UCHWAŁA NR XII/71/11
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176 , poz. 1238; z 2008r.
Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 144, poz. 1175 z 2010r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz.857; z 2011r. Nr 106, poz.622,
Nr 112, poz.654, Nr 120, poz.690) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7, poz. 48,
Nr 82 poz. 558; z 2009r. Nr 92, poz. 753; Nr 98, poz.817; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 213, poz.1396, Nr 228,
poz.1486; z 2011r. Nr 63, poz.322, Nr 105, poz.614, Nr 117, poz.678 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 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
Jan Zduniewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Gminy Mielnik
z dnia 28 grudnia 2011 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE
Rozdział 1.
Rada Gminy Mielnik uznając zdrowie i trzeźwość mieszkańców gminy za podstawowy warunek rozwoju
moralnego i materialnego społeczeństwa ustala niniejszy program. Podstawowym celem programu jest
ograniczenie rozmiarów szkód związanych z nadużyciem alkoholu i narkotyków na poziomie lokalnym.
Diagnozę problemów alkoholowych i narkomanii opracowano w oparciu o posiadane dane w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku, Zespole Szkół i Poradni Uzależnień i Współuzależnień
w Siemiatyczach oraz obserwacji diagnozującej. Na tej podstawie można oszacować, że około 45 rodzin jest
w różnym stopniu dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Na podstawie przeprowadzonych
badań ankietowanych wśród uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej wynika, że około 100% uczniów w tej
grupy nie miało kontaktu z alkoholem i papierosami, a około 5% uczniów było świadkami spożywania alkoholu
i palenia papierosów przez rówieśników, zaś problem z zażywaniem narkotyków nie został ujawniony. Z tych
samych ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Gimnazjum wynika że: 86% uczniów nigdy nie miało
kontaktu z alkoholem, 10% uczniów miało kontakt bardzo rzadko, zaś 4% uczniów miało kontakt rzadko, 90%
uczniów nigdy nie miało kontaktów z papierosami, 6% uczniów bardzo rzadko a 4% uczniów rzadko. 98%
uczniów odpowiedziało, że nie miało nigdy kontaktu z narkotykami, zaś 2% uczniów miało kontakt rzadko 80%
uczniów odpowiedziało,że nie byli nigdy świadkami używania przez rówieśników alkoholu, 6% uczniów
bardzo rzadko, 8% rzadko, 2% dość często a 4% często, 72% uczniów odpowiedziało, że nigdy nie byli
świadkami używania przez rówieśników papierosów, 8% bardzo rzadko, 6% rzadko, 2% bardzo często a 6%
często. 100% uczniów odpowiedziało, że nigdy nie byli świadkami używania narkotyków przez rówieśników.
Od 2006 roku w Poradni Uzależnień i Współuzależnień w Siemiatyczach z terenu Naszej gminy jest
zarejestrowanych 47 osób. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielniku
w ostatnich dwóch latach przeprowadziła z 17osobami rozmowy motywujace do podjęcia leczenia
odwykowego. W wyniku tych rozmów 4 osoby zgodziły sie na dobrowolne podjęcie leczenia, 8 wniosków
skierowano do Sądu z prośbą o wszczęcie postepowania zmierzającego do zastosowania obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu. Z pozostałymi osobami zostaly przerowadzone rozmowy ostrzegawcze. Na
podstawie danych uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku wynika, że w 2011 roku
pomocą społeczną w postaci zasiłków i pracy socjalnej objęto 18 rodzin, w których występuje problem
nadużywania alkoholu. Jednak w rzeczywistości ta liczba jest wyższa, ponieważ z tytułu bezrobocia przyznano
30 zasiłków, a często w takich rodzinach alkohollizm wpływa na brak szansy zatrudnienia czy radzenia sobie
w życiu. Nadużywanie alkoholu bywa też przyczyną wielu przestępstw. Do podstawowych czynników
kryminogennych zaliczyć należy alkoholizm. Od 2009 roku z Posterunku Policji w Nurcu Stacji do GOPS
w Mielniku wpłynęło 11 zawiadomień o przemocy w rodzinie. W związku z ta informacją pracownik socjalny
w tych rodzinach założył " Niebieską Kartę". W 2rodzinach w 2011roku działania podjął zespół
interdyscyplinarny.
Główne kierunki działania na 2012 rok to:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 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
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4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i art. 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy).
I. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z:
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Policją i Strażą Graniczną
- Sądem Rejonowym i Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
- Szkołami i placówkami oświatowymi
- Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną
- Kościołem Katolickim i Prawosławnym
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji
- Gminną Biblioteką Publiczną
- Organizacjami pozarządowymi
II. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1) Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych;
2) Finansowania zadań gminnego programu profilaktyki
i przeciwdziałania narkomanii między innymi na:

