UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy
Dwór Gdański na rok 2018.
Na
podstawie
art. 41
ust. 1,
2i5
ustawy
z dnia
26 października
1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy
Dwór Gdański na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018
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I.

WPROWADZENIE

Gmina Nowy Dwór Gdański na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z
późn. zm.) ma obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, określającego obszary, w jakich podejmowane będą działania .
Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Uchwała Nr 13/II/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13 grudnia
2002 r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu na
imprezach na otwartym powietrzu na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.
2. Uchwała Nr 12/II/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13 grudnia
2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
3. Uchwała Nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 marca 2015
r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowy
Dwór Gdański na lata 2015-2018.
4. Zarządzenia Nr 308 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszar
działania Gminy Nowy Dwór Gdański.
5. Zarządzenia Nr 370 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisuje się w cele
i zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2020 oraz założenia określone
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok
2018 uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odstąpiono od ujmowania tych zadań, gdyż został
opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019.
ADRESACI PROGRAMU:
Adresatami programu są w szczególności:
1) konsumenci alkoholu,
2) osoby pijące nadmiernie, w tym uzależnione od alkoholu i współuzależnione,
3) rodziny osób z problemem alkoholowym,
4) dzieci i młodzież szkolna.
Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy
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współpracy z instytucjami z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański m.in.:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3) Zespołem Interdyscyplinarnym,
4) jednostkami oświatowymi,
5) Żuławskim Ośrodkiem Kultury,
6) Biblioteką i jej filiami,
7) Komendą Powiatową Policji,
8) organizacjami pozarządowymi,
9) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
10) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
11) Sądem Rejonowym,
12) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
13) Grupą AA,
14) Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,
15) i innymi osobami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.
II.

ZADANIA, CELE, WSKAŹNIKI ORAZ SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ

Cele i zadania określone w GPPiRPA na rok 2018 dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz
zgodne są z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sformułowano
je uwzględniając dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją Programu w latach
ubiegłych.
CELE PROGRAMU
Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych i rozwiązywaniu
istniejących problemów związanych ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu na terenie
Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie
profilaktyki problemów alkoholowych.
Cele strategiczne w tym zakresie to:
1. Wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży.
2. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów.
3. Upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości
nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania wsparcia.
4. Organizowanie
warunków
pierwszego
kontaktu
dla
osób
uzależnionych
i współuzależnionych.
5. Motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
6. Wzmacnianie kompetencji zawodowych realizatorów gminnego Programu.
7. Wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań związanych
z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
8. Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność
profilaktyczną poprzez organizowanie różnorodnych form pracy edukacyjnej, opiekuńczowychowawczej, aktywizującej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinach.
9. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych
w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 określa
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ogólne założenia organizacyjne i formy działania służące osiągnięciu powyższych celów.
W ramach GPPiRPA wymagane będzie złożenie przez autorów i wykonawców każdorazowo
szczegółowych programów profilaktycznych do ich realizacji i wdrażania.
2.1. ZADANIE I:
Podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz osób zagrożonych uzależnieniem
2.1.1 Cel:
1) zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków oraz osobom pijącym
szkodliwie i osobom eksperymentującym z narkotykami odpowiedniej oferty w zakresie
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
2) poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych
od alkoholu lub narkotyków.
2.1.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.
Sposób realizacji zadania
1.

2.

3.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w zakresie:
a) prowadzenia rozmów motywacyjno-informacyjnych z
osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami
ich rodzin,
b) kierowania na badania do biegłych i pokrywania
kosztów sporządzenia opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
c) sporządzania wniosków do sądu o wszczęcie
postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego.
Wspieranie działań w zakresie terapii uzależnień i
współuzależnienia, m in.:
a) programów psychoterapii uzależnień (program
podstawowy i program pogłębiony),
b) programów psychoterapii zaburzeń funkcjonowania
członków rodziny, które wynikają ze spożywania
alkoholu
lub
używania
innych
substancji
psychoaktywnych przez osoby bliskie (program
psychoterapii dla członków rodzin),
c) indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze
oraz rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin,
d) działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków
rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących
się
działaniami
związanymi
z
profilaktyką
i
rozwiązywaniem problemów uzależnień osób na
członków GKRPA (szkolenia, zwrot kosztów podróży)

OGÓŁEM

Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

4.000

cały rok

15.000

wg potrzeb

1.000

20.000

2.1.3. Wskaźniki:
1) liczba osób uczestniczących w działaniach terapeutycznych,
2) liczba przeprowadzonych rozmów motywacyjnych przez GKRiPA do podjęcia leczenia odwykowego,

Id: DFA59D64-19B4-4900-8005-59CFF903940C. Projekt

Strona 4

3)
4)
5)
6)

liczba osób uczestniczących w grupach samopomocowych,
Liczba osób, która podjęła leczenie,
liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym,
liczba szkoleń i liczba osób uczestnicząca w szkoleniach.

