UCHWAŁA NR XXXI/210/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnie 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 10
ust. 3- 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485 ze zm.),
Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, w brzmieniu jak niżej:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Lądku Zdroju na rok 2012.
§ 1. 1. Gmina Lądek Zdrój postanawia ująć w gminnym programie na rok 2012 zadania wyznaczone
w wymienionych powyżej ustawach z uwzględnieniem istniejących potrzeb mieszkańców oraz możliwość ich
realizacji.
2. Szczególny nacisk położono na prowadzenie profilaktyki problemowej wśród dzieci i młodzieży, programy
naprawcze i pracę popołudniową z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka.
3. Realizacja programów finansowana będzie z wpływów uzyskanych ze środków, o których mowa w art.11¹
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 2. 1. Podstawowymi celami programu jest:
1) ograniczenie ilości spożywanego alkoholu,
2) kształtowanie wzorców życia bez środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży,
3) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku handlu alkoholem,
4) poprawa dostępności do leczenia odwykowego dla mieszkańców gminy,
5) wspieranie psychospołeczne i prawne osób dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii,
6) prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej,
7) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących
zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, powołaną przez burmistrza, natomiast realizatorem programu zgodnie z postanowieniami
wynikającymi z zapisu jest Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.
§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 zostaną osiągnięte przez:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków: realizacja poprzez:
a) prowadzenie punktu konsultacyjno-motywującego do podjęcia leczenia odwykowego,
b) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki informacyjne),
c) orzecznictwo biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, porady specjalisty ds. uzależnień dla osób
uzależnionych od alkoholu, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii
przeciwalkoholowej,
d) działania na rzecz ruchów trzeźwościowych (mitingi AA),
e) porady prawne w zakresie prawa rodzinnego,
i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie realizacja poprzez:
a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
b) współpraca z biegłym opiniującym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowaniu obowiązku leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego,
d) prowadzenie świetlic środowiskowych (w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych),
e) kontynuacja i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych poprzez:
a) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne,
b) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców oraz działań kontrolnych i interwencyjnych
mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu
poniżej 18 roku życia,
c) organizowanie i wspieranie lokalnych imprez rozrywkowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl
życia wolnych od uzależnień ( w tym imprez kulturalnych ),
d) prowadzenie profilaktycznej działalności tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci.
Imprezy/akcje profilaktyczno-sportowe konkursy zaplanowane na 2012 rok.
Lp.

Nazwa imprezy

1. Konkurs

ulotkowy

Organizator Współorganizator
-:

„Żabka

(dla uczniów szkół podstawowych)

2. Konkurs
plastyczno
–
‘’Ruszajmy
(dla uczniów szkół podstawowych )

3. ‘’Jestem
(dla uczniów szkół podstawowych )

czy

motylek’ GKRPA
impreza
w ramach
kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”

literacki

się‘’

GKRPA

koordynatorzy
nauczyciele .,wychowawcy świetlic

szkolni,

koordynatorzy
nauczyciele wychowawcy świetlic

szkolni,

koordynatorzy
nauczyciele i wychowawcy świetlic

szkolni,

impreza
w ramach
kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”
asertywny‘’

GKRPA
impreza
w ramach
kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”

4. Konkurs ulotkowy ‘Wierzę w siebie - odrzucam
nałogi‘’
( szkoły gimnazjalne )

5. Konkurs
plastyczno
–
‘’Myślisz - decydujesz - odmawiasz"

literacki

GKRPA

koordynatorzy szkolni , nauczyciele, wychowawcy

impreza
w ramach
kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”
GKRPA

koordynatorzy szkolni, nauczyciele , wychowawcy

impreza
w ramach
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kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”
6. Happening
Festyny szkolne.

