
UCHWAŁA NR XXXIV/213/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 
117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz 
art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. 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 18, 
poz. 97, 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; z 2012r. poz. 405) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2014 rok”

§ 2. Cele strategiczne  Gminnego  Programu: 

1) objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dotkniętych przemocą 
w rodzinie; 

2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków; 

3) zmniejszenie zjawiska picia alkoholu przez młodzież; 

4) zwiększenie wiedzy wśród młodzieży i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej, uzależnienia 
narkotykowego; 

5) realizacja profesjonalnych programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieży; 

6) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów profilaktycznych; 

7) przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia oraz pozbawionego używania 
substancji psychoaktywnych; 

8) zmiana postaw i postępowania członków społeczności lokalnej wobec problemów alkoholowych, 
narkotykowych oraz związanych z przemocą w rodzinie; 

9) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy  przeciwdziałania przemocy domowej; 

10) zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego wymagających; 

11) edukacja publiczna w zakresie informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, zażywania 
narkotyków oraz promocji zdrowego stylu życia; 

12) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz 
o narkomanii i jej skutkach; 

13) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy Obrowo oraz potrzeb 
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu; 

14) szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli realizujących 
programy profilaktyczne i handlowców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych; 

15) wzrost liczby sprzedawców kontrolujących wiek osób kupujących alkohol; 
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16) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar przemocy, zapewnienie 
schronienia ofiarom przemocy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
przemocą; 

17) promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii; 

18) wspieranie realizacji dodatkowych programów terapeutycznych.

§ 3. Zadania  problemowe Gminnego Programu i sposób ich realizacji: 

1) Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych 
przemocą w rodzinie poprzez: 

a) współpracę z placówką podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego diagnozowania choroby 
alkoholowej; 

b) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla terapeutów, nauczycieli, rodziców i uczniów; 

c) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach odwykowych i ośrodkach terapeutycznych; 

d) rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy w rodzinie i udzielenie stosownego wsparcia 
i informacji o możliwościach jej powstrzymania; 

e) uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej  (zespół interdyscyplinarny, 
grupy robocze); 

f) dofinansowanie telefonu ,,Niebieska Linia” dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych od alkoholu lub 
narkotyków; 

g) stała współpraca z Policją , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, 
Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia skuteczności 
podejmowanych działań; 

h) współpracę z Miejski Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu; 

i) zapewnienie dostępu swoim mieszkańcom do usług najbliższej placówki odwykowej; 

j) wspieranie realizacji programów dla młodzieży poprzez dofinansowanie dodatkowych szkoleń dla 
pracowników lecznictwa odwykowego; 

k) dofinansowanie szkoleń dla pracowników ,,Domu Kombatanta” Domu Pomocy Społecznej 
w Dobrzejewicach, z zakresu rozpoznania problemów alkoholowych; 

l) prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego - zdiagnozowanie problemów rodziny i zaplanowanie 
pomocy.

2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

a) działalność  świetlic profilaktycznych w Dobrzejewicach, Brzozówce, Łążynie II, Obrowie, dla dzieci 
i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne 

b) współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie, szkołami i Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach w tematyce uzależnień; 

c) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

d) działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego; 

e) zachęcanie do założenia  ,,Niebieskiej Karty ”; 

f) podejmowanie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych; 

g) dofinansowanie szkoleń, narad, konferencji dla określonych grup zawodowych mających lub mogących 
mieć kontakt ze zjawiskami przemocy domowej, przemocy, agresji wobec dzieci i młodzieży (lekarze, 
policjanci, psychologowie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ); 

h) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przyczyn i skutków przemocy wobec najbliższych; 

i) przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (procedura Niebieskiej Karty); 
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j) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; 

k) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny, powodowanych spożyciem alkoholu lub narkotyków; 

l) wspieranie (dofinansowanie) działalności placówek wsparcia dziennego; 

m) współdziałanie z zespołem intredyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego 
zadaniem będzie opracowanie i koordynowanie realizacji planów pomocy rodzinie w której dochodzi do 
przemocy; 

n) nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom 
przemocy domowej.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych poprzez; 

a) realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy; 

b) realizację programów profilaktycznych w świetlicach profilaktycznych działających przy szkołach 
w Dobrzejewicach, Brzozówce, Łążynie II, Obrowie ; 

c) organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ( zajęcia sportowe, 
rekreacyjne, wycieczki szkolne – wszystko związane z tematyką profilaktyki, konkursy o tematyce 
przeciwalkoholowej, przeciw narkotykowej, profilaktyczne spektakle teatralne, festyny rodzinne); 

d) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia; 

e) szkolenie sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób kupujących alkohol; 

f) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin 
oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych substancji 
uzależniających, profilaktyka i promocja zdrowia; 

g) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, zakup 
i upowszechnienie  materiałów profilaktycznych, prasa, książka, specjalistyczne broszury, plakaty, nagrody 
w konkursach; 

h) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą 
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, 
pedagogów i psychologów; 

i) edukację rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - szkolenie dla 
rodziców; 

j) przeprowadzenie badań, sondaży związanych z diagnozą zachowań problemowych i używanie substancji 
psychoaktywnych, podejmowanych przez młodzież w środowisku lokalnym (samodzielnie lub zlecając je 
instytucjom); 

k) tworzenie punktów informacyjnych na terenie gminy z danymi o dostępnej ofercie pomocy w zakresie 
problemów alkoholowych, narkotykowych – tablice informacyjne w ośrodkach zdrowia, domu pomocy 
społecznej, policji, szkołach.

4) Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu problemów  
alkoholowych i narkotykowych poprzez: 

a) stałą współpracę z grupą samopomocową AA,,Wola” z Obrowa, przekazywanie materiałów edukacyjnych 
oraz nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń dla grupy; 

b) propagowanie instytucji, osób wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
w obszarze problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
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c) wspieranie uczniowskich klubów sportowych, klubów parafialnych i organizacji sportowych (materiały 
edukacyjne o tematyce profilaktycznej, wynajem sal sportowych, gimnastycznych, pomoc w zorganizowaniu 
imprez sportowych w których biorą udział dzieci i młodzież oraz ich członkowie rodzin zagrożonych 
uzależnieniami); 

d) inicjowanie działań na rzecz podejmowania interwencji poprzez  funkcjonariuszy  Policji w sytuacjach 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych; 

e) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na zapobieganie niebezpieczeństwom spowodowanym przez 
nietrzeźwych kierowców; 

f) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

g) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji Gminnego 
Programu; 

h) przekazywanie organizacjom, którym powierzone zostaną zadania do realizacji, dotacji zgodnie z ustawą 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady Gminy w Obrowie, w sprawie zasad 
udzielania dotacji z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Gminy przez podmioty 
nie zaliczane do sektora finansów publicznych; 

i) współpracę dotyczącą wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie- 
telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Niebieska Linia”; 

j) współpracę z instytucjami i osobami fizycznymi polegającą na wymianie informacji, konsultacjach, 
podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

§ 4. Ograniczenie dostępności alkoholu prowadzone będzie poprzez wydawanie przez członków Komisji opinii 
w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Nr III/18/2011 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 
lutego 2011r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 
(Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 maja 2011roku Nr 106 poz. 856) oraz zgodności 
usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych 
w uchwale Nr IV/30 /2011Rady Gminy w Obrowie z dnia  16 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 
Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 5. Realizatorami i Partnerami Gminnego Programu są: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Koordynator (Terapeuta) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie; 

4) Pracownicy Socjalni; 

5) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny; 

6) Pedagodzy Szkolni; 

7) Nauczyciele; 

8) Policja; 

9) Osoby i Instytucje realizujące programy profilaktyczne m.in. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki 
Uzależnień w Toruniu; 

10) Lokalni liderzy; 

11) Kluby sportowe z terenu Gminy; 

12) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnia Odwykowa Toruń ul. Szosa 
Bydgoska 1; 

13) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - Całodobowy Oddział Odwykowy Toruń-
Czerniewice; 

14) Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia – Całodobowy Oddział Młodzieżowy Toruń; 
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15) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów Toruń ul. Tramwajowa; 

16) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej Toruń ul. Szosa Bydgoska 1; 

17) Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Obrowo.

§ 6. Adresaci Gminnego Programu: 

1) dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i związaną z tym przemocą w domu oraz 
ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele; 

2) osoby dorosłe zagrożone uzależnieniami ( osoby pijące szkodliwie i ryzykownie); 

3) osoby współuzależnione, Dorosłe Dzieci Alkoholików i ofiary przemocy; 

4) osoby zawodowo zajmujące się problematyką alkoholową, przeciwdziałaniem narkomanii oraz 
przeciwdziałaniem przemocą; 

5) osoby uzależnione po ukończonej terapii - ,,trzeźwi alkoholicy”; 

6) osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, domu; 

7) osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach; 

8) społeczność lokalna.

