UCHWAŁA NR IV/20/14
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
oraz art. 41 ust. 1, 2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i poz. 405,
z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 1188) i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 i poz. 678) Rada Gminy
Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 r.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/20/14
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 grudnia 2014 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE WIDAWA NA 2015 ROK
Dużą rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
odgrywają samorządy gmin, które działają na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest
prowadzona poprzez realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Program ten
określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód indywidualnych
oraz społecznych wynikających z używania alkoholu i narkotyków, a także przedstawia
zadania własne gminy wynikające z art. 41 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania w zakresie profilaktyki i terapii
narkomanii wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii.
CZĘŚĆ I.
CELE PROGRAMU
Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z używaniem alkoholu
i narkotyków, zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów, tworzenie
warunków sprzyjających powstrzymywaniu się od używania alkoholu i narkotyków oraz
zmniejszanie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych powstałych w wyniku zażywania
alkoholu i narkotyków, w szczególności poprzez prowadzenie działań:
1. Zwiększających dostępność pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną,
3. Podejmowanie działań służących profilaktyce i edukacji, w szczególności dla dzieci
i młodzieży,
4. Wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i narkomanii prowadzonej przez instytucje, stowarzyszenia jak i inne osoby prawne
czy fizyczne,
5. Podejmowanie działań ograniczających dostępność do alkoholu i narkotyków.

CZĘŚĆ II.
PODSTAWOWE STRATEGIE ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA CELÓW
PROGRAMU
1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy edukacyjnej, terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:
1) udostępnienie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym i współuzależnionym w ramach działalności punktu terapeutyczno–
poradniczego w Widawie (Gminny Ośrodek Zdrowia), w którym świadczona jest pomoc
psychologów w każdy poniedziałek w godz. 13 00 - 1800;
2) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia leczenia,
współpraca z Poradnią Odwykową w Łasku, Szpitalem w Warcie, Kuratorami,
Komisariatem Policji i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widawie;
3) współdziałanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym
Zespołem Interdyscyplinarnym, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie
działań w zakresie przemocy w rodzinie;
4) informowanie w miejscach publicznych (w formie plakatów) na temat choroby
alkoholowej oraz uzależnienia od narkotyków, możliwościach ich leczenia - mitingi
i spotkania psychologa-terapeuty z młodzieżą gimnazjalną w przedmiocie uzależnień;
5) rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie uzależnień
i przeciwdziałania.
2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1) prowadzenie zajęć w świetlicach przyszkolnych;
2) prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich;
3) prowadzenie zajęć w świetlicy działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury;
4) finansowanie programów przeciwdziałania przemocy w szkołach realizowanych
w szczególności poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne itp.;
5) objęcie rodzin, w których występują problemy alkoholowe pomocą psychologiczną,
materialną i finansową poprzez:
a) organizowanie pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
dotkniętych uzależnieniem,
b) dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych na kolonie,
wycieczki itp.,
c) pomoc rzeczowa i finansowa dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
i dysfunkcyjnych;
6) organizowanie spotkań rodzin dotkniętych uzależnieniem z terapeutami i psychologami;
7) prowadzenie pogadanek dla rodziców na zebraniach szkolnych w ramach profilaktycznej
działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
problemów związanych z używaniem narkotyków.
3. W zakresie podejmowania działań służących profilaktyce i edukacji,
w szczególności dla dzieci i młodzieży:
1) prowadzenie spotkań z młodzieżą w zakresie tematyki antyalkoholowej,
antynarkotykowej, antynikotynowej, środków uzależniających, realizowanie programów
profilaktycznych;
2) propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez uaktywnienie
działalności klubów i świetlic wiejskich, zwiększenie zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza

sportowych: w tym celu współfinansowanie lub finansowanie zakupu sprzętu sportowego,
urządzeń sportowych i rekreacyjnych na boiska i place zabaw;
3) organizowanie i współfinansowanie lub finansowanie lokalnych imprez sportowych,
kulturalnych, rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia;
4) współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z programami
profilaktycznymi;
5) prowadzenie świetlic wiejskich dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
finansowe wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej poprzez rozprowadzanie
ulotek i broszur itp.
4. W zakresie wspierania działalności służącej rozwiązywaniu problemów związanych
z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków prowadzonej przez instytucje, stowarzyszenia jak
i inne osoby prawne czy fizyczne:
1) wspomaganie działalności grup samopomocowych;
2) pomoc w propagowaniu zdrowego spędzania czasu wolnego dla osób wychodzących
z uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin;
3) dofinansowanie działalności klubów i świetlic wiejskich realizujących zadania
programowe;
4) wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych, jednostek OSP promujących
zdrowy styl życia i abstynencję.
5. W zakresie podejmowania działań ograniczających dostępność do alkoholu:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach ustalonego przez Radę
Gminy limitu i tylko wówczas, gdy usytuowanie punktu sprzedaży napojów alkoholowych
nie będzie naruszać zasad – warunków, określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) eliminowanie przypadków dokonywania zakupów alkoholu przez młodzież i nieletnich
poprzez zwiększenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
3) podejmowanie innych działań w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
CZĘŚĆ III.
REALIZATORZY PROGRAMU
1. Realizatorami Programu są:
1) Wójt Gminy Widawa;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie;
4) Gminny Zespół Interdyscyplinarny;
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
7) Szkoły z terenu gminy Widawa.
2. Program realizowany jest przy współpracy, w szczególności:
1) Policji;
2) Parafii Rzymsko – Katolickich na obszarze gminy Widawa;
3) Innych podmiotów, do których o współpracę w określonej sprawie zwrócą się realizatorzy.

CZĘŚĆ IV.
FINANSOWANIE PROGRAMU
1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach posiadanych
środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
środków pozyskanych od innych osób i instytucji.
2. Poza zadaniami określonymi w Programie, środki o których mowa w pkt. 1 mogą być
przeznaczone na inwestycje i remonty obiektów, związanych z realizacją Programu oraz
zatrudnienie kadry niezbędnej do jego realizacji.
3. Decyzję o przeznaczeniu środków na realizację Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmuje
Wójt Gminy na podstawie preliminarza wydatków opracowanego przez Gminną Komisję
RPA.
4. Za udział w pracach Komisji i jej posiedzeniach członkom Gminnej Komisji
przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków komisji wynosi 100 zł za udział
w pracach i jednym posiedzeniu, a Przewodniczącemu Komisji za udział w pracach i jednym
posiedzeniu 120 zł.
5. Komisja opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy plan pracy oraz
sprawozdanie ze swej działalności.