2.2. ZADANIE II:
Udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe
i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
2.2.1. Cel:
1) zapewnienie rodzinom interdyscyplinarnej, kompleksowej, szybkiej i skutecznej pomocy, w
tym w szczególności w zakresie zatrzymania występującej w nich przemocy,
2) poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci i osób dorosłych, członków rodzin
z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy - zwiększenie jakości i
dostępności programów profilaktycznych.
2.2.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.
Sposób realizacji zadania
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia
świetlic profilaktycznych, w tym:
a) wynagrodzenie
osób
pełniących
funkcję
wychowawcy/opiekuna świetlicy,
b) finansowanie utrzymania i wyposażenia świetlic.
Dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży szkolnej, poprzez:
organizację zajęć przez gminne, samorządowe jednostki
kultury
Finansowanie i organizowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży podczas wakacji (sołectwa, organizacje
pozarządowe, placówki oświatowe, Żuławski Ośrodek
Kultury, Biblioteka Publiczna i jej Filie).

Finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
i z grup ryzyka, połączonego z programem
profilaktycznym
lub
opiekuńczo-wychowawczym.
Naborem dzieci uczestniczących w tej formie zajęć
zajmują się pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni.
Podstawą zakwalifikowania dziecka jest nasilenie
problemów występujących w rodzinie, a nie tylko jej
sytuacja materialna.
Finansowanie i organizowanie turnusu terapeutycznego w
czasie roku szkolnego. Naborem dzieci uczestniczących w
tej formie zajęć zajmują się pedagodzy szkolni, pracownicy
socjalni. Podstawą zakwalifikowania dziecka jest nasilenie
problemów występujących w rodzinie, a nie tylko jej
sytuacja materialna.
Kreowanie budowy rodzinnego rytmu życia wyznaczonego
tradycją kulturową.
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Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

35.000
w tym 5.000
organizacje
pozarządowe

styczeń

10.000

czerwiec - sierpień

63.000
w tym
25.000
organizacje
pozarządowe

lipiec - sierpień

30.000

wrzesień - listopad

10.000

grudzień

17.000
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OGÓŁEM

165.000

2.2.3. Wskaźniki:
1)
2)
3)
4)
5)

liczba osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez świetlice,
liczba osób uczestniczących podczas wypoczynku zimowego i letniego,
liczba osób uczestniczących w turnusach terapeutycznych,
liczba osób uczestniczących w zakresie tradycji kulturowej,
liczba podmiotów zaangażowanych w zadania.

2.3. ZADANIE III:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczowychowawczych
i socjoterapeutycznych.
2.3.1. Cel:
1) podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemów alkoholowych oraz problemu
narkomanii i promowanie zdrowego stylu życia,
2) umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w różnorodnych formach działań
profilaktycznych.
2.3.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.

Sposób realizacji zadania

1.

Organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów
profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz
uzależnień dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
profilaktycznosportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktycznozdrowotnych i artystycznych.

2.

Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

7.000

cały rok

50.000
w tym
30.000
organizacje
pozarządowe

3.
4.

Utworzenie
i
modernizacja
miejsc
rekreacyjnowypoczynkowych.
Realizacja przedsięwzięć profilaktyczno-edukacyjnych pod
hasłem „Wybieram Trzeźwość”

OGÓŁEM

wg potrzeb

70.000

maj-czerwiec

5.000
132.000

2.3.3. Wskaźniki:
1) liczba i rodzaj zrealizowanych programów profilaktycznych, kampanii, warsztatów itp.
skierowanych do dzieci i młodzieży,
2) liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach profilaktycznych oraz w zajęciach
pozalekcyjnych,

Id: DFA59D64-19B4-4900-8005-59CFF903940C. Projekt

Strona 6

3) liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach profilaktyczno-edukacyjnych pod hasłem
„Wybieram Trzeźwość”
2.4. ZADANIE IV:
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
2.4.1 Cel:
1) zaangażowanie instytucji, organizacji i osób w realizację zadań wynikających
z niniejszego Programu,
2) propagowanie modelu interdyscyplinarnej formuły współpracy przy realizacji zadań przez
poszczególne podmioty.
2.4.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji
zadania

Kwota

1.

Finansowanie działalności „Klub Abstynenta” i grupy AA
Zakup profesjonalnej
literatury oraz
materiałów
profilaktycznych i dostarczenie zainteresowanym osobom i
instytucjom

cały rok

2.000

wg potrzeb

1.000

2.

