Projekt
DRUK Nr 338
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na 2021 rok
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 1492) i art. 10 ust. 1 - 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 oraz z 2019 r. poz. 1655) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na 2021 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia .................... 2020 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
NA 2021 ROK

Ożarów Mazowiecki – grudzień 2020 rok
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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 profilaktycznych na szczeblu
lokalnym.
Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie są:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016–2020.
Wymienione akty prawne stanowią, 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. Wobec braku w obrocie prawnym Narodowego
Programu Zdrowia na kolejne lata, treść niniejszego programu odnosi się do obecnie funkcjonującego
rozporządzenia
Realizacja programu polega na dostarczeniu informacji mieszkańcom na temat specyfiki choroby
alkoholowej, innych uzależnień oraz przemocy w rodzinie, psychicznej i fizycznej. 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 pokazywanie przyczyn i skutków, jakie niosą za sobą
uzależnienia. Skuteczna profilaktyka to również wskazywanie i wspieranie alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego, promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia bez nałogów.
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 picia i nadużywania alkoholu, stosowania narkotyków,
palenia papierosów, używania dopalaczy i jednocześnie uniknął konfliktu z prawem. Problem
uzależnień jest złożonym zjawiskiem społecznym, dlatego też programy profilaktyczne i naprawcze
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wymagają mobilizacji wielu instytucji i służb powołanych w celu minimalizacji tego zagrożenia. Ważne
jest działanie wielowymiarowe, począwszy od informowania, poprzez profilaktykę uzależnień i
leczenie.
Bieżący rok, z racji pandemii i wprowadzonych w tym względzie wymogów sanitarnych, postawił
realizujących Gminne Programy Profilaktyczne wobec konieczność wprowadzenia zmian w sposobach
realizacji tych programów. Zapisy związane z zagrożeniem epidemicznym i stanem pandemii znalazły
się więc w niniejszym programie.

Rozdział I
Diagnoza – Gmina Ożarów Mazowiecki
W celu przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych na terenie miejscowości Ożarów Mazowiecki
przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło trzy wybrane grupy mieszkańców: uczniów szkoły
podstawowej, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców w punktach sprzedaży alkoholu.
Łącznie w badaniu wzięło udział 674 osoby. Liczbowy rozkład poszczególnych grup przedstawia
tabela poniżej.
Uczniowie Szkoły

Dorośli mieszkańcy gminy

Sprzedawcy (punkty

Podstawowej

Ożarów Mazowiecki

sprzedaży alkoholu)

484

150

40

Badanie przeprowadzone zostało w IV kwartale 2019 roku na terenie gminie Ożarów Mazowiecki.
Planowana była kolejna diagnoza w roku 2020, ale sytuacja pandemiczna ją uniemożliwiła. Jest więc
zasadne i akceptowalne odnoszenie się do wyników diagnozy z roku 2019.
Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych,
takich jak:
− problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież, dostępność produktów
alkoholowych na terenie gminy,
− problem przyjmowania narkotyków przez młodzież jak również ich dostępność na terenie gminy,
opnie i postawy wobec substancji psychoaktywnych.
W podsumowaniu badań przeprowadzonych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki można wyróżnić kilka
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głównych problemów:
1. Dokonując analizy otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców
gminy można wnioskować, że najważniejszy zdaje się być problem picia alkoholu – 31% uczniów
deklaruje, że inicjację alkoholową ma już za sobą. Co się z tym zapewne wiąże, duża część badanej
młodzieży (40% uczniów) jest zdania, że picie piwa jest mniej groźne niż napojów
wysokoprocentowych. Podobnego zdania jest niestety także 11% ankietowanych dorosłych oraz 13%
sprzedawców napojów alkoholowych. Dodatkowo już wśród uczniów szkoły podstawowej są osoby
deklarujące picie bieżące, a także przyznające się do incydentów upijania się (4%).
2. Szczególną