§ 7. Zadania Gminnego Koordynatora oraz Przewodniczącego i członków  Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Problemów  Alkoholowych: 

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem 
przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie do leczenie odwykowego; 

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

4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

5) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa roczne sprawozdanie 
z wykonania zadań Gminnego Programu do Wójta i przed Radą Gminy do 31 marca następnego roku; 

6) stały monitoring Programu prowadzony jest przez Koorynatora Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

7) podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz 
pomocy dzieciom z rodzin, z problemem alkoholowym; 

8) Gminny Koordynator i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie analizy 
problemów w gminie, przygotowują wspólnie projekt Gminnego Programu, projekt preliminarza wydatków 
oraz sprawozdanie z realizacji Programu i przedkładają je na posiedzeniu Rady Gminy; 

9) udział Gminnego Koordynatora w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Wojewody; 

10) członkowie Komisji czuwają nad przestrzeganiem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu na terenie gminy; 

11) Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych.

§ 8. . Wskaźniki realizacji poszczególnych zadań: 

1) liczba osób objętych terapią; 

2) liczba osób objętych działaniami pomocowymi, m.in. współuzależnieniami, dzieci z grupy ryzyka, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym; 

3) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi; 

4) liczba odbiorców projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe; 
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5) liczba osób przyjętych przez Punkt Informacyjno- Konsultacyjny; 

6) liczba sprzedawców kontrolujących wiek osób kupujących alkohol.

§ 9. Ustala się zasady wynagradzania Przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Obrowie: 

1) dla członków Komisji za udział w jednym posiedzenie Komisji ustala się w wynagrodzenie wysokości 60,00 
złotych brutto; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącymi pracownikami, jeżeli posiedzenie odbywa się poza 
godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na posiedzeniu Komisji 
potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

4) dla Przewodniczącego Komisji miesięczne ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00 złotych brutto.

§ 10. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu: 

1) finansowanie zadań niniejszego Programu będzie dokonywane zgodnie z art.182 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach środków pochodzących za 
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty 
gospodarcze; 

2) zadania mogą być zlecane do realizacji w formie powierzenia lub wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) lub 
poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

3) środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, znajdujące 
się w dyspozycji Wójta Gminy Obrowo, nie wykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają 
z upływem tego roku i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.

§ 11. Spodziewane (zamierzone) efekty realizacji Programu: 

1) wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego w przypadku 
występowania problemu; 

2) zmniejszenie wśród młodzieży ilości  zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych; 

3) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Gminnego Programu; 

3) zwiększenie odsetka osób zobowiązanych do leczenia odwykowego; 

4) wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, przemocy 
w rodzinie, narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, propagowanie samopomocy; 

5) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy domowej.

§ 12. Ustala się Preliminarz środków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 i zadań 
wynikających z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/213/2013 

Rady Gminy Obrowo 

z dnia 27 grudnia 2013 r. 

Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie na 2014 rok 

Plan 115 000 złotych

Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4040. - 1 000,00 złotych dodatkowe wynagrodzenia roczne; 

§ 4110. - 200,00 złotych – ZUS ; 

§ 4120. - 30,00 złotych – Fundusz Pracy; 

§ 4170. - 52 000,00 złotych- wynagrodzenia bezosobowe (konsultacje w punkcie konsultacyjnym, umowy 
zlecenia, przewodniczący i członkowie komisji, nauczyciele prowadzący świetlice profilaktyczne); 

§ 4210. - 11 770,00 złotych – zakup materiałów i wyposażenia: 

- zakup książek, publikacji, prenumerata czasopism 2 000,00; 

- sprzęt sportowy 2 000,00; 

- nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych 2 000,00; 

- - wyposażenie punktu konsultacyjnego 300,00; 

- artykuły biurowe 500,00; 

- środki czystości 200,00; 

- rezerwa 4 770,00.

