
U C H W A L A Nr XLVI/295/13 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie 
Pacanow na 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 roku (tj: Dz.U. z 2013 r poz. 594 z pozn. zmianami) , art.4' ust.2 
ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu 
alkoholizmowi (t. j . Dz. U . z 2012r. poz.1356 pozn. zmianami) oraz art. 10 ust. 3 
ustawy o przeciwdziaianiu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t . j . Dz. U . z 2012r. poz. 
124 z pozn. zmianami) Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje: 

§ 1 

Uchwala si? Gminny Program Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy Pacanow na 2014 rok, ktory stanowi 
zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow we wspolpracy z 
Gminny Komisj i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzi?cia. 

P R 2 K W O D N I C Z / V C Y 
'Cniiny 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr XLVI/295/13 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2013 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w 2014 roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow oparty jest na ustawie o wychowaniu w 
trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi z dnia 26 pazdziemika 1982 roku (Dz.U. z 
2012 r poz.1356 pozn.zmianami )oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaianiu 
narkomanii (Dz.U. 179 poz. 1485 z dnia 29 lipca 2005 roku) a takze na ustawie o 
samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U.z 2013 r poz.594 z pozniejszymi 
zmianami). 
Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i ustawa o przeciwdziaianiu narkomanii naklada na 
samorz^d gminy na rowni z organami administracji rz^dowej obowi^zek ksztaltowania 
polityki alkoholowej i przeciwdzialania narkomanii. 
Ustawy te tworz^ podstawy systemu prawnego, na kt6rym ma si? opierac dzialalnosc wladz 
lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych i 
przeciwdzialania narkomanii, oraz wyznaczaj^ zadania, ktore przedmiotem dzialania 
gminy. Na terenie Gminy Pacanow dziala Gminna Komisja Rozwiazywania Problem6w 
Alkoholowych, ktor^ powolal Wojt Gminy w celu podejmowania dzialan zmierzaj^cych do 
ograniczenia spozywania napojow alkoholowych, krzewienie trzezwosci wsrod 
spoleczenstwa, oddziaiywanie na osoby uzaleznione, a takze udzielanie pomocy rodzinom 
dotkni?tym plag^ nalogow, w tym rowniez usuwanie nast?pstw naduzywania alkoholu. 
Realizacj? zadan zawartych w cytowanych ustawach Komisja realizuje przy pomocy 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow, ktory okresla szczegolowo zakres 
dzialan Komisji i corocznie uchwalany jest przez Rad? Gminy. 



Za}£)cznik do Uchwaly N R XLVI/295 /13 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii 

w Gminie Pacanow na 2014 rok 

Dzial I . Zaiozenia i cele 

1. Zwi?kszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od alkoholu ; 

2. Udzielanie rodzinom w ktorych wyst?puj^ problemy alkoholowe i narkotykowe 
pomocy psychologicznej i prawnej a w szczegolnosci ochrony przed przemocy w 
rodzinie w oparciu o procedur? "Niebieskiej karty". 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej wzakresie 
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w 
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj?c 
sportowych a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w 
pozalekcyjnych programach opiekuhczo- wychowawczych i 
socjoterapeutycznych 

4. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, 
sluz^cej rozwi^zywaniu problemow alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow okreslonych w 
art. 13 i 14 ustawy oraz wyst?powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela 
publicznego. 

Dzial I I . Realizacja celow 

Realizowany b?dzie poprzez: 

1. prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzaleznienia alkoholowego, 
2. wspolprac? z odpowiednimi strukturami Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, 

Marszalka Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego, szkolami, s^dami, policj^ i 
placowkami swiadcz^cymi uslugi w zakresie uzaleznieh i zatrzymania przemocy w 

rodzinie, 
3. prowadzenie rozmow z osobami zgiaszanymi, osobami zglaszajqcymi, swiadkami, 
4. kierowanie osob uzaleznionych na terapi?, 
5. kierowanie wnioskow do s^dow rodzinnych przez Gminny Komisji ds. 

Rozwiazywania Problemow Alkoholowych o wszcz?cie post?powania w sprawie 
zastosowania obowi^zku poddania si? leczeniu odwykowemu w tych przypadkach, 
gdy zglaszani odmawiaj^ podj?cia leczenia odwykowego. 