i rozwiązywania

problemów

alkoholowych

- szkolenie członków komisji,
- podróże służbowe krajowe,
- wynagrodzenie dla członków komisji, materiały i wyposażenie,
- wynagrodzenie za sporządzaną opinię o osobach uzależnionych,
- pozostałe zadania wynikające z programu.
III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) Ustala się wynagrodzenie dla członków GKRPA w następującej wysokości:
- za udział w posiedzeniu dla członków Komisji – w wysokości 70,00 zł brutto za każde posiedzenie,
- członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto za prace objęte zakresem
działania Komisji /inne niż posiedzenia np. wyjazdy w teren/,
- ustala się wynagrodzenie dla pracownika obsługującego GKRPA w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie
wypłacane na podstawie umowy zlecenia.
2) Podstawą wypłacania wynagrodzenia będzie lista wypłat sporządzona przez pracownika obsługujęcego komisję
w oparciu o listę obecności z posiedzenia Komisji.
3) Podstawą wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży członkom komisji za wyjazdy służbowe związane
z pełnieniem obowiązków wynikających z zakresu działań komisji stanowić będzie pisemne polecenie
Przewodniczącego Komisji.
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Rozdział 2.
Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych od alkoholu i narkotyków.
Cel działań:
Zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.
1) Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży i Choroszczy
oraz Poradnią Uzależnień i Współuzależnień w Siemiatyczach i Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii
i Readaptacji w Białymstoku, poprzez kierowanie osób uzależnionych na leczenie .
2) Udział w dofinansowaniu szkoleń terapeutów pracujących w Poradni Uzależnień i Współuzależnień
w Siemiatyczach.
3) Finansowanie szkoleń członków GKRPA, w zakresie motywowania osób uzależnionych
współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego.

i osób

4) Udzielenie pomocy rzeczowej osobom uzależnionym /pokrycie kosztów dojazdu na leczenie i terapię oraz
innej niezbędnej pomocy /
Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cel działań:
Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań) na skutek alkoholizmu
i narkomanii.
1) Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego poprzez:
- przyjęcia zgłoszenia,
- wezwania na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie,
- skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
2) Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotycznym
- zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie /Zespół Szkół,
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, GOPS, Policja, Sądy i GKRPA/,
- finansowanie z programem terapeutycznym obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- finansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, pedagogów, którzy pracują w/w placówkach
3) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez
- Udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad i wsparcia w kategoriach problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu
- opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w Gminie Mielnik.
- wspieranie działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. pomocy dziecku i rodzinie z problemem
alkoholowym oraz gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
Adresaci zadania: osoby nadużywające alkoholu, których picie powoduje szkody społeczne, dzieci i młodzież
z rodzin z problemem alkoholowym,narkotycznym i innymi dysfunkcjami.
Zadanie 3
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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.
Cel działania:
Zmniejszenie ilości alkoholu wypijanego przez młodzież oraz zmniejszenie liczby młodzieży sięgającej po
narkotyki
1) Działania profilaktyczne :
- organizacja i finansowanie spotkań z terapeutą, psychologiem, policją w Zespole Szkół w Mielniku
- organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych popularyzujących trzeźwość i zdrowy styl życia od
alkoholu i narkotyków (szkolny konkurs gimnastyczny, szkoła bez przemocy),
- prowadzenie z rodzicami uczniów zajęć edukacyjnych
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego( koło
szachowe, piłka siatkowa, nożna itp.),
- organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w postaci obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci
i młodzieży i innych aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież,
skierowanych do grup rówieśniczych, np. konkursy, kluby dyskusyjne, gazetki,
- realizacja i finansowanie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
- zakup i rozpropagowanie broszur, biuletynów, ulotek i innych czasopism. dotyczących profilaktyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
- wychowawczych i socjoterapeutycznych, półkoloniach, zimowiskach,
- do-finansowanie szkoleń dla nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze
profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy
2) Edukacja i szkolenia:
- prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi,
- prowadzenie szkoleń dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych ważnych w kontakcie ze
swoimi dziećmi,
- tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy, powiatu
w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii,
3) - zorganizowanie ogólnodostępnego spotkania dla mieszkańców gminy Mielnik przybliżający temat
uzależnień.
Adresaci zadania: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, społeczność gminy, rodzice, właściciele
punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawcy
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
Cel działań:
tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii
1) Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne i obozowe dla dzieci z rodzin
patologicznych ( „CARITAS”, stowarzyszenie” DROGA”)
2) Wspomaganie i dofinansowanie stowarzyszeń sportowych i kulturalnych w gminie ( finansowanie trenerów
Juniorów „ Żaków” „ Trampkarzy” i „Orlików”, UKS, dofinansowanie do zespołu tanecznego itp.)
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3) Kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii z instytucjami
zajmującymi się profilaktyką uzależnień
Adresaci zadania: osoby uzależnione od alkoholu, które zdecydowały się na życie w trzeźwości, dzieci
i młodzież, kluby sportowe, społeczność gminy.
Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
1) Przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających
się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających
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) Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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