UCHWAŁA NR XII/120/2015
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok”
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 1286) oraz z art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.1))
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Luzino
Bartłomiej Formela

1) Zm.

Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678, z 2015 r. poz. 28, poz. 875.
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Załącznik do Uchwały Nr XII/120/2015
Rady Gminy Luzino
z dnia 30.11.2015r.
Program Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok
I.

Cele programu

1.

Pomoc osobom uzaleŜnionym, współuzaleŜnionym i ofiarom przemocy.

2.

Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki

3.

Profilaktyczna edukacja społeczna.

4.

Wskazanie form rozwoju osobistego.

5.

Kontrola rynku alkoholowego

II.
1.

Zadania i sposoby realizacji
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i osób
zagroŜonych uzaleŜnieniem:
a)

podejmowanie przez komisję czynności zgodnie z prawem o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,

b) opłacanie kosztów wpisu sądowego i zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych,
c)

finansowanie wynagrodzenia biegłych za sporządzone opinie w przedmiocie uzaleŜnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

d) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego,
e)

dofinansowanie form rehabilitacji osób uzaleŜnionych po leczeniu i osób bezdomnych,

f)

wsparcie finansowe maratonów organizowanych przez placówki lecznictwa odwykowego,

g) utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin,
h) umoŜliwienie uczestnictwa w mitingach ogólnopolskich (Częstochowa , Licheń) –
partycypacja w kosztach przejazdu.
2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a)

zapewnienie usług prawnych , psychologicznych i konsultacji wspierających ,

b) motywowanie do podjęcia stosownej terapii osoby współuzaleŜnione i DDA,
c)

wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji poprzez: szkolenia, dostarczenie stosownej publikacji i aktualizacji listy
teleadresowej placówek lecznictwa odwykowego,

d) wsparcie finansowe maratonów organizowanych przez placówki lecznictwa odwykowego,
e)

sfinansowanie szkoleń zwiększających kompetencje w zakresie pomagania rodzinom (dla
członków komisji, pracowników świetlicy wsparcia, pedagogów, policjantów , trenerów)
wraz z związanymi z tym kosztami podróŜy słuŜbowych na zasadach przysługujących
pracownikom zatrudnionym w urzędzie gminy,

f)

podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy, poprzez sfinansowanie szkoleń i związanych z tym kosztów podróŜy słuŜbowych
na zasadach przysługujących pracownikom zatrudnionym w urzędzie gminy,

g) uczestnictwo w ogólnokrajowych kampaniach profilaktycznych i upowszechnianie
materiałów informacyjno – edukacyjnych społeczności lokalnej,
h) prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej,
i)

współpraca z instytucjami pomocowymi.
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3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy - w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:
a)

finansowanie pracy psychologa w szkołach podstawowych,

b) finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
oraz rodziców i nauczycieli,
c)

realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktycznego z zakresu
zagadnień związanych ze zdrowym stylem Ŝycia,

d) zapewnienie dzieciom wypoczynku z programem profilaktycznym,
e)

podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaŜy alkoholu osobom poniŜej 18 roku
Ŝycia,

f)

działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – materiały edukacyjne,

g) wspieranie lokalnych imprez promujących trzeźwy styl Ŝycia,
h) podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli słuŜb kontaktujących się z osobami
nietrzeźwymi,
i)

finansowanie dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi i młodzieŜą
szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych
i związanych z tym kosztów podróŜy.

4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:
a)

finansowanie bieŜącej działalności świetlicy wsparcia z elementami zajęć
socjoterapeutycznych dla dzieci,

b) finansowanie zajęć psychoprofilaktycznych łącznie z zajęciami sportowymi,
c)

zwiększenie dostępności i skuteczności świadczeń zakładów lecznictwa odwykowego,

d) finansowanie konsultacji wspierających dla uzaleŜnionych i członków rodzin
e)

dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów terapeutycznych,

f)

zakup niezbędnej literatury dla grup samopomocowych AA, Al.-Anon, DDA,

g) zakup materiałów edukacyjnych,
h) wspieranie wszelkich działań promujących trzeźwy styl Ŝycia,
i)

5.

współpraca z Klubem Abstynenta w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy
oraz występowania przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego:
a)

współpraca z policją,

b) wystąpienie do Wójta o upowaŜnienie radcy prawnego lub adwokata do reprezentowania
gminy przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego.