§ 4220. – 200,00 złotych zakup środków żywności – produkty żywnościowe dla dzieci i młodzieży 
korzystającej ze świetlic profilaktycznych; 

§ 4240. – 1 500,00 złotych - zakup pomocy  naukowych, dydaktycznych i książek -  zakup m.in. programów, 
biuletynów, prasy, gry i zabawki dydaktyczne, sprzęt audiowizualny; 

§ 4300. – 40 000,00 złotych zakup usług pozostałych: 

- usługi związane ze sportem, zawody sportowe, treningi, zajęcia sportowe organizowane poza lekcjami w ramach 
programu profilaktycznego 3 000,00; 

- dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, w ramach 
programu 3 000,00; 

- dofinansowanie spotkań trzeżwościowych w Częstochowie, realizowanych w ramach  programu 3 000,00; 

- Niebieska Linia 600,00 - opłata na podstawie porozumienia Nr 46/1999 zawartego 09.07.1999r.- telefon 
pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

- dofinansowanie za opiekę profilaktyczną w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki w Toruniu – 8 000,00; 

- dofinansowanie Wojewódzkiego 1500,00; 

- Rezerwa 20 700 (m.in.spektakle profilaktyczne, realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem  przemocy 
w rodzinie);

§ 4370. - 800,00 złotych – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej; 

§ 4410. – 1 000,00 złotych – podróże służbowe krajowe –delegacje; 

Id: B0364F88-DBAB-416A-9F50-B6E6B320656C. Uchwalony Strona 1



§ 4430. – 1 000,00 złotych opłaty i składki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach sportowych, 
opłata dla pielęgniarki, ubezpieczenia; 

§ 4700. – 2 500,00 złotych zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej; 

Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

§ 4210. - 3 000,00 złotych – zakup materiałów i wyposażenia- zaplanowano na  wyposażenie świetlic 
profilaktycznych. 

Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym powinny zostać uchwałą Rady Gminy – na 
podstawie art.263 ustawy z dnia o finansach publicznych- zamieszczone w wykazie wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku na realizację gminnego 
programu.
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Uzasadnienie

Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych, narkotykowych w gminie Obrowo 
i uwzględnia lokalne możliwości realizacji, pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych , narkotykowych  wymaga podjęcia interdyscyplinarnego, a wszelkie 
podejmowane w tym zakresie działania powinny mieć charakter długotrwały, który jest konsekwentnie 
i systematycznie wdrażany. Kierunki działań określone w niniejszym Programie stanowią rozwinięcie 
i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. 

Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii oraz zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Obrowo, spowodowała, że powyższe zadania i sposoby ich realizacji określone w Gminnym Programie na 2014 
rok dostosowane są do potrzeb lokalnych. Działania związane są z posiadanymi możliwościami prowadzenia 
określonych form pracy i wykonywania w oparciu o lokalne zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną 
pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych. 

Diagnoza problemów i zasobów w 2013r.: 

Według danych z Urzędu Gminy Obrowo w 2013 roku wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w tym 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży i 19 zezwoleń poza miejscem 
sprzedaży. Na dzień 07.11 2013r. są 45 podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych 
z tego 34 to detaliczne punkty sprzedaży i 11 to  gastronomiczne punkty sprzedaży. 

Na terenie Gminy znajduje się 5 Szkół Podstawowych, w których uczy się 949 (2013-925) uczniów 
i 2 gimnazja do których uczęszcza 431 (2013-399) uczniów oraz liceum z 39 uczniami. 

Na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej w Zespole Szkół w Obrowie, w której udział wzięło 32 
uczniów, stwierdzono, że: 

- na terenie szkoły nie są rozprowadzane narkotyki ani żadne substancje psychoaktywne (jednak uczniowie 
informują, że w najbliższej okolicy szkoły- las, boisko- można kupić marihuanę, 

- 6% badanych przyznało się do jednorazowego używania narkotyków, a 3% badanych do używania od czasu 
do czasu, 

- 25% badanych potwierdziło spożywanie alkoholu wciągu ostatniego roku, 

- 9% badanych potwierdziło palenie papierosów, 

- u 5 uczniów szkoły stwierdzono palenie papierosów. 

W Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą została przeprowadzona ankieta w której udział brało 76 uczniów 
z klas IV-VI w wieku 10-12 lat. Wynika z niej, że14 uczniów piło alkohol. Jeden uczeń miał kontakt 
z narkotykami. Troje uczniów zadeklarowało, że kupowało alkohol w sklepie w swojej miejscowości. 30 
uczniów było ofiarą przemocy słownej, 16 uczniów doznało przemocy fizycznej na terenie szkoły. 
Cyberprzemocą dotkniętych zostało 6 uczniów. 

Zespół Szkół w Brzozówce poinformował, że nie zaobserwowano używania alkoholu, narkotyków, 
papierosów przez uczniów i pracowników na terenie szkoły. Natomiast ośmiu uczniów przyznało się do 
spożywania alkoholu poza szkołą w tym 5 osób próbowało jeden raz alkohol a 3 osoby trzy razy). Do palenia 
papierosów przyznało się dwóch uczniów, każdy z nich próbował raz. 

W Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach  przeprowadzono ankietę w której udział brało 103 uczniów z klas 
IV-VI a wyniki są następujące: 

- rozpowszechnianie narkotyków na terenie szkoły – 103 odpowiedzi negatywne 

- używanie narkotyków – 100% uczniów wypowiedziało się negatywnie 

- spożywanie alkoholu- 19 uczniów przyznało się, że smakowało alkohol na sylwestra, bądź na imprezach 
rodzinnych w obecności dorosłych 

- palenie papierosów – 100% ankieterów odpowiedziało negatywnie 

- na terenie szkoły nie było sygnałów świadczących o używaniu przez uczniów różnych substancji 
psychoaktywnych. 
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Należy podkreślić, że zajęcia sportowe prowadzone na terenie Gminy przez Gminnego Koordynatora sportu 
nie stanowią jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej są one integralną częścią programu 
profilaktycznego i doskonale uzupełniają inne działania profilaktyczne. Zajęcia sportowe  to przekaz informacji 
dotyczących zdrowego stylu życia, bo przecież prawdziwy sportowiec nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, 
sterydów a także zapoznają się z autorytetami promującymi trzeźwy styl życia – trener, nauczyciel wychowania 
fizycznego. 

Komisariat Policji w Lubiczu przedstawił  dane statystyczne dotyczące następujących zdarzeń: 

- interwencje domowe zakończone Izbą Wytrzeźwień – 12 osób, 

- interwencje domowe zakończone wszczęciem  procedury ,,Niebieskiej Karty” – 4 

- osoby osadzone w Izbie Wytrzeźwień – 28, 

- nietrzeźwi sprawcy (art.178 a § 1 i 2 Kodeksu Karnego oraz art. 87§ 1i 2 Kodeksu Wykroczeń)  łącznie – 
39,(prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu), 

- ilość przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – na terenie działania KP Lubicz (Gm. 
Lubicz, Gm.Obrowo, Gm.Czernikowo) łącznie 17, 

- ilość prowadzonych postępowań z art.207 § 1 Kodeksu Karnego – na terenie działania KP Lubicz (Gm. 
Lubicz, Gm.Obrowo, Gm.Czernikowo) łącznie – 32.(znęcanie się psychiczne lub fizyczne). 

W Gminie Obrowo część rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotknięta 
jest problemem alkoholizmu i przemocy rodzinie. Z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Obrowie wynika, że są 73 rodziny dotknięte problemem alkoholowym i narkotykowym. W 13 
przypadkach wszczęto procedurę ,,Niebieskiej Karty”, a 22 osoby zgłosiły problem przemocy w rodzinie. 

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień udzielił 839 porad osobom uzależnionym, współuzależnionym 
i członkom ich  rodzin. Na wezwania wysłane przez Terapeutę zgłosiło się do punktu informacyjno-
konsultacyjnego 30 osób na 50 wysłanych. 

Systematycznie korzysta z porad punktu informacyjno-konsultacyjnego 150 osób, w tym osoby 
współuzależnione – 30, 120 osób to uzależnieni mężczyźni i kobiety. Została poszerzona oferta pomocy dla 
ofiar przemocy z której  do tej pory skorzystało 11 osób- praca zespołu interdyscyplinarnego. 

W spotkaniach grupy AA ,,Wola” uczestniczyło miesięcznie około 25 osób, w tym osoby również spoza 
naszej Gminy. 

Przy opracowaniu Gminnego Programu na 2014 rok wzięto pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, 
z których wynika, że najskuteczniejsza jest profilaktyka skierowana do młodej grupy odbiorców, jako grupy 
najbardziej narażonej na ryzyko wynikające ze spożycia alkoholu, kontakt z narkotykami i zagrożonych 
przemocą w rodzinie. Przede wszystkim dzieciom należy zapewnić bezpieczeństwo i właściwe wzorce 
zachowań. 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 
określa lokalną strategię związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Realizacja tych działań wymaga 
zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach wprowadzania 
skutecznych rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Problemy wynikające z nadużywania narkotyków, alkoholu, stosowania  środków uzależniających 
i stosowania przemocy w rodzinie, stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym 
rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm, narkomania, wszelkie 
używki-dopalacze pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny. Załamanie się procesów 
socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga się występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia nawet 
całej rodziny. Koszty związane z opisaną problematyką, ponoszone przez społeczeństwo w związku 
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków  dotyczą zarówno sfery społecznej i materialnej. 
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