Gel pierwszy 



Realizowany b?dzie poprzez: 

Cel drugi 

1. prowadzenie informacji i wspieranie psychologiczne i prawne osob i rodzin 
w ktorych wyst?puje problem uzaleznienia; 

2. prowadzenie swietlic srodowiskowych poprzez zatrudnienie opiekunow. 
3. doposazenie istniej^cych swietlic oraz organizacja nowych; 
3.organizacj? szkolenia dla osob pracuj^cych z mlodziezy w swietlicach 

srodowiskowych celem nabycia umiej?tnosci praktycznych potrzebnych do 
pracy z dziecmi i rodzicami w ktorych wyst?puje problem uzaleznienia. 

Realizowany b?dzie poprzez: 

1. wdrazanie w szkolach programow profilaktycznych zalecanych przez Pahstwow^ 
Agencj? Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych lub inn^ instytucj? daj^c^ 
r?kojmi? zgodnosci z wiedz^, 

2. organizowanie przedstawieh, teatrow zaj?c pozalekcyjnych i imprez 
profilaktycznych w zakresie uzaleznieh, 

3. prowadzenie stalego systemu informacyjnego dla mieszkahcow gminy (wspolpraca 
z mediami, zakup broszur, ulotek, ksi^zek i tym podobnych publikacji o 
problematyce uzaleznieh, 

4. wprowadzenie stalej informacji za posrednictwem shizby zdrowia, pomocy 
spolecznej, policji, szkol, kosciola i organizacji pozarz^dowych, 

5. dofinansowanie szkoleh osob uczestnicz^cych w realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania 
Narkomanii 

6. tworzenie warunkow do zdrowego i trzezwego stylu zycia poprzez wspieranie 
lokalnych ruchow, maj^cych na celu dzialania profilaktyczne w zakresie 
uzaleznieh, 

7. organizowanie b^dz dofinansowanie kolonii i obozow profilaktyczno-
terapeutycznych dla dzieci i mlodziezy z problemem alkoholowym. 

Realizowany b?dzie poprzez: 
1. wspieranie merytoryczne dzialalnosci instytucji, stowarzyszeh i organizacji 

zajmuj^cych si? profilaktyki i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych. 

Cel trzeci 

Cel czwarty 



2. wspomaganie dzialan w zakresie pracy wychowawczo-interwencyjnej z nieletnimi 
pij^cymi alkohol i ich rodzicami oraz prowadzenie rozmow interwencyjnych ze 
sprawcami przemocy domowej, 

3. wspolpraca z organizacjami zajmuj^cymi si? innymi uzaleznieniami, 
4 wspieranie lub powierzanie zadah publicznych w ramach otwartych konkursow 

ofert wybranym podmiotom zgodnie z zalozeniami rozwiazywania problemow 
spolecznych, przy stosowaniu przepisow ustawy o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie 

Cel pi^ty 

Realizowany b?dzie poprzez: 

1. Przeprowadzenie odpowiednich czynnosci wyjasniaj^cych, zmierzaj^cych do 
ustalenia osob dopuszczajacych si? naruszenia przepisow zabraniaj^cych reklamy i 
promocji napojow alkoholowych oraz zabraniaj^cych sprzedazy i podawania 
napojow alkoholowych osobom, ktorych zachowanie wskazuje, ze znajdujq si? w 
stanie nietrzezwosci, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw, 

2. przeprowadzanie odpowiedniego post?powania pozwalajqcego na zgromadzenie 
materialow niezb?dnych do wyst?powania przed s^dem w charakterze oskarzyciela 
publicznego w sprawach w sprawach zwi^zanych z naruszeniem przepisow 
okreslonych w pkt. 1. 

Dzial I I I . Podmioty realizujqce i wspieraj^ce 

Podmioty realizuj^ce 

Podmiotami realizuj^cymi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii b^dq: 
1. Wojt Gminy, 
2. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, 
3. Placowki oswiatowe znajduj^ce si? na terenie gminy, 
3. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, 
4. Europejskie Centrum Bajki. 