III.

Zamierzone efekty
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IV.

1.

Zmniejszenie zainteresowania środkami odurzającymi przez dzieci i młodzieŜ.

2.

Zmniejszenie szkód wywołanych alkoholem i narkotykami.

3.

Zmotywowanie do Ŝycia w abstynencji.

4.

Wskazanie moŜliwości rozwiązań prawnych.

5.

Rozwijanie umiejętności Ŝyciowych wśród dzieci i młodzieŜy.

Realizatorzy programu
1.

Wójt Gminy

2.

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

5.

Gminny Ośrodek Kultury

6.

Placówki oświatowe na terenie gminy

7.

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki

8.

Duchowieństwo

9.

Placówki słuŜby zdrowia

10. Posterunek Policji w Luzinie
11. Sąd Rejonowy w Wejherowie
12. Prokuratura Rejonowa w Wejherowie
13. 0rganizacje pozarządowe zainteresowane rozwiązywaniem problemów alkoholowych i
narkomanii
V.

Finansowanie programu
1.

Dochody z opłat za zezwolenia na podstawie art.18, art. 181 i art. 182 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art.111

2.

Wpłaty sponsorów

3.

Dodatkowe środki z budŜetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

VI.

Zasady wynagradzania dla członków gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za pracę w komisji, zespołu ds. lecznictwa i zespołu
ds. kontroli. Za podstawę obliczenia przyjmuje się najniŜsze wynagrodzenie brutto.
Członkowie na posiedzeniach komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 12%, a
przewodniczący 17% najniŜszego wynagrodzenia.
Za pracę w zespołach wszyscy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 12% najniŜszego
wynagrodzenia.
Wypłaty dokonuje się na podstawie list wypłat, które sporządza się z list obecności.
Posiedzenia komisji i zespołów odbywają się wg potrzeb.

Sporządził: Pełnomocnik Wójta
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
1.

plan finansowy

2.

rozmieszczenie punktów sprzedaŜy alkoholu
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Załącznik nr 1
Plan finansowy
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016 r.
/dział 851, rozdział 85154 i 85153/

paragraf

Nazwa paragrafu

85154

85153

2820/01

Dotacje

84.130,00

-

282/02

Dotacje

30.000,00

-

3030

Zwroty za bilety na dojazdy

1.000,00

-

4110

ZUS

2.000,00

-

4120

Fundusz pracy

500,00

-

4170

Płaca z tyt. umów zleceń
i wynagrodzenie członków komisji

3.800,00
12.025,00

-

4210

zakup materiałów

1.500,00

4260

energia

2.000,00

4300

usługi

4370

rozmowy telefoniczne tel. stacjonarny

100,00

-

4410

delegacje

200,00

-

4430

opłata sądowa

400,00

-

4700

szkolenia
ogółem
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Załącznik nr 2
Rozmieszczenie punktów sprzedaŜy alkoholu w poszczególnych miejscowościach
Miejscowość
Barłomino
Dąbrówka
Kębłowo
Kochanowo
Luzino
Milwino
Robakowo
Sychowo
Tępcz
Wyszecino
Zelewo
Zielnowo
Ogółem

Liczba
mieszkańców
ogółem
636
438
2811
466
7323
522
988
332
275
508
525
66
14890

1
1
4
1
15
1
2
3
1
1
1

1
4
1
-

Średnia liczba
mieszkańców na 1
punkt sprzedaŜy
636
438
562
466
385
522
494
110
275
254
591

31

6

402

detalicznych

Liczba punktów
gastronomicznych

Według stanu na dzień 30.09.2015r.
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