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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY
OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK 2016

WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem, określa zadania, działania i cele,
które zostały sformułowane na podstawie dostępnych zasobów występujących na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki. Jest kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego
prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym.
Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1286). Wymieniony akt prawny stanowi, że prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawodawca powierzył
gminom nie tylko konkretne kompetencje i zadania, ale wskazuje również źródło ich
finansowania.
Realizacja programu polega na dostarczeniu informacji mieszkańcom na temat specyfiki
choroby alkoholowej, innych uzależnień oraz przemocy. Istotne jest wskazanie instytucji,
które specjalizują się w leczeniu i wyjściu z nałogu nie tylko osobie uzależnionej, a także
całej rodzinie. Działania podjęte przez władze lokalne powinny docierać do każdej grupy
wiekowej i do wszystkich środowisk poprzez pokazanie przyczyn i skutków, które niosą za
sobą uzależnienia. Skuteczna profilaktyka to również wskazanie i wspieranie alternatywnych
sposobów spędzania czasu wolnego, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia bez
nałogów na przykład poprzez uprawianie sportów.
Zadania Gminnego Programu podyktowane są troską o dobro mieszkańców, którzy powinni
być ostrzeżeni przed uzależnieniami i konsekwencjami z nich wynikającymi. W taki sposób,
aby żaden człowiek nie padł ofiarą niewiedzy o skutkach palenia, picia, stosowania
narkotyków, dopalaczy czy uniknął konfliktu z prawem. Problem uzależnień jest złożonym
zjawiskiem społecznym, dlatego też programy profilaktyczne i naprawcze wymagają
mobilizacji wielu instytucji i służb powołanych w celu minimalizacji tego zagrożenia. Ważne
jest działanie wielowymiarowe od informowania, zapobiegania poprzez leczenie.
Rozdział 1.
ZADANIA PROGRAMU
Do zadań Programu należy m.in:
1) zwiększenie dostępności do informacji, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
uzależnień i przemoc domowa,

3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, w tym uwrażliwienia dzieci i młodzieży na wczesne
oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy,
4) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, służącymi
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
5) promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez organizowanie, finansowanie,
dofinansowywanie oraz wspieranie różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, a także wydarzeń
społeczno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki,
6) działania na rzecz zwiększenia świadomości kadry pedagogicznej oraz rodziców w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotycznych wśród dzieci i młodzieży,
7) prowadzenie cyklicznych akcji promocyjnych, informacyjnych w środkach przekazu o
możliwości leczenia choroby alkoholowej oraz akcjach profilaktycznych i kampaniach
ogólnospołecznych.
Rozdział 2.
ZADANIA I CELE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją, określa Regulaminu wprowadzony przez
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Zarządzeniem.
2. Do głównych zadań Komisji należy:
1) realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki,
2) opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr X/74/15 Rady Miejskiej w
Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015 r. oraz w zakresie liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych z Uchwałą Nr 33/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z
dnia 3 marca 2011 r.,
3) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) zawiadamianie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem
przemocy wobec członków rodziny,
5) podejmowanie współpracy z instytucjami i środowiskiem lokalnym.
3. Komisja sporządza i przedkłada Burmistrzowi do dnia 28 lutego, a Burmistrz Radzie
Miejskiej do dnia 15 marca, sprawozdanie za rok ubiegły.
4. W przypadku wystąpienia przemocy domowej Komisja zobowiązana jest do udzielenia
stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy.
5. Do głównych celów Gminnej Komisji należy:
1) motywowanie do leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, kierowanie na
konsultacje indywidualne z terapeutą, grupy wsparcia oraz grupy AA,
2) podejmowanie czynności prowadzących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
6. Komisja pracuje zgodnie z przyjmowanym przez siebie harmonogramem,
uwzględniającym zadania ujęte w Programie. Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i
terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest
Przewodniczący Gminnej Komisji.
7. Organizacja pracy Komisji oraz koordynowanie realizowanych zadań wynikających z
Programu należy do obowiązków Przewodniczącego.

8. Za udział w posiedzeniach członkom Gminnej Komisji przysługuje wynagrodzenie w
postaci ryczałtu, który jest naliczany na podstawie podpisanej listy obecności. Wysokość
ryczałtu określa Burmistrz odrębnym Zarządzeniem.
Rozdział 3.
PROFILAKTYKA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY
1. Celem działań profilaktycznych jest m.in:
1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej przyczyn i skutków uzależnień,
2) uświadamianie i propagowanie prawd o zagrożeniach jakie niosą za sobą uzależnienia
m.in.: od nikotyny, alkoholu, narkotyków, agresji, przemocy, komputerów, internetu,
cyberprzemocy,
3) popularyzacja właściwych postaw i zachowań społecznych poprzez identyfikację z
człowiekiem wolnym od nałogów i uzależnień,
4) wskazanie, gdzie i kto może pomóc osobom z problemem alkoholowym, narkotykowym,
nikotynowym oraz współuzależnionym,
5) propagowanie zdrowego stylu życia - bez nałogów i uzależnień, kreowanie wzorców
spędzania czasu wolnego.
2. Program realizowany jest poprzez:
1) inicjowanie lub współorganizowanie działań profilaktycznych, które mają na celu
podnoszenie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, nikotyny i substancji
psychoaktywnych,
2) wspieranie rozwoju kompetencji osobowościowych młodzieży oraz ich zdolności
interpersonalnych, które pozwolą na funkcjonowanie wśród rówieśników bez stosowania
używek,
3) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,
4) wspieranie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innych
uzależnień, zgodnych z Programem, realizowanych przez organizacje pozarządowe,
5) dofinansowywanie koncertów, warsztatów teatralnych, konkursów literackich,
artystycznych, fotograficznych i innych, zawierających cele profilaktyczne,
6) organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup
wysokiego ryzyka tzn. z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo,
obejmujących zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne, konsultacje indywidualne, warsztaty
radzenia sobie ze stresem,
7) zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych i reklamowych promujących program z
zakresu profilaktyki uzależnień,
8) inicjowanie lub współorganizowanie profilaktycznych działań alternatywnych,
wskazujących na możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz promowania
prozdrowotnego stylu życia,
9) promowanie programu profilaktyki na imprezach organizowanych na terenie Gminy,
10) finansowanie konsultacji indywidualnych z terapeutami i grup wsparcia w Punkcie
Konsultacyjno - Informacyjnym UZALEŻNIEŃ oraz na terenie gminy,
11) szkolenia dla Policji, Straży Miejskiej, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych,
rodziców, członków GKRPA i innych instytucji z zakresu zachowań ryzykownych i
rozwiązywania problemów uzależnień,
12) finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych: psychologa i psychiatrę w
celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
13) organizowanie szkoleń dla sprzedawców, właścicieli sklepów napojów alkoholowych z
zakresu ,,odpowiedzialnej sprzedaży”, mających na celu ograniczenie dostępności do

alkoholu i przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dla osób poniżej 18 lat i
osobom nietrzeźwym,
14) współorganizowanie zjazdów absolwentów podstawowego programu terapii uzależnienia
od alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia,
15) finansowanie pobytów oraz badań lekarskich osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień,
16) współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie wspólnych konferencji, kampanii,
konkursów i innych imprez poświęconych uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Rozdział 4.
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Środki finansowe na zadania zapisane w Programie pochodzą z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są zapisane w dziale 851 rozdział 85154 i
85153 budżetu Gminy.
2. Wysokość środków finansowych na poszczególne fundusze określa Uchwała Budżetowa na
2016 rok.
3. Wydatkowanie środków z funduszy wymaga zaopiniowania przez Komisję.
4. Środki finansowe potrzebne na utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno Informacyjnego UZALEŻNIEŃ pochodzą z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii.
5. Kontrolę nad realizacją wydatków sprawuje Burmistrz.