Podmioty wspieraj^ce 

Podmiotami wspieraj^cymi realizacj? gmimiego programu profilaktyki i 
rozwiazywania problemow alkoholowych b^d^: 
1. policja, 
2. parafie, 
3. instytucje, stowarzyszenia, organizacje, ruchy spoleczne zglaszaj^ce ch?c 

uczestniczenia w realizacji programu. 

Zadania podmiotow realizuj^cych 

Wojt Gminy 

1. Nadzor nad wdrazaniem programu, 
2. zarz^dzanie srodkami finansowymi pochodz^cymi z oplat za wydawanie zezwolen 

na sprzedaz napojow alkoholowych, 
3. inicjowanie i wspieranie uchwal Rady Gminy maj^cych na celu przeciwdzialanie 

ujemnym skutkom uzywania alkoholu, 
5. nawiazywanie wspolpracy z innymi gminami w przypadku problemow o zasi?gu 

ponad gminnym, 
6. powolywanie gminnej komisji rozwiazywania problemow alkoholowych i jej 

kontrola, 
y.kontrolowanie wykonania uchwal Rady Gminy i przepisow ustawy o wychowaniu 

w trzezwosci. 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 

1. podejmowanie dzialan profilaktycznych w zakresie uzaleznieh, 
2. dzialanie na rzecz zwiekszania dostepnosci pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej 

osobom uzaleznionym, 
3. przyjmowanie i rozpatrywanie wnioskow o leczenie osob podejrzanych o 

uzaleznienie oraz ich przesluchiwanie na posiedzeniach, 
4. kierowanie wnioskow o leczenie osob podejrzanych o uzaleznienie do s^du 

rodzinnego, 
5.organizowanie wspolpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placowkami 

oswiatowymi, policj^, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, osobami 
fizycznymi bior^cymi udzial w realizacji gminnego programu profilaktyki 
i rozwiazywania problemow alkoholowych, 

6. sygnalizowanie pojawiaj^cych si? problemow w zakresie uzaleznieh i d^zenie do 
ich rozwi^zania, 

y.opiniowanie wnioskow w sprawie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych we 
wszystkich kategoriach co do zgodnosci lokalizacji punktu z uchwaly Rady Gminy. 

8. przeprowadzanie kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych. 



/ 
SzkoJy 

1. Wdrazanie programow profilaktycznych wsrod uczniow, 
2. prowadzenie informacji i edukacji w zakresie uzaleznieh, 
3. organizowanie imprez i zaj^c, ktore swoj^ tresci^ i programem maj^ oddziaiywanie 

profilaktyczne, 
4. monitorowanie zjawisk dotycz^cych uzaleznieh wsrod dzieci i mlodziezy, 
5. przeprowadzanie szkoleh kadry w zakresie uzaleznieh. 

1. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci edukacyjnej wsrod podopiecznych, 
udzielanie rodzinom w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe pomocy na 
zasadach przewidzianych ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o przeciwdziaianiu 
przemocy i procedura niebieskiej karty, 

2. monitorowanie zjawisk dotycz^cych uzaleznieh, 
3. wprowadzanie do pracy procedur zapobiegaj^cych zjawiskom patologicznym 
zwi^zanych z uzaleznieniami. 

1 .Dzialania kontrolne i wczesne diagnozowanie srodowisk w ktorych wyst^puj^ 
uzaleznienia i przemoc, 

2. wsp6ldzialanie w zakresie zmniejszania negatywnych skutkow w^nikaj^cych z 
naduzywania alkoholu z Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow 

Alkoholowych, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, szkolami, Osrodkiem 
Zdrowia i innymi placowkami mog^cymi wspierac program, 

3. wliczanie si? w kampanie antyalkoholowe, 
4. promowanie zachowah prohibicyjnych w szczegolnosci wsrod dzieci i mlodziezy. 