Profilaktyczny
rozdanie

nagród,

GKRPA

koordynatorzy

impreza
w ramach
kampanii
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej Rozwiązywaniu Problemów
Alkoholowych i Narkomanii poprzez dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizują
poszczególne elementy programu,
5. Dofinansowanie organizacji pozarządowych, realizujących Programy Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, w oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego realizacja
poprzez występowanie gminy w charakterze oskarżyciela publicznego.
7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
przez realizację zadań związanych z zatrudnieniem socjalnym.
§ 4. Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Zgodnie
z art. 4¹ ust. 5 ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych członkowie gminnej komisji, pełnomocnik oraz sekretarz powołani Zarządzeniem Nr
273 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Lądku Zdroju z dnia 31 października 2008 roku, otrzymywać będą
następujące wynagrodzenie ryczałtowe:
a) członkowie gminnej komisji wynagrodzenie w wysokości 145 zł brutto. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia
stanowi obecność i aktywny udział w pracach Komisji, potwierdzony podpisem na liście obecności,
b) pełnomocnik a gminnej komisji wynagrodzenie miesięcznie 727 zł. brutto za realizację i koordynację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) sekretarz gminnej komisji otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne 339 zł. brutto.
d) członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży za przejazdy krajowe- w oparciu o wystawione delegacje
służbowe.
2. Zasady finansowania i wysokość stawek za podstawowe rodzaje prac zleconych:
a) biegły ( psycholog i psychiatra ) za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wg stawki
negocjowanej 135 zł. za każdą wydaną opinię,
b) wywiady środowiskowe – stawka za sporządzenie wywiadu środowiskowego 20 zł.,
c) pracownicy świetlic profilaktyczno-wychowawczych w (Lądku Zdroju i w Trzebieszowicach) za prowadzenie
zajęć otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1.000 zł. ( zajęcia prowadzone od
poniedziałku
do
piątku
po
3 godz.
dziennie).
Świetlica środowiskowa w Radochowie prowadzona jest przez wychowawców świetlicy w Lądku Zdroju
zamiennie a zajęcia odbywają się we : wtorek , środę i czwartek po 3 godz. dziennie),
d) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży (propagowanie zdrowego stylu
życia) – stawka wynosić będzie 25 zł/godz.,
e) działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe – stawka
za dyżury w punkcie konsultacyjnym 35 zł/godz.,
f) pomoc terapeutyczna oraz pomoc rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (terapia
indywidualna lub grupowa) 35zł/godz.,
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g) obsługa komputerów wynagrodzenie ryczałtowe 250 zł miesięcznie,
h) sprzątanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej, punktu konsultacyjnego – wynagrodzenie ryczałtowe 180 zł
miesięcznie. Wszystkie wynagrodzenia podano w kwocie brutto.
§ 5. Rada Miejska przyjmuje do realizacji preliminarze wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012 w wysokości:
1. wpływy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych w roku 2011 od obrotów napojami
alkoholowymi, wynoszą 218.587 zł.
2. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 wynoszą 200.000 zł.

i Rozwiązywania

Problemów

§ 6. Preliminarz wydatków.
1. Wydatki budżetowe przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Lądku Zdroju na rok 2012.
Wydatki budżetowe przeznaczone na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Lądku Zdroju na rok 2012
Nazwa działu

Ochrona zdrowia

851

Dział/rozdział

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

§

Zadanie

Kwota

4110 – składki na
ubezpieczenie
społeczne

3.500 zł

4120 – składki na
fundusz pracy

400 zł

4170 – wynagrodzenia bezosobowe

umowy zlecenia lub o dzieło:
- pracownicy świetlic profilaktyczno -wychowawczych
- inne umowy zlecenia i o dzieło
- wynagrodzenie terapeuty oraz pomoc
rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin,
- członkowie Gminnej Komisji (posiedzenia),
- obsługa realizacji zadań gminnego programu
( przewodnicząca oraz sekretarz),
-wynagrodzenie rehabilitanta oraz prowadzenie zajęć sportowo rehabilitacyjnych
(propagowanie zdrowego stylu życia),
- dyżury i działania interwencyjno-spierające,
- wywiady środowiskowe,
- obsługa komputerów,
- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za
utrzymanie czystości w świetlicy i w punkcie
konsultacyjnym.
-warsztaty dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych

Razem:
4210 – zakup
materiałów i
wyposażenia

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z
zakresu promocji zdrowia, profilaktyki
alkoholowej i przeciwdziałania przemocy
(foldery, ulotki, banery, broszury, plakaty itp.)
- zakup materiałów biurowych do punktu
konsultacyjnego,
- zakup materiałów papierniczych wg.
zapotrzebowania do świetlic środowiskowych,
- w ramach prowadzenia profilaktycznej
działalności tj. konkursów, rozgrywek, które są
integralną częścią programu profilaktycznego
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zł
4.000 zł
3.360 zł

12.000
zł
12.792
zł
5.000 zł
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3.000 zł
80.222
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1.500 zł
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5.500 zł
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realizowanego w świetlicach środowiskowych
zakup nagród, napoi, słodyczy itp.
- zakup nagród przy organizacji konkursów,
imprez sportowych i kulturalnych w ramach
realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2012
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” 2012 - zakup pakietu.
Razem:
4300 – zakup usług
pozostałych