OGÓŁEM

3.000

2.4.3. Wskaźniki:
1) ilość zakupionych materiałów informacyjnych oraz literatury fachowej,
2) liczba osób biorących udział w „Klubie Abstynenta” i grupie AA.
2.5. ZADANIE V:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
2.5.1. Cel:
Przeciwdziałanie i eliminowanie przypadków naruszeń prawa związanych ze sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych.
2.5.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.
Sposób realizacji zadania
1.

Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
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Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

koszty
uwzględnione
w łącznych
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kosztach
działalności
GKRPA

2.5.3. Wskaźnik: ilość przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
2.6. ZADANIE VI:
Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2.6.1. Cel:
Optymalizacja działań w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i minimalizacji szkód związanych
z uzależnieniami mieszkańców gminy.
2.6.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.
Sposób realizacji zadania
1.

Spotkania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
koordynowanie
zadań
i nadzorowanie ich realizacji.

Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

15.000

2.6.3. Wskaźniki:
1) liczba posiedzeń GKRPA,
2) liczba posiedzeń Zespołów problemowych.
2.6.4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za udział w posiedzeniach i pracach w terenie (bez względu na czas trwania
prac/posiedzeń):
a) dla przewodniczącego zespołu wynagrodzenie w wysokości 13% minimalnego
wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów,
b) dla członków zespołu wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów,
2) liczba posiedzeń GKRPA wynosi nie więcej niż 8 razy w roku,
3) liczba posiedzeń Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży wynosi nie więcej niż
2 razy w roku,
4) liczba posiedzeń Zespołu ds. zajęć pozalekcyjnych wynosi nie więcej niż
3 razy w roku,
5) liczba posiedzeń Zespołu ds. leczenia odwykowego wynosi nie więcej niż
10 razy w roku,
6) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie wypłacane po przedłożeniu przez
Przewodniczącego Komisji/Koordynatora Zespołu podpisanych list obecności
stwierdzających udział w posiedzeniach oraz protokołów z posiedzenia w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
7) wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie list wypłat, zatwierdzonych przez
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego - przelewem na wskazane konto osobiste w
terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po terminie złożenia dokumentów,
8) w przypadku opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez GKRPA w
czasie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim wynagrodzenie nie
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przysługuje.
2.7. ZADANIE VII:
Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
2.7.1. Cel:
1) podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii i promowanie zdrowego
stylu życia,
2) umożliwienie
dzieciom,
młodzieży,
rodzicom
i
nauczycielom
uczestnictwa
w różnorodnych formach działań profilaktycznych.
2.7.2. Sposób realizacji zadania:
l.p.
Sposób realizacji zadania
1.

2.
3.

Przeprowadzenie
warsztatów
profilaktycznowychowawczych dla dzieci, młodzieży, rodziców i
nauczycieli
Organizacja festynu profilaktycznego
Wynagrodzenie dla członków Zespołu Wdrożeniowego
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

OGÓŁEM

Termin realizacji
zadania

Kwota

cały rok

3.000

kwiecień - czerwiec
cały rok

15.000
2.000
20.000

2.7.3. Wskaźniki:
1) ilość przeprowadzonych warsztatów,
2) liczba uczestników w warsztatach,
3) liczba uczestników podczas festynu.
2.7.4.
Zasady wynagradzania Zespołu
Wdrożeniowego Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
1) ustala się wynagrodzenie dla członków Zespołu Wdrożeniowego Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za udział w posiedzeniach i pracach w terenie (bez względu
na czas trwania prac/posiedzeń)
a) dla przewodniczącego zespołu wynagrodzenie w wysokości 13% minimalnego
wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów,
b) dla członków zespołu wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów,
2) liczba posiedzeń, o których mowa w pkt 1 w roku budżetowym wynosi nie więcej niż
8 razy w roku,
3) wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 będzie wypłacane po przedłożeniu przez
Przewodniczącego Zespołu podpisanych list obecności stwierdzających udział
w posiedzeniach oraz protokołów z posiedzenia w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
4) wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie list wypłat zatwierdzonych przez
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego - przelewem na wskazane konto osobiste w
terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po terminie złożenia dokumentów.
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III.

Określenie stawek płatności za usługi i wynagrodzenia dla osób wykonujących
czynności
ujęte
w
Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Dwór Gdański
w 2018 r.
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyczno-sportowych oraz edukacyjnych w
ramach realizowania programów - stawka 25 zł brutto/godz.,
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Uzasadnienie
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór
Gdański na rok 2018 zawiera zadania, które są zgodne z art.41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn.):
1.Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te
obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania 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;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pobieranych corocznie przez gminę.
Zgodnie z Art. 182 ww. ustawy środki finansowe uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
będą
wykorzystane
na
realizację
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2018 oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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