1. Wspomaganie dzialan nakierowanych na rozwi^zywanie problemow zwi^zanych z 
uzaleznieniami, 

2. wl^czanie si? w systemy informacyjne i edukacyjne dotycz^ce uzaleznieh. 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

Policja 

Parafie 



Instytucje i stowarzyszenia 

Zgodnie z ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie oraz zawart^ 
Umow^ lub porozumieniem z Wqjtem Gminy stosownie do obowi^zuj^cych 
przepisow 

Dzial IV. Uprawnienia 

Czlonkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych otrzymuj^ 
wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach lub czynnosciach dokonywanych na 
podstawie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaianiu alkoholizmowi z 
dnia 26 pazdziernika 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U . z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z 
pozn. zm.). 
1. Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach ustala si? wysokosci 80 zl brutto. 
2. Podstaw? do wyplacenia stanowi obecnosc na posiedzeniu Komisji (bqdz udzial 

w kontroli) stwierdzona podpisem na liscie obecnosci. 
3. Komisja zbierac si? b?dzie w miar? potrzeb nie cz?sciej niz 2 razy w miesiqcu. 

P R Z E W ODN I C Z y ^ C Y 
Rady G R T W 



Zal^cznik do Uchwaty XI,VI/295/13. 
Rady Gminy Pacanow 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

Harmonogram wydatkow Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 rok 

L 
P 

Zadania i cele Sposoby realizacji Osoby lub 
inst. 
odpow. za 
realizacjy. 

Terminy reali
zacji 

Oczekiwane 
efekty 

Sr. pienifzne 
zabezpieczone na realizacji 

1. Zwi^kszenie dostepnosci 
pomocy terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od alkoholu 

l.Motywowanie do leczenia 
osob uzaleznionych od alkoholu i 
srodkow psychotropowe. 
a) prowadzenie rozmow przez 
czlonkow GKRPA i FN 
motywuj^cych do leczenia . 
b) prowadzenie punktu 
konsultacyjnego - umowa zlecenie z 
terapeut^, i psychologiem 

Wojt 
GKRPA i 
FN 

Caly rok 
zgodnie z 
potrzebami 

Wifksza 
swiadomosc 
choroby 

85154 § 4 1 7 0 - 2.800,00 

2.Kierowanie osob na badanie 
przez bieglych sgdowych psychiatry 
i psychologa 

Wojt 
GKRPA i 

FN 

Caly rok 
Wifksza 
swiadomosc 
choroby 

85154 § 4430 - 2.000,00 

3. Oplata s^dowa od wniosku o 
wszczycie postypowania o 
zobowi^zanie do leczenia 
odwykowego 

Wojt 
G K R F A 

Caly rok 85154 § 4430 - 1.000,00 

4.Prowadzenie zespolu 
interdyscyplinarnego 

Kierownik 
GOFS 

Caly rok Wspolpraca 
Sluzb maj^cych 
Kontakt z 
rodzinami 

85154 §4170 - 400,00 



2. Udzielanie rodzinom w 
ktorych wystypuj^ problemy 
alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a 
w szczegolnosci pomocy 
przed przemocy w rodzinie. 

l.Udzielanie konsultacji i wsparcia 
oflarom przemocy w rodzinie GKRPA i 

PN 

Caly 
rok 

Podejmowanie 
dzialan 
ograniczaj^cych 
przemoc 
podnoszenie 
swiadomosci 
prawnej 

-

2. Udzielanie rodzinom w 
ktorych wystypuj^ problemy 
alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a 
w szczegolnosci pomocy 
przed przemocy w rodzinie. 

2. Prowadzenie swietlic 
srodowiskowych z udzialem 
wychowawcow , logopedy, 

a) wynagrodzenie opiekunow 
swietlic, logopedy 
naleznosc z umow-zlecen 

b) energia, woda, gaz 

c) zakup using dostypu do sieci 
internetowej 

d) abonament telefonii stacjonarnej 

Wojt 
GKRPA i 
PN 

Caly rok 

Ograniczenie 
zachowan ryzy-
kownych lepsze 
wyniki w nance 

85153 §-4170 - 11.000,00 
85154 §-4170 - 2.000,00 

85154 § 4260 -10.000,00 

85154 §4350 - 1.400,00 

85154 § 4300 - 800,00 

2. Udzielanie rodzinom w 
ktorych wystypuj^ problemy 
alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a 
w szczegolnosci pomocy 
przed przemocy w rodzinie. 