uwagę

trzeba

też

zwrócić

na

fakt,

iż

część

młodych

respondentów

deklaruje, że po raz pierwszy alkohol pili z rodzicami – takiej odpowiedzi udzieliło 41% uczniów
(uczniowie, którzy wcześniej deklarowali inicjację alkoholową). Można zatem mówić o pewnym
przyzwoleniu dorosłych na picie wśród młodzieży. Dodatkowo młodzi ludzie traktują dorosłych jako
pewien wzór, a młodzi ludzie uważają, że młodzież sięga po alkohol także po to, by poczuć się
dorosłym – 49% tak uważa.
3. Duży odsetek młodych ludzi po raz pierwszy sięga po alkohol w towarzystwie rówieśników - 28%
udzieliło takiej odpowiedzi. Istotne są również powody sięgania po alkohol przez młodzież, ponieważ
największa część respondentów jako powód podaje chęć dopasowania się do kolegów – 70% uczniów
jest takiego zdania. Alkohol jest także przez młodych ludzi traktowany jako sposób na dobrą zabawę
(47% uczniów wyraziło taką opinię).
4. Problem pośród młodych mieszkańców gminy stanowią także inne substancje psychoaktywne. Co
bardzo niepokojące młodzi ludzie przyznają, że znają w swoim otoczeniu osoby, które „biorą”
narkotyki, także takich, którzy mają kontakt z dopalaczami. Niestety także 3% ankietowanych uczniów
miało osobisty kontakt z narkotykami i dopalaczami. Warto także wziąć pod uwagę opinię młodych
ludzi na temat tego, czy uzależnienia są przyczyną przemocy – 82% uczniów uważa, że może być to
jeden z powodów.
5. Potrzebę edukacji potęguje fakt, że także spora część osób dorosłych pytana o poziom własnej wiedzy
na temat narkotyków ocenia ją jako niewystarczającą – 32% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi.
6. Dorośli mieszkańcy gminy Ożarów Mazowiecki jako jedne z najważniejszych problemów w
środowisku lokalnym wskazali picie alkoholu przez młodzież, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm.
7. Zjawisko nadużywania alkoholu niestety niezwykle często łączy się z zachowaniami agresywnymi,
także w miejscach publicznych, które mogą przejawiać się w formie bójek, wyzwisk, awantur czy pobić.
Blisko 26% dorosłych mieszkańców gminy jest zdania, że osoby pijące alkohol stanowią szczególne
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
8. Istotne jest także zwrócenie uwagi na sprzedaż alkoholu na terenie gminy oraz zaostrzenie kontroli
sprzedaży. 90% respondentów jest zdania, że dostępność alkoholu należy kontrolować i ograniczać.
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9. Część sprzedawców alkoholu przyznaje (26%), że dochodzi do sytuacji picia alkoholu w obrębie ich
punktów, choć jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Adresaci Programu
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, a w szczególności dzieci
i młodzież szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące szkodliwie, a także rodziny (w tym
osoby współuzależnione) i najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym.

Rozdział III
Cele programu
1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej dotyczącej przyczyn i skutków uzależnień w ramach
profilaktyki uniwersalnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia;
2. Uświadamianie i propagowanie informacji o zagrożeniach jakie niosą za sobą uzależnienia m.in.: od
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, agresji, przemocy, komputerów, internetu, cyberprzemocy,
hazardu i innych;
3. Popularyzacja właściwych postaw i zachowań społecznych poprzez identyfikację z człowiekiem
wolnym od nałogów i uzależnień;
4. Wskazywanie i wspieranie miejsc, osób i instytucji, które mogą pomóc osobom z problemem
alkoholowym, narkotykowym, oraz osobom współuzależnionym;
5. Propagowanie zdrowego stylu życia, bez nałogów i uzależnień, kreowanie wzorców spędzania czasu
wolnego.

Rozdział IV
Zadania i sposób ich realizacji
Zgodnie z postanowieniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowego Programu Zdrowia do głównych zadań gminy
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należą m.in.:
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień
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pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie:
1. Współpraca z oddziałami lecznictwa odwykowego.
2. Dofinansowanie

