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UCHWAŁA NR XXIX/107/2019
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2020. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 
2019r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2277), oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019r poz.852 ze zm.). 

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na 2020 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwaniskach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/107/2019

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W GMINIE IWANISKA NA ROK 2020 

Rada Gminy w Iwaniskach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 
2277) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 
852 ze zm.), uznaję za konieczne podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz narkomanii integracją społeczną osób uzależnionych zmierzających do zmniejszenia 
rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do pokonywania już 
istniejących problemów. 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych obejmują następujące zadania: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, która 
realizowana będzie poprzez: 

1)Dofinansowanie Punktu Pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ( lub ) narkotyków i członków ich 
rodzin. 

2)Doposażenie w/w Punktu w materiały niezbędne do prowadzenia profilaktyki 

3)Informowanie społeczności o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii. 

4)Informacja o skutkach choroby alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków ( rozprowadzanie ulotek, broszur 
i poradników ). 

5)Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i ( lub ) narkotyków. 

6)Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych lub narkomanii celem podnoszenia kwalifikacji. 

7)Dofinansowanie zadań związanych z działalnością profilaktyczną wobec osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 
albo skierowanych do detoksykacji. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowane przez: 

1)Podejmowanie przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych i ( lub ) narkomanii 
w Iwaniskach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

2)Opłacanie kosztów powołania lekarza i psychologa orzekających w przedmiocie uzależnienia. 

3)Dofinansowanie szkoleń i kursów profilaktycznych z zakresu psychoterapii uzależnień i współuzależnień. 

4)Zwiększenie skuteczności interwencji prawno – administracyjnej wobec przemocy w rodzinie. 

5)Podejmowanie interwencji w srawach przemocy domowej z uwzględnieniem procedury „ Niebieskiej karty” 

a) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom w rodzinie, 

b) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym lub 
narkomanią. 

6)Udzielanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym ( lub ) narkomanią: 
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a) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ( lub ) narkomanią, finansowanie 
dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

b) finansowanie prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym ( lub ) narkomanią, 

c) dofinansowanie kolonii i obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym i ( lub ) narkomanią, 

d) finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania 
zjawisku przemocy w rodzinie oraz szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi 
i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym i ( lub) narkomanią, a także rozwijania umiejętności 
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. 

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, obejmujących: 

1)Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz 
działalność rekreacyjno – sportową poza lekcjami na terenie gminy. 

2)Finansowanie zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych, dotyczących uzależnień, dla szkół, świetlic 
środowiskowych, służby zdrowia. 

3)Wyposażenie biblioteki gminnej w literaturę fachową dotyczącą problemów alkoholizmu i narkomanii. 

4)Organizowanie i dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, festynów mających wyraźne odniesienie 
profilaktyczne lub profilaktyczno – edukacyjne. 

5)Prowadzenie w szkołach sondaży i ankiet dotyczących problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

6)Prowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek dotyczących problemów uzależnień. 

7)Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież – rozwój 
organizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, klubach, placówkach oświatowych ( w tym dożywianie 
dzieci biorących udział w tych zajęciach ). 

8)Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie 
sportowych zajęć pozalekcyjnych, w szczególności placówkach oświatowych oraz rozwoju funkcjonowania 
bazy. 

9)Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez 
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 

10)Wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego i trzeźwego życia. 

11)Podejmowanie i finansowanie działań o charakterze oświatowo – edukacyjnych, przeznaczonych dla 
rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do świadomych 
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji uzależniających. 

12)Organizowanie i finansowanie różnego rodzaju konkursów plastycznych, widowisk słowno – muzycznych 
o tematyce przeciwalkoholowej, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów oraz społeczność lokalną. 

13)Wdrażanie programów profilaktyczo – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się. 

14)Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. 

15)Organizowanie i finansowanie profesjonalnych spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym. 

16)Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki uzależnień, przygotowujących do 
pracy z dziećmi i młodzieżą. 

17)Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz współudział 
w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki. 

18)Zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Punktu Pomocy dla osób uzależnionych od 
alkoholu i członków ich rodzin oraz na potrzeby GKRPA. 
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19)Zakup materiałów edukacyjnych, literatury, broszur, czasopism, plakatów, ulotek, sprzętu trwałego do 
prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

20)Inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy policji 
w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

21)Organizowanie lokalnych i regionalnych kampanii i innych działań edukacyjnych i dydaktycznych związanych 
z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców oraz operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu, sprowadzającego 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. 

22)Tworzenie i wyposażenie świetlic terapeutycznych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań wynikających 
z ustaw przywołanych we wstępie do niniejszego programu oraz postanowień programu. 

23)Organizację imprez i wspieranie inicjatyw promujących trzeźwy styl życia i integrujących środowiska 
patologiczne ze społeczeństwem, w tym imprez kulturalnych i artystycznych. 

24)Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, w szczególności zajęć 
sportowych i turystycznych przez wspieranie uczniowskich klubów sportowych, sportowych klubów 
parafialnych, innych organizacji sportowych i społeczno – wychowawczych ( np. ZHP, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej i innych ). 

25)Organizowanie kolonii i półkolonii zapewniających właściwy program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, w szczególności poprzez: 

1)Współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

2)Wspomaganie działalności stowarzyszeń oraz organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia 
i abstynencję. 

3)Wspomaganie organizacji nieformalnych społeczności lokalnej w prowadzeniu działalności profilaktycznej. 

4)Współpracę z Komendą Powiatową Policji w Opatowie i dzielnicowym 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego, które realizowane będą w szczególności poprzez: 

1)Zbieranie opinii społecznej w zakresie przestrzegania przez prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 
osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym, osobom do lat 18 – tu, sprzedaży 
na kredyt lub pod zastaw. 

2)Podejmowanie przez GKRPA we współpracy z policją działalności kontrolnej i interwencyjnej, dotyczącej 
handlu alkoholem niewiadomego pochodzenia, reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa 
w stosunku do przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi oraz ujawnianiu handlu narkotykami. 

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwaniskach, zwana dalej komisją, realizuje 
zadania wynikające z przepisów prawa i niniejszego Programu w szczególności w zakresie: 

1)Przygotowania projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie 
Iwaniska. 

2)Inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, stanowiących 
zadania własne gmin, w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3)Podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4)Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

5)Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
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6)Składanie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 

7)Kierowanie osób nadużywających na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

8)Wydanie opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych co do zgodności ich 
z uchwałami Rady Gminy. 

9)Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów 
alkoholowych. 

7. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

1)Za bieżącą pracę i udział w posiedzeniu komisji oraz za udział w pracach zespołów konsultacyjnych 
przeprowadzających rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu, przewodniczącemu komisji przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 250 zł., sekretarzowi - 200 zł, a pozostałym członkom komisji przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 130 zł. 

2)Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w przeprowadzaniu czynności kontrolnych punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 20 zł za każdy skontrolowany punkt. 

3)Podstawę do naliczania wynagrodzeń o których mowa w ppkt. 1 stanowi podpis na liście obecności, 
prowadzonej przez sekretarza komisji oraz protokoły z przeprowadzonych rozmów i kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/107/2019

Rady Gminy Iwaniska

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki na realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Iwaniska na 2020r. 

Plan dochodów: 85 000,00 zł 

Plan wydatków - 85 000,00 zł w tym: 

82 500,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

2 500,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii 

Lp. Wyszczególnienie wydatków Kwota w zł 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dział 851 rozdz. 85154 - ogółem 82 500 zł 

1. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 26 270 
-wynagrodzenia dla członków komisji i czynności kontrolnych; 16 670 
- za prowadzenie Punktu Pomocy dla osób uzaleznionych od alkoholu i członków ich rodzin 9 600 

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 34 000 
- materiały na wyposażenie i funkcjonowanie Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych; 
- zakup materiałów biurowych; 
- zakup sprzętu biurowego; 
- zakup literatury fachowej oraz materiałów edukacyjnych i informacyjnych (wydawnictwa, ulotki, czasopisma, przepisy 
prawne) 
-wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
- pozostałe wydatki 

3. Zakup energii 900 
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 15 000 

- zakup programów profilaktycznych 
- organizacja spektakli teatralnych, obozów dla dzieci 
- finansowanie obozów dla dzieci 
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 
-wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
- pozostałe wydatki 

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 830 
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 
7. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 

Zwalczanie narkomanii- dział 851 rozdz. 85153 - ogółem 2 500 zł 
8. Zakup usług pozostałych 2 500 



Id: DLEDJ-JUDRT-YGFPJ-OKWVW-ROOID. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie

Zasadność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na 2020 rok, jest 
podyktowane wymogami art. 4¹ ust. 1 – 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ) oraz wymogami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 852 ze zm.). 

Zadania wynikające z w/w Programu należą do zadań własnych Gminy przyjmowanych corocznie przez 
Radę Gminy. 