3. Doposazenie swietlic 
srodowiskowych zakup: 
- sprzytu sportowego, 
- stolu do bilarda, 
- drukarki, 
- materialow do zajf c, 
- srodkow czystosci, 

Wojt 
GKRPA 
iPN 

Caly rok Ograniczenie 
zachowan ryzy-
kownych lepsze 
wyniki w nance 85154 § 4210 - 3.800,00 



rre»r 
dzialalnosci informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemow 
alkoholowych i 
przeciwdzialania 
narkomanii w szczegolnosci 
dla dzieci i mlodziezy w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych 
zajyc sportowych a takze 
dzialan na rzecz dozywiania 
dzieci uczestniczqcych w 
pozalekcyjnych programach 
opiekunczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych 

szkolnych w zakresie profilaktyki 
alkoholowej, narkomanii i 
przemocy szkolnej. 

a) wspieranie programow 
szkolnych z zakresu profilaktyki 
uzaleznien poprzez organizacji 
koncertow i imprez 
profilaktycznych 

b) finansowanie zajf c sportowych z 
elementami profilaktyki uzaleznien 
dla dzieci i mlodziezy 
(w tym zakup nagrod , pucharow) 

2.Realizacja ogolnokrajowych 
kampanii z udzialem dzieci ze szkol 
i swietlic srodowiskowych oraz 
organizowanie lokalnych dzialan 
profilaktycznych z udzialem dzieci, 
mlodziezy i osob doroslych. 

Dyrektorzy 
szkol 

3.0rganizacja kolonii 
profilaktycznych dla dzieci z rodzin 
problemowych 

4. Dozywianie dzieci ze swietlic 
srodowiskowych 

Wojt 
GOPS 

Wojt 
GOPS 

z wyl^cze-
niem 

wakacji 
letnich 

Caly rok 

Ferie zimowe i 
ferie letnie 

Caly rok 

Zwiykszenie 
przekonah nor-
matywnych siy-
gania po alko
hol, wzmocnie-
nie naturalnych 
potrzeb zdrowe
go zycia, ograni
czenia szkod 
zwi^zanych z 
naduzywaniem 
srodkow 
psychoaktyw-
nych 

85154 § 4300 - 1.000,00 
85153 § 4300 - 2.000,00 

85153 § 4210 - 500,00 

85154 § 4300 - 1.000,00 

85154 § 4210 - 1.000,00 
8 5153 §4210 - 500,00 

85153 § 4220 - 2.000,00 

85154 § 4220 - 30.000,00 

4. Wspomaganie dzialalnosci 
instytucji, stowarzyszen 
sluz^cych rozwigzywaniu 
problemow alkoholowych 

l.Dotacje dla organizacji 
pozarz^dowych wylonionych w 
drodze konkursu oraz/lub w trybie 
pozakonkursowym. 

Dana 
instytucja 
po 
podpisaniu 
umowy 

Zgonie z Ustawq o pozytku 
publicznym i wolontariacie 
(Dz. U z 2010 roku Nr234 poz. 
1536) 

85154 § 2 8 2 0 - 8.000,00 
85153 § 2 8 2 0 - 2.000,00 



5. Koordynowanie Gminnej 
Polityki Spolecznej w 
zakresie przeciwdzialania 
alkoholizmowi 

1. Wynagrodzenie czlonkow 
Gminnej Komisji Rozwis}zywania 
Problemow Alkoholowych i 
Przeciwdzialania Narkomanii 

Wojt Caly rok Wiyksza 
skutecznosc 
realizowania 
gminnej polityki 
spolecznej 

85154 § 4170 - 4 800,00 ' 
5. Koordynowanie Gminnej 

Polityki Spolecznej w 
zakresie przeciwdzialania 
alkoholizmowi 

2. Szkolenie czlonkow Komisji, 
udzial w konferencjach. GKRPA 

Wiyksza 
skutecznosc 
realizowania 
gminnej polityki 
spolecznej 

85154 § 4700 - -

Przeciwdzialanie alkoholizmowi dzial 85154 - 72.000,00 
Przeciwdzialanie narkomanii dzial 85153 - 18.000,00 

R A Z E M 90.000,0 