- finansowanie wyjazdów na imprezy
profilaktyczno-rekreacyjne ( uczestnicy : dzieci
ze świetlic środowiskowych),
- w ramach profilaktyki I stopnia
przeprowadzenie w placówkach oświatowych
autorskich programów profilaktycznych,
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz
dorosłych pracujących z młodzieżą,
- wypoczynek letni dla dzieci , zakup materiałów na konkursy „ Dzień Dziecka”
- realizacja zadań związanych z zatrudnieniem
socjalnym – wspieranie Centrum Integracji
Społecznej, doposażenie boiska sportowego.

Razem:
4390 – zakup usług obejmujących
wykonanie opinii
4410 – podróże służbowe krajowe
4700 - szkolenie

- wynagrodzenie biegłych: psychologa i psychiatry za przebadanie i wydanie opinii
odnośnie osób uzależnionych od alkoholu .
- delegacje
Szkolenie ustawowe członków gminnej komisji i inne:
- warsztaty i treningi, ewaluacja gminnych
programów dla członków komisji,
- szkolenie wychowawców świetlic.

Ogółem:

11.295
zł

2.500 zł
24.295
zł
4.405 zł

5.900 zł

42.000
zł
10.278
zł
62.583
zł
8.000 zł
2.000 zł
5.000 zł

186.000
zł.

Preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na rok 2012

Nazwa działu

Ochrona zdrowia

851

Dział/rozdział

Przeciwdziałanie narkomanii

85153

§

Zadanie

Kwota

4170–różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4110- składka na ubezpieczenie społeczne
4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- dyżury i działania interwencyjno-wspierające

4300 – zakup pozostałych usług

4700 - szkolenia

- zakup materiałów biurowych i środków
czystościowych;
- zakup nagród przy organizacji konkursów,
imprez sportowych i kulturalnych w ramach
realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2012
- zakup materiałów papierniczych wg zapotrzebowania do świetlic
środowiskowych
- w ramach profilaktyki I stopnia
przeprowadzenie w placówkach oświatowych
autorskich programów profilaktycznych,
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz
dorosłych pracujących z młodzieżą,
Szkolenie ustawowe członków gminnej komisji i inne:
- szkolenie wychowawców świetlic
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Ogółem:

14.000
zł.

§ 7. Zgodnie z zapisem w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub 181 zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 111
wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
§ 8. Rada Miejska przyjmuje do wiadomości diagnozę problemów alkoholowych występujących w gminie:
1. Rynek sprzedaży napojów alkoholowych.
a) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie z napojami przeznaczonymi do spożycia ( stan na
XII/2011 r.)
poza miejscem sprzedaży
wedlug zawartości alkoholu
od 4,5% oraz
razem
piwo
39
23

w miejscu sprzedaży
od 4,5-18% bez
piwa
10

powyżej
18%
6

razem
52

od 4,5% oraz
piwo
18

od 4,5-18% bez
piwa
18

powyżej
18%
16

b) zgodnie z uchwałą Nr XXI/147/2008 r. Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 czerwca 2008 r . dla gminy
Lądek Zdrój ustalono 78 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości
alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży 39 punktów,
- w miejscu sprzedaży 52 punktów.
2. Dane z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Zespołu ds. leczenia i rehabilitacji Gminnej Komisji.
- Liczba klientów punktu w 2011 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (cykliczny).
Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję
Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.
Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy
Współpraca z kuratorami Sądowymi Społecznymi
Współpraca z kuratorami Sądowymi Zawodowymi

Psycholog, psychiatra ( biegli )
20
0
0
0
0
0
0

Terapeuta
149
38
15
8
4
5
10

- Liczba klientów punktu w 2011 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:
Lp.

Inicjowane i podejmowane czynności

1.
2.

Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych
Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników
postępowania
Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania
Powiadomienie pisemne Poradni Odwykowej o dobrowolnym podjęciu leczenia
Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia
Przymusowe doprowadzenie uczestnika postępowania przez organ Policji
Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia

3.
4.
5.
6.
7.

Zespół ds. leczenia
i rehabilitacji
45
124
56
12
14
4
9

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacja
zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy
i jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
uchwalanego corocznie przez radę gminy. Na podstawie art. 4¹ oraz 18 na realizację gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczane są dochody z opłat za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla Gminy Lądek Zdrój na rok 2012 został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu Komisji w dniu 9 stycznia 2012 roku .

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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