terapii

stacjonarnych

i

wyjazdowych

oraz

innych

zajęć

terapeutycznych

zwiększających skuteczność leczenia odwykowego, skierowanych dla osób uzależnionych, pijących
ryzykownie i szkodliwie oraz członków ich rodzin.
3. Rehabilitacja, tj. wsparcie po leczeniu, zapobieganie nawrotom w celu: zachowania abstynencji,
poprawy zdrowia psychicznego, nabycia umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów
emocjonalnych, rozwoju osobistego, odbudowania więzi rodzinnej. Realizacja działań zmierzających do
aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych.
4. Finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz programów polityki zdrowotnej,
adresowanych między innymi do:
− osób uzależnionych
− rodzin osób uzależnionych
− dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin
− ofiar przemocy
− osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
5. Wspieranie działań grup samopomocowych, pomoc merytoryczna i lokalowa grupom wsparcia.
6. Organizacja i finansowanie szkoleń i zajęć warsztatowych z zakresu metod wczesnego rozpoznawania i
wczesnej interwencji dla wybranych grup pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów
szkolnych, pracowników socjalnych, Straży Miejskiej i Policji.
7. Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (ośrodki i
punkty interwencji kryzysowej, schroniska, placówki udzielające pomocy dzieciom – ofiarom przemocy
w rodzinie, itp.).
8. Finansowanie działań profilaktyczno–terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej przy współpracy z
Zespołem Interdyscyplinarnym.
9. Finansowanie konsultacji lub innych form wsparcia dla osób zaangażowanych w udzielanie pomocy
dotkniętym problemem alkoholowym lub problemem przemocy w tym także finansowanie konsultacji
indywidualnych z terapeutami i grup wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
UZALEŻNIEŃ oraz na terenie gminy.
10. Organizacja i finansowanie zdalnych konsultacji lub innych form wsparcia dla osób dotkniętych
problemami uzależnienia w czasie zagrożenia epidemicznego i pandemii.
II.

Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, działań na rzecz
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dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych; tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu
życia m.in. poprzez organizację czasu wolnego, (także w okresie wolnym od nauki). Wzmacnianie
czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.
1. Finansowanie szkolnych programów profilaktycznych; szkoleń dla kadry pedagogicznej w zakresie
prowadzenia zajęć profilaktycznych; a także programów profilaktycznych skierowanych do rodziców.
2. Organizacja i finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym
programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
3. Realizacja programów rozwijania umiejętności życiowych dzieci i młodzieży – jako element wiodący w
profilaktyce.
4. Organizacja lokalnych kampanii, promujących zdrowy – trzeźwy styl życia, kampanii dotyczących.
przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom.
5. Uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia, stanowiących alternatywę wobec
używania alkoholu przez dzieci i młodzież.
6. Współfinansowanie działalności profilaktycznej świetlic socjoterapeutycznych na terenie Gminy.
7. Wspieranie prospołecznych działań młodzieży, programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru
profilaktyki i promocji zdrowia.
8. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, z zachowaniem
warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dot. uzależnień,
9. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, opracowanych i skierowanych do rodzin,
umacnianie postaw prospołecznych.
10. Wspieranie rozwoju kompetencji osobowościowych młodzieży oraz ich zdolności interpersonalnych,
które pozwolą na funkcjonowanie wśród rówieśników bez stosowania używek.
11. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu
przez dzieci i młodzież w ramach edukacji zdrowotnej określonej w Narodowym Programie Zdrowia
12. Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, także
w ramach porozumień z innymi samorządami lokalnymi oraz nagłaśnianie działań przy okazji różnych
wydarzeń w gminie.
13. Inicjowanie lub współorganizowanie profilaktycznych działań alternatywnych, wskazujących na
możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego oraz promowania prozdrowotnego stylu życia.
14. Monitorowanie skali zagrożeń społecznych w środowisku lokalnych poprzez sporządzenie lokalnej
diagnozy za pomocą przeprowadzonych badań i sondaży.
15. Działalność profilaktyczno–edukacyjna, związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy,
w tym: zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych i reklamowych promujących programy
z zakresu profilaktyki uzależnień, a także zakup czasopism, książek, publikacji oraz materiałów
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niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych.
16. Udział w kampaniach profilaktycznych rekomendowanych przez PARP i KBPN.
17. Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie wpływu stanu epidemicznego i pandemii, a szczególnie o
wpływie izolacji, na powstawanie i eskalację problemów alkoholowych wśród osób pozostających we
wspólnym domowym pożyciu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dzieci i dorosłych przed
przemocą w rodzinie.
18. Umożliwienie w czasie trwania stanu epidemicznego i pandemii realizacji zadań w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez finansowanie kosztów
dostosowania miejsc pomocy do realizowania zadań w formie zdalnej (punktów konsultacyjnych,
placówek leczenia uzależnień, świetlic socjoterapeutycznych).
III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
1. Współpraca i wspomaganie działalności profilaktycznej organizacji pozarządowych i innych jednostek
pożytku publicznego w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2. Promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych w obszarze profilaktyki uniwersalnej,
selektywnej i wskazującej zarówno w środowisku lokalnym jak i podczas wyjazdów.
3. Zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie zagrożenia epidemicznego i
pandemii.
IV. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych
podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki poprzez:
1. Właściwe funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie
Mazowieckim oraz zespołów problemowych Komisji:
- 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.
- Organizacja pracy Komisji oraz koordynowanie realizowanych zadań wynikających z Programu
należy do obowiązków Przewodniczącego.
- Zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, określa Regulamin wprowadzony przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
Zarządzeniem.
2. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych
podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy.
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3. Zwrot kosztów podróży, związanych z wykonywaniem funkcji członka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności zwrot kosztów podróży za uczestnictwo
w szkoleniach.
4. Organizowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w czasie zagrożenia
epidemicznego i pandemii z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno członków gminnej komisji, jak i
osób stawiających się na jej posiedzenia:
- zapewnienie środków ochronnych i dezynfekcyjnych dla członków Komisji i Zespołów Roboczych,
jak również osób stawiających się na posiedzenia.
- organizowanie ewentualnej pracy zdalnej Komisji i Zespołów Roboczych.
5. Przeznaczenie środków na wynagrodzenia dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ożarowie Mazowieckim według poniższego:
1) dla Przewodniczącego i sekretarza Komisji – 600 zł brutto (słownie: sześćset zł) za udział w
posiedzeniu Komisji;
2) dla członków Komisji nie wymienionych w pkt 1 – 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł)
za udział w posiedzeniu Komisji;
3) dla koordynatora Zespołu roboczego – 140 zł brutto (słownie: sto czterdzieści zł) za udział w
posiedzeniu Zespołu roboczego;
4) dla członków Zespołu roboczego nie wymienionego w pkt 3 – 110 zł brutto (słownie: sto dziesięć zł)
za udział w posiedzeniu Zespołu roboczego.
Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest obecność odpowiednio na posiedzeniu Komisji lub Zespołu
Roboczego, potwierdzona własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności. W przypadku
posiedzeń realizowanych w trybie zdalnym własnoręczny podpis nie jest wymagany, a obecność
potwierdza Przewodniczący.

V. Ograniczanie dostępu do alkoholu.
Ograniczanie dostępności alkoholu stanowi jedno z najbardziej efektywnych narzędzi ograniczania
poziomu spożycia napojów alkoholowych oraz rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych nim
spowodowanych. W niewielkim zakresie ograniczenia określone zostały na poziomie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dające pewne uprawnienia na szczeblu
gminy. Ograniczanie dostępności alkoholu na szczeblu lokalnym odbywać się będzie poprzez:
1. Przestrzeganie limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz warunków usytuowania punktów sprzedaży
- uchwala je Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim w odrębnych uchwałach.
2. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży Miejskiej, Policji i
innych instytucji w kierunku prawnego egzekwowania przestrzegania zasad ustawowego zakazu
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sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
3. Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Rozdział V
Realizacja i finansowanie programu
1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 są dochody własne Gminy z tytułu opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w niniejszym Programie będzie zawierała uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim w sprawie budżetu Gminy na rok 2021.
2. 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.
3. Wysokość środków finansowych na poszczególne fundusze określa Uchwała Budżetowa na 2021 rok.
4. Wydatkowanie środków z funduszy wymaga zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
5. Wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w okresach stanu zagrożenia epidemicznego, w stanie pandemii (w tym jako
przeciwdziałanie i zwalczenie COVID-19) mogą być określone odrębnymi ustawami i zarządzeniami, a
o ich wykorzystaniu decyduje Burmistrz.
6. Środki finansowe potrzebne na utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
UZALEŻNIEŃ pochodzą z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
7. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktycznego jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta.
8. Kontrolę nad realizacją wydatków sprawuje Burmistrz.

Rozdział VI
Monitorowanie problemów uzależnień na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
Systematyczne monitorowanie sytuacji w zakresie uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
dostarcza informacji do planowania działań profilaktycznych oraz oceny ich skuteczności.
System monitorowania stanowi zaplecze informacyjne dla podmiotów realizujących zadania z zakresu
rozwiązywania problemów uzależnień.
Monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami na terenie gminy polegają w szczególności na:
- ewaluacji realizowanych programów,
- analizie sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań,
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- wykonywaniu diagnozy zagrożeń społecznych i badań ankietowych dotyczących zagrożeń
społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków.
- przygotowywaniu sprawozdania dla Burmistrza i Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
-

konsultacje ze Strażą Miejską i Policją dotyczące interwencji wobec nieletnich spożywających
alkohol lub będących pod wpływem środków odurzających.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. Sposób, w jaki zadania te mają być
realizowane, określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarów Mazowiecki uchwalany corocznie przez Radę Miejską.
Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie
z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi..
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