UCHWAŁA NR XV/109/2020
RADY GMINY PASZOWICE
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Paszowice na 2020 rok
Na podstawie art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 roku poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2019 roku poz. 852 ze zm. ) Rada Gminy Paszowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Paszowice na 2020 rok.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje:
1) podejmowanie działań zawartych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym zmierzających do ograniczenia dostępu do nabywania i spożywania
alkoholu oraz podejmowanie działań zawartych w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii;
2) określenie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Paszowicach.
§ 3. Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2020 rok określa główne kierunki działania gminy w zakresie:
1) profilaktyki przeciw alkoholowej i narkomanii;
2) zmniejszania skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu oraz zażywania
narkotyków;
3) kształtowania właściwych postaw społecznych w odniesieniu do zjawisk patologii i uzależnień.
§ 4. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie skuteczności działań zmierzających do
eliminowania już istniejących problemów, między innymi poprzez:
1) inicjowanie działań skierowanych do wszystkich środowisk w Gminie służących profilaktyce i rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii;
2) wskazywanie możliwości prawnych mających na celu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez ścisłą
współpracę z działającymi instytucjami i ośrodkami na terenie powiatu jaworskiego;
3) udzielanie wszelkiej informacji o ośrodkach prowadzących terapię dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków oraz członków ich rodzin, a także o ośrodkach pomocy dla ofiar przemocy domowej i punktach
konsultacyjnych;
4) stwarzanie warunków dla działalności środowisk wzajemnej pomocy osobom z problemem alkoholowym
i narkotykami oraz realizacji programów profilaktycznych w szkołach, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
sportowych i kulturalnych;
5) podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do
podejmowania leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.
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Rozdział 2.
Zadania szczegółowe
§ 5. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkomanii oraz osób zagrożonych uzależnieniem, a w szczególności:
1) prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Paszowicach dla osób z problemami
życiowymi (uzależnienia od alkoholu, narkotyków, niezaradność życiowa, bezrobocie);
2) współdziałanie z placówkami służby zdrowia działającymi na terenie powiatu jaworskiego i powiatów
ościennych w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
3) upowszechnianie materiałów o chorobie alkoholowej i narkomanii,
Planowany koszt realizacji powyższych zadań - 7.200,-zł
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie:
1) współpraca z policją i GOPS w zakresie interwencji wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz tworzenie
w miarę możliwości innych form pomocy dla ofiar przemocy;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Planowany koszt realizacji - 400,- zł;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych:
1) zorganizowanie VIII Turnieju Sportowo-Mikołajkowego, planowany koszt - 2.200,- zł;
2) finansowanie zajęć dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Pogwizdowie, w tym pokrywanie kosztów
wynagrodzenia opiekuna świetlicy, planowany koszt realizacji – 23.316,- zł + odpis na fundusz świadczeń
socjalnych – 636,- zł;
3) współorganizowanie i dofinansowanie zajęć z dziećmi nie korzystającymi z wypoczynku zorganizowanego
i pozostających w domach w czasie ferii zimowych i wakacji (dopłata do transportu, biletów wstępu
itp.),planowany koszt realizacji - 1.045,-zł;
4) sfinansowanie Internetu w Świetlicy Środowiskowej w Pogwizdowie i Myśliborzu- 878,-zł;
5) zajęcia profilaktyczne w szkołach - 1.500,-zł
6) prowadzenie kontroli we wszystkich placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania
zasad sprzedaży alkoholu oraz zakazu reklamy i promocji alkoholu.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:
1) udzielenie wsparcia edukacyjnego i lokalowego podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią;
2) Stała współpraca z GOPS, Policją, psychologiem/pedagogiem realizującym program w szkole, psychoterapeutą
w Punkcie Konsultacyjnym, w celu skutecznej realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkomani;
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontaktu socjalnego:
1) ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz psychologami/pedagogami zatrudnionymi
w szkołach i Punkcie Konsultacyjnym;
2) udzielenie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, wspieranie tych rodzin fachową pomocą
specjalistów, a w razie ubóstwa pomocą socjalną.
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6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego:
1) powiadamianie policji o stwierdzonych na terenie gminy przypadkach łamania zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku łamania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych;
2) przestrzeganie zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Rozdział 3.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
§ 6. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za realizację zadań ujętych
w programie i udział w posiedzeniach komisji otrzymują diętę w wysokości 150,00 zł brutto wypłacaną po
posiedzeniu komisji wg listy obecności. W 2020 roku planowane są trzy posiedzenia, koszt realizacji 2.250,- zł.
Na szkolenia członków GKRPA - 1.000,-zł
Budżet do dyspozycji GKRPA na 2020 rok zaplanowano na kwotę - 40.425,-zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paszowice.
§ 8. Traci moc uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Paszowice na 2019 r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Paszowice
Beata Rokosz
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