UCHWAŁA NR XLIII/288/2018
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, na terenie gminy Jakubów na 2019 rok
Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487/, art. 10 ust. 1-3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1030/ oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 994/ Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Jakubów na rok 2019 stanowiący
część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Jakubów zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański

Id: 33446080-E17B-4D74-8333-117B8D425C73. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XLIII/288/2018
Rady Gminy Jakubów
z dnia 15 listopada 2018 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII, STANOWIĄCY CZĘŚĆ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY JAKUBÓW NA ROK 2019
Rozdział I
I. Postanowienia ogólne
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań
z zakresu przeciwdziałania narkomanii, stanowiący część strategii i polityki społecznej jest przede
wszystkim kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Jakubów w latach ubiegłych.
W programie na rok 2019 ujęte zostały zadania nałożone na samorząd przez art. 41 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przez art. 10 ust. 1 ustawy
o
przeciwdziałaniu narkomanii.
II. Cel programu
Celem programu są działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, uwrażliwienie na zagrożenia alkoholizmem oraz narkomanią, neutralizacja
szkód powstałych przez nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz tworzenie warunków do
rozwiązywania występujących na terenie gminy problemów z tym związanych.
W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkomanii.
2. Prowadzenia działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej.
3. Ograniczania dostępności do alkoholu.
4. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

psychospołecznej

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
III. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr 21 Wójta
Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2011 roku oraz Zarządzeniem z dnia 19/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
2. Komisariat Policji w Stanisławowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie
4. Ośrodek Zdrowia w Jakubowie
5. Szkoły
6. Inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu.
IV. Źródła i zasady finansowania Programu
Źródłem finansowania zadań Programu są środki budżetu gminy pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział II
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I. W ramach Gminnego Programu realizowane będą następujące zadania prowadzące
do osiