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UCHWALA NR XXVIII I3IOI 16
RADY GMINY SIERAKOWICE

woj. ponrorskie
z dnia29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjgcia Grninnego programu prolilalrtyki i rozwiqpyrl'ania problem6w alhoholorvych i
zapobiegania narhomanii na rok 20\7 wraz z preliminarzem rvydath6w

z

o samorzqdzie grninnyrn (ednolity tekst Dz.U. z
- 2 ustawy z dnia 26 paldziernika I982r o wychowaniu w trzenvo6ci
iprzeciwdzialaniu alkoholianowi (tekst jednolity Dz.tJ. z2016poz.487) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy zdfia29
lipca 2005 r o przeciwdziaLaniu narkomanii (tekst jednolily Dz. tJ 22016 r. poz,224 ze zm)
Na podstawie art.l8 ust.l ustawy

2016 r . poz. 446 ze zm,) oraz art.

4r

ust.

dnia 8 marca 1990r

I

Rada Gminy Sierakowice uchwala co nastgpuje

$l"Zatwierdza

siQ

Gninny program profilaktyki

i

zapobiegania narkomanii na rok 2017 stanowiqcy zaLqcntik nr
wydatk6w stanowi4cym zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.
$ 2" Uehwala wchodzi
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:

rozwiqzywania problem6w alkoholowych i
do niniejszej uchrvaly wraz z preliminarzem

I

w Zycie z dnien podpisania, znocqobowi4zuj4c4 od I stycania2}77

F-BC56BE782
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do Uchwaly
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Rady Gniny Sierakowice

z dnia29 grudnia 2016 r.
Gminny p ro gram prolilalrtyhi
i roztvi4z5'n'ania problem6w alhohololvych izapobiegania narhomanii na roti 2017
rv

I az z p relimin arzem rvyclathtirv

"

Przecirvdzialanie Narhomanii

CEI, ROGRAMU:
- Zapobieganie por,vstawaniu nowych problern6w alkoliolowycli i innych uzalea;niei.t na terenie gminy.
- Zmniej s zenie ro ani ar6w aktu alnie istniej 4cych problern6w alkoholowych,

- Zntiejszenie indywidualrrych zagroLeir wyrikaj4cych zraduirywania alkoholu.

- Zntniejszenie zagroAeh ekonomicznych wynikajqcych z naduZywania alkoholu.
- Ochrona przed przemoc4 i ub6stwem w rodzinach.
- Z ap obieganie dysfunkct i r o dziny

- ProfilaktS,c

ne

oddzialywanie

r;r'

sp

owodowanej uzale anieni am i.

stosunku dzieci

i nlodzieiry.

- Edukacja doroslych i grup zawodouych w diagnozowaniu choroby alkoholowei i inirych vzaleLnie|
- Obnizenie rirniertelnodci iryzyka zachorowaf spowodowanych rirodkani amieniai4cymi Swiadornoric.

'Znniejszerrie ilodci wypadk6w Smiertelnycli i uszkodzeh ciala spowodowanych pod wplywem alkoholu.
Ustawa o wychowaniu w trzeinvoSci i przeciwdzialaniv alkoholianowi z dnia 26 paidztentika 1982 r,
(Dz.U.Nr.35 poz.230 zpoiniejszyrni zlianarni), w arl. 4rstanowi, Ze ,,Prowadzetie dzialai.r rwiqzanyclt

z

profilak5'kq

i

rozwiqzywairiern problen6w alkoholowych araz integracii spoleczrej os6b

uzaleanionyeh od alkoholu nalezqdo zadah r,vlasnych gmin". Zadania te obejmujq:

l" Zu,ielrszenia dostgptro{ci pomoqt terapeutyc4nej i rehabilitacyjnej dla as6b uzaleinionych ad alkoholu
orsz udzielenie rod4inom, w ktdryclt wystgpuje problem alkoltolou'y pomaqt psychospolec4nej i prau,nej.
W celu realizacji tego zadania Grniua Sierakowice dysponuje nastgpuj4c4 ofert4 na rok 2016:
1.1. Punlrt honsultacyjny, c4mny eodziennie w godzinach pracy od godz.8,00 do god2.15.30, w pi4tki
godz. 13.00 do godz,2I"00. W Punkcie konsultacyjnyn zatrudniona jest Maria Karolak w wymiarze

od

pelnego etatu. Punkt miedci sig

w

budynku organizacji pozarzqdouych przy

ul. Ks.B.I-osiriskiego w

Sierakowicaeh. Zadarua Punktu obejmuj4: rozurowQ motywujqcq do podigcia Ieczeria, wstgpne rozpozranie

farry uzaleLntetia, rozpoznatie problem6w 4,ciouych pacjenta zu,iqzanych z piciem alkoholu,
itlfonnor'vanie o tnetodach leczenia, o orirodkach i plae6u'kach lecaniczo terapeutycanych. Dziataniami
obelnuje sig calq rodzing osoby uzale2nionej, tzw. osoby wsp6luzalenione, polegajqcymi glownie na
zdiagt"tozowaniu stopnia wsp6luzaleznienia i udzieleniu informacji o miejseach i fonnach terapii lub innej
polllooy. Pracownik Punktu konsultacyjnego riei6le wsp6lpracuje z Gminnym Osrodkiem Ponocy
Spolecziej w Sierakowicach, z Poradniarni Odwykorvymi w Kartuzach i w Zukowie, z S4dem Rejonowym
rv Kartuzach, z Kuratoratni S4dowymi, ze SluLbqZdrou,ia, z Policj4, z Powiatorvym Centrum Pomocy
Rodzinie i innymi instytucjami. Punkt Konsultacyjny dS,sponuje pornocami wizualnyli, bibliotekq fachowej
literatury i specjalisfyczryuri czasopismarni, kt6re udostgpnia sig i wypoicza osoboru zainteresorvanyrn.
L2. Zesp|l asysty rodzinnej przy Gminnym Osrodhu Pomocy Spolecznej - oferu.1e mieszkahcom
gmlny ushrgi nastgpuj4cych specjalist6w: psycliologa, pedagoga, specjalistg ds. rodziny, specjalistg

ds.

przemocy w rodzinie.
1.3. Osoby uzale2niote

w

i wsp6luzalezrione, pragn4ce podjgc terapig arnbulatoryjn4 kieruie sig do Poradni
i Profilakq,ki

Kaszubskim Centrum Medycznym w Karluzach lub do Osrodka Terapii
Uzalentieh od alkoholu w Zukor,vie, w Lgborku lub w Ko6cierzrynre.
Odwykowej
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i.4. Grupa wsparcia dla os6b uzaleinionych - to ofe(a dla os6b po leczeniu oduykowyrn. Grupa
spotyka sig L raz w 5,godniu w ca.vartki w godzinaeh przedpoludniowych w siedzibie Punktu
Konsultaeytnego.

I

1.5" Grupa rvsparcia dla os6b rvsp6luzale2nionych - azynrTa we rvtorki
przedpofudniowyeh w siedzibie Punktu Konsultacyjnego.
1.6.

Mityngi grupy

od godz.19.00

-

AA

razw tygodniu w godzinach

dla os6b po leczeniu odwykowym, odbywaiq sig raz w tygodniu w kazdy piqtek

do 20.30.

1,7. Konsultacje prawne -bezplatne udziela raz w miesi4cu nlecenas Katarzyra Kurkiewicz

w siedzibie

Prurktu Konsultacynego.
2. p76vtsl4enie proJilaktycznej dzislulnoici irdbrrnacyjnej
ml o d zi eiy r e oli zou' an e u, n as t gp uj q qt ch ! brmu c 1 :

i

eduhacyjne.i, vt s4c4,egdlnaici rtlu dzieci

i

- uT,chowawczych szkot na terenie gminy ur,vzglgdnienie ternatyki z
profilaktyki antyalkoholowej oraz stosowania innych rirodk6w znieniaj4cych Swiadomodc.

2,1,W programach dydaktyezno
zakresu

2.2.W szkolach i plac6wkach odwiatowo - wychowawczyclt organizowanie tygodni profilaktyki,
warsztat6w i konkurs6w zachqcajqcych dzieci i nLodzie2 do zdobywania wiedzy na temat ficia bez

nalog6w.

2.3.Zakup program6w profilaktycznycli pt. Stop przenocy, Postaw na Rodzing, Odpowiedzialny
Kierowca, Prawda o alkoholu, CiqLa bez alkoholu, stop dopalaezour i narkotykorn. Realizacja tematyki
anty alkoholowej w szkolach prowadzon a przez specj alist6w d s. profil aktyki.
2.4.Zaktp i udostgpnianie pomocy audiowizualnyeh i fachowej literahry zzalcresvtzaleiniei,

2.5. Wspdlfinansowanie udziaiu dzieoi
i spgdzania ezasu wolnego

i

z

mlodzie|y

rodzin dysfunkc5,jnych,

w r6znych floruach

rvypoczyntrcu

2.6.Wsp6lpraca z redakciq niesigczrika WiadomoSci Sierakor,viekie
infonnacji oraz publikacja artykul6w w rwiqzanych z tematyk quzaleinieh,
2.7 .2 akup

p

b

zarnieszczanie ogloszeri,

rogram 6w profi I aktycznych dl a s zk6t.

3.Iilsponmganie rlzialalnoici instytucji, stotrtare)szefi
p ro

-

lemdv, alko h o lou,y clr,

3.l.Wspieranie dzialal profilaktyczryeh organizacji

i

i

ostjb Ji4yc4rytcfu, sluiqcej

instytucji

i

ro4utiq4ryts11i14

stowarzyszeir prowadz4eych takie

dztaLania

3.2,Pomoc finausowa dla os6b podnosz4cych kwalifikacje w zakresie pomocy i profilaktykivzalentiei.r.

3.3.Wsp6tpraca z placowkami oSrviatou,ymi
uzaleiLniei w ich programy .

i

innymi plac6wkami r,v celu wlqczeria profilaktyki

4. Padejmowmde interwen.cji u' 4uriqzku z n&ruszeniem pr4,epistiy, y'ynikajqcych z naruszenia pr4episdu,
dot. r eklamy nap oj du' alkoholoury ch.

4.l.Kontrolepunkt6w sprzedairy alkoholu. Egzekucjaobowi4zuj4cych przepis6w.
5.

Kontrah przestrzegan.ia Zasarl obrotu napajami alkohololaI)ml
5.l.Prowadzenie analizy i diagnozy problern6w uzale2nieh na terenie gminy.
5.2.Przeprowadzenie szkolenia

dla

sprzedawcow alkoholu

w

zakresie respektorvania przepis6w

prar.vnych.
6.

W6jt Gniny powierza realizacjq Gnrnnego progralnu profilaktyki

alkoholowych pelnomocnikowi Marii Karolak.

i

romviqryuania problem6rv

7. Grninna Komisja ds. Rozwiqzywania Problem6r,v Alkoholowych iest na terenie gminy iniciatorem
dzialai ru'iqzanych z profilaktykE i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych oraz orzeka o zastosorvaniu,
u'obec os6b uzalezrionych od alkoholu, obowi4zku poddania siE leczeniu \,v zakladzie leczrictwa
odt'vykor;r,ego.
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B,Zatz4dzenien

nr

3512014

z

dma 17 kwiehia 2014r W6jt Gniny powolal Gminnq Komisjg

Rozwi4zS,wania Problemdrry Alkoholowych w nastgpuj4cym skladzie 7 os6b: Mana Karola, Donata Neurnaru,

lwoua Mielewczyk, Wieslawa Ptotka, Miroslaw Kuszkowski, Tadeusz Srymanor,vski i ks, Andrzej
Pienrikarezyk. Czlonkom Komisji przyshguje wynagrodzenie za udzial w posiedzeniach Komisji, ustalone
przez Radg Guiny, Lista obecr-ro$ci stanowi pohvierdzenie udzialu w posiedzeniu Komisji. W zwiqrk;
"e
znianq skladu Komisji nowi czlonkowie zobowiqzani sq do stosorvnego przeszkolenia.
9"

Kontrola realizacji Grninnego Programu.
9.1" Pelnornocnik

w6jta Gniny sklada sprawozdanie z

dzialarnodci

w6itowi g'riny, pelnornoerikowi
- do koirca I ku,artafu za rok

Wojewody ds. Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz PARPA
poprzedni.

9.2. sporzqdznnie na koniec kazdego roku kalendarzowego "Raportu o stanie zagro2eA i przedsigwzigc

realizowanych w ramaoh Gminnego Programu PARPA.
10' Wqczenie sig GKRPA

rodzinie.

w pracg Gmirutego Zespolu Interdyscyplinamego przeciwdziaLania przemocy rv
Pr 4e ciu, cl 4i al 0n ie N ur k onmni

i

l. Prolilalrtyha l-rzgdorva. Cel og6lny: promocja zdrowego stylu zycia i op6Znienie wieku inicjacji.
i mlodzie|nie dodwiadc zajqce powaiznych trudlodci 4,si.w),.h. "
2. Poclniesienie poziornu wieclzy spoleczeristwa na temat problem6tv zwi4zanych z u2ywaniem

Adresac i: grupy niskiego ryzryka, dzieci
s

rodh6n'

p

sych oalrtyrvnych

i rnoZliwosci zap otriegani a temu

zj arvisrru.

a. prowad zen ie dzialah edukaryj nyeh (karnp ani i, konferencj i, akcj i),

b.zakup, opraco\Yy\,va1tie

i upowszeehnianie ilaterial6w

infonnacyjno-edukacyjnyeh z zakresu prornoeji

zdrowego stylu 4,eia,
e.wsp6lpraea z mediarni w zakresie upowszechniania wiedzy na temat narkomanii
Srodk6w znieniaiqcych fwiado'ro{e oraz mviqzanych z tyn problern6w,

i

stosowania i11ych

3. Zwigl<szenie liczby' hompetentnych re:rlizator6rv dzialafi pr"ofilahtycznych,
a.dofinansowanie szkolen, kurs6w i podnoszenie kwalifikacj i.
4. Ztvigl<szenie iloSci

i trloprawa jaho5ci program6rv prolilalrtycznych w plac6rvkach ecluhacyjnyeh
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ZaLqcmik Nr 2 do Uchwaly NTXXVIII/3i0/16
Rady

Griny

Sierakowice

z dr.ia29 grudnia 2016

GMINNE GO

LP

PRELIMINARZ WYDATKOW
GRAMU PROF'ILAKTYKI I ROZWIAZYWA NIA PROBI,EMOW
ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA R.OK 2017"

PR.O

REALiZOWANE
ZADANIE

RODZAJ I,I/YDATKU

NARKOMANII

GKRPA

PROGRAX.f

3.

PRZECIWDZIAT.ANIA

ALKOHOLIZMOWT
I PRZEMOCY IY RODZINIE

REALIZACJA PROGRAMU
REINTEGRACJI
SPOLECZNEJ
DOTACJA DLA
ORGANIZACJI PAZYTKU

4.

PUBI,ICZNEGO T
PLAC6I4'EK

Zakup materiatow, wyposazenia, energii, akcesori6w
komputeror4rch i programow i licencii
Realizacl a o 96 lnopo I skich akcj i pro filakti,s2ny e1"1
Pozostale uslugi
Inne wydatki
Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia i delegacje
U dzial 3 os6b w Centrum lntegracj i Spolecznej w Garczu

gmina Chmielno
(3 x 600,- : I 800,00 zl miesigcznie

x

39329.00
26.775"00
7.200.00
5.3 54"00

225.071.00
184.000,00
22.350,00
_5.000.00

3.719.00

6992.00
3.010.00
21,600,00

12

miesiecy)

Dotacja dla organizaeji pozytku publicznego realizacjE
zlolonych ofert na wykonanie lub powierzenie zadania w

34.000,00

zakresie profilaktyki.

oSwerotwcu

RAZEM:

Id: 92rD614r-C337 -4408-967F-8C56BE782

PI-{NOWANE
WYDATKI
OGOLEM

PLANO|4/ANE WyDATKI OGOLETV. w runt:
Wynagrodzenie i poehodne
Materialy i uslugi
Pozostale wydatki
PLANOILANE WYDATKI OGOLEI4 w tvm:
Wynagrodzenie i pochodne, w tyr-n wynagrodzenie dla

PROGRAM
PRZECIWDZTAT.ANIA

2.

r.

I

C3, podpisany

320.000.00
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