
UCHWAŁA NR XI/111/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124. ze zm., oraz art. 17 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 163 ze zm).

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2016 rok, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Łodygowice na lata 2014 – 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do Uchwały Nr XI/111/2015

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W GMINIE ŁODYGOWICE na 2016 rok

I. CELE PROGRAMU

Podstawowymi celami programu jest:

1. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 
struktury ich spożycia, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 
sposobu spożywania tych napojów, zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie 
rozmiarów tych zjawisk, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów do radzenia sobie z już istniejącymi.

2. przeciwdziałanie powstawaniu narkomanii poprzez: zapobieganie wystąpienia tego zjawiska, podniesienie 
poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych 
i możliwości zapobieganiu temu zjawisku, podejmowanie działań zmierzających do stwarzanie i organizowania 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, stworzenie warunków i mechanizmów do 
prawidłowej i efektywnej realizacji programu.

II. ZADANIA I DZIAŁANIA

Do zadań własnych Gminy wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Dz. U. z 2015 r. poz.1283 oraz z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U z 2012 r. poz. 124 z późn.zm.) należy:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
oraz dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

a. Pełnienie dyżurów przy "TELEFONIE ZAUFANIA"  pod nr (33) 8631-852

b. Współpraca z: Poradniami oraz Ośrodkami Leczenia Uzależnień od Alkoholu.

c. Prowadzenie Poradni Konsultacyjnej przy Gminnej Komisji ds. PiRPA dla osób uzależnionych od 
alkoholu i/lub narkotyków.

d.  Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Żywca 
ds. PiRPA.

e. Współpraca z Komisariatem Policji w Łodygowicach.

f. Współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.

g. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

h. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych (literatura, ulotki, plakaty, broszury, 
środki audiowizualne) ze szczególnym uwzględnieniem klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji 
i organizacji współpracujących z Pełnomocnikiem Wójta Gminy.

i. Zakup i rozprowadzenie wśród mieszkańców gminy Łodygowice- szczególnie wśród osób uzależnionych 
lub narażonych na uzależnienie- biletów wstępu na spektakle i imprezy propagujące zdrowy styl życia 
i ukazujące zgubne skutki nadużywania alkoholu.

j. Udział gminy Łodygowice w finansowaniu lecznictwa prowadzonego przez poradnie i zakłady lecznictwa 
służby zdrowia, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, w tym finansowanie kosztów Wyjazdowych Sesji 
Terapeutycznych dla pacjentów ośrodków lecznictwa odwykowego – mieszkańców gminy Łodygowice.

k. Udział gminy Łodygowice w finansowaniu programu detoksykacji chorych na zespół zależności od 
środków psychoaktywnych prowadzonych przez służbę zdrowia.
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2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy, dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz dla członków ich rodzin.

b. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób z rodzin, w których występują problemy 
alkoholizmu lub narkomanii,

c. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wyeliminowania zjawiska przemocy, 
w tym organizowanie i finansowanie szkoleń na temat realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i współpracy 
służb w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także podejmowania działań 
zwiększających dostępność do specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zwiększających kompetencję osób i służb służących rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.

d. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wczesnej diagnozy i szybkiego 
wyeliminowania zjawiska narkomanii.

e. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej, zakup i wydawanie ulotek, plakatów itp.

f. Pełnienie dyżurów przy "TELEFONIE ZAUFANIA" pod nr (33) 8631-852 ,

g. Współpraca z Komisariatem Policji w Łodygowicach.

h. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wdrażania programów profilaktycznych poruszających 
problematykę alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

i. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

j. Udział finansowy gminy Łodygowice w realizacji programów profilaktycznych w szkołach i środowiskach 
organizujących młodzież oraz w wyposażeniu programów profilaktycznych w materiały pomocnicze do ich 
realizacji.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

a. Współpraca z placówkami oświatowymi, Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowymi Klubami Sportowymi, Komisariatem Policji 
w Łodygowicach oraz innymi podmiotami z terenu gminy Łodygowice posiadającymi osobowość prawną, 
a także osobami fizycznymi w zakresie: organizowania i realizowania programów profilaktycznych - 
alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie oraz działań promujących zdrowy (trzeźwy) styl życia, 
motywujących do aktywnego włączenia się do procesu organizowania czasu wolnego od zajęć szkolnych, nauki 
i pracy, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych oraz obozów szkoleniowo- 
profilaktyczno- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łodygowice. Udział finansowy gminy we 
wspólnych przedsięwzięciach z ww. podmiotami lub dotowanie zadań zleconych przez gminę w tym zakresie.

b. Współpraca z pedagogami szkolnymi w celu wdrażania i realizacji programów profilaktycznych 
w placówkach oświatowych, w tym zakup i przekazanie na rzecz szkoły pomocy dydaktycznych o tematyce 
profilaktycznej.

c. Finansowanie dla dzieci i młodzieży spektakli teatralnych, prelekcji i pogadanek, konkursów oraz innych 
działań poruszających problemy patologii społecznej: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, 
promujących zdrowy (trzeźwy) styl życia, motywujących do aktywnego włączenia się do procesu 
organizowania zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych, nauki i pracy. Zakup nagród dla uczestników 
wyszczególnionych działań.

d. Prowadzenie i finansowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo- rekreacyjnych z elementami socjoterapii dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Łodygowice oraz wyposażenia w urządzenia i materiały pomocnicze do ich 
realizacji.

e. Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania szkolnych obozów i wycieczek socjoterapeutycznych, 
profilaktyczno- sportowych oraz udział finansowy gminy Łodygowice w kosztach organizacji ww. 
przedsięwzięć.
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f. Organizowanie dla nauczycieli szkoleń podnoszących kwalifikacje wychowawcze oraz w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku.

g. W przypadku wydania przez wójta gminy lub starostę powiatu zezwolenia na prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego na terenie gminy lub powiatu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań 
realizowanych przez tą placówkę ( art. 182 pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi).

4. Wspomaganie działalności instytucji, Stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych oraz narkomanii.

a. Dofinansowanie celowych działań osób fizycznych, organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych służące 
wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków rodzin.

b. Współpraca z Łodygowickim Stowarzyszeniem na Rzecz Trzeźwości oraz dofinansowanie działań 
Stowarzyszenia służących wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków rodzin, 
a także działań propagujących ideę utrzymania i życia w trzeźwości (abstynencję i trzeźwy styl życia).

c. Organizowanie i finansowanie imprez bezalkoholowych takich jak: ogniska, rajdy górskie wycieczki, 
andrzejki, opłatek, wieczór kolęd, sylwester itp. w szczególności dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 
Zakup i rozprowadzenie biletów wstępu na spektakle i imprezy propagujące zdrowy styl życia i ukazujące 
zgubne skutki nadużywania alkoholu.

d. Finansowanie kosztów utrzymania bazy lokalowej dla Klubu AA oraz Al-Anon działających na terenie 
gminy Łodygowice.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

a. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodygowicach w celu wyeliminowania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród osób oraz rodzin osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków- 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych związanych z używaniem 
alkoholu i/lub narkotyków, których nie są w stanie pokonać.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

a. Prowadzanie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w gminie Łodygowice 
w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

b. Składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego.

c. Przygotowanie aktów oskarżenia i składanie ich w sądzie.

d. Opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych położonych na terenie 
gminy Łodygowice dla podmiotów występujących o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie tych 
napojów.

7. Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej, orzekanie o przymusie podjęcia leczenia 
odwykowego.

a. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od alkoholu oraz z członkami ich 
rodzin.

b. Gromadzenie materiałów dowodowych o osobach uzależnionych.

c. Motywacja osób uzależnionych do dobrowolnego podjęcia terapii.

d. Kierowanie osób uzależnionych na badanie w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju placówki lecznictwa odwykowego oraz finansowanie kosztów tego badania.

e. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Żywcu o zastosowanie wobec osób uzależnionych 
przymusu leczenia, dokonywanie stałych opłat sądowych oraz pokrywanie kosztów badań stopnia uzależnienia 
od alkoholu w stosunku do osób z terenu gminy kierowanych na badanie przez sąd .
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8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, dotyczącą profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w gminie w zakresie:

a. promocji zdrowego stylu życia.

b. propagowania abstynencji od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

c. organizacji leczenia skierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin.

d. prowadzenia i organizacji placówek wsparcia dziennego- świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 
patologicznych.

e. organizacji działań profilaktyczno- wspierających dla trzeźwych alkoholików.

f. prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

g. prowadzenia programów szkoleniowych z zakresu choroby alkoholowej dla różnych grup zawodowych.

9. Finansowanie zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Łodygowice na 2016 rok realizowanych przez 
organizacje pożytku publicznego oraz inne podmioty uprawnione do ich realizacji.

10. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Gminy Łodygowice:

1) Zakup patroli służb mundurowych- zawarcie umowy z Komendą Powiatową Policji w Żywcu.

W ramach służby, o której mowa wyżej policjanci realizować będą następujące zadania:

a) Ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, 
w szczególności podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 oraz art. 18 ust 
10 pkt 3 , ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice.

b) Kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną 
lub obowiązujących w miejscach publicznych,

c) Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców przestępstw 
i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku 
i norm prawnych.

d) Zakłada się, że służba pełniona będzie w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na obszarach najbardziej 
zagrożonych, identyfikowanych w oparciu o bieżące analizy oraz zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem 
i wskazaniami władz Samorządowych Gminy Łodygowice, ze szczególnym uwzględnieniem świąt i dni 
wolnych od pracy.

2) Szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu w zakresie przepisów prawa o obrocie alkoholem 
i problemów alkoholowych.

3) Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym zakup elementów 
odblaskowych.

11. Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

a. Organizacja, realizacja i finansowanie nieprzewidzianych zadań w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, mogących wystąpić w okresie realizacji programu.

b. Tworzenie niezbędnych warunków do bieżącej realizacji gminnego programu: zakup komputerów oraz 
innych urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji Gminnego Programu.

c. Zakup materiałów i urządzeń technicznych, pokrywanie kosztów naprawy środków audiowizualnych oraz 
komputerów.

d. Wyposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez pełnomocnika Wójta ds. PiRPA oraz Gminną 
Komisję, pokrywanie kosztów oświetlenia, ogrzewania oraz remontów tych pomieszczeń.
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e. Zakup artykułów spożywczych (herbata, kawa, cukier) na potrzeby punktu informacyjno- konsultacyjnego 
dla osób uzależnionych oraz członków rodzin oraz Poradni Konsultacyjnej przy Gminnej Komisji / do 
wysokości 30 zł miesięcznie/.

f.  Finansowanie szkoleń dla pracowników oraz członków Gminnej Komisji ds. PiRPA w zakresie 
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

g. Utworzenie rezerwy budżetowej na zadania mogące wyniknąć w trakcie realizacji programu.

12. Zgodnie z art. 41 ust 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
przyjmuje się następujące zasady wynagradzania za pracę dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 
w posiedzeniach komisji oraz za udział w kontroli placówek handlowych- czas kontroli powyżej 4 godzin- 
ustala się wynagrodzenie w następującej wysokości:

a) przewodniczący/a komisji- w kwocie 120 zł brutto

b) sekretarz komisji- w kwocie 120 zł brutto

c) członkowie komisji- w kwocie100 zł brutto

13. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
art. 10 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizację zadań zawartych Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii powierza się 
pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Gminnym Programie uzależniona będzie od aktualnych 
potrzeb i uwarunkowań mogących wystąpić w czasie 2016 roku, zawarcia szczegółowych umów z osobami lub 
podmiotami realizującymi zawarte w programie zadania, a także od wysokości wpływów z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu roku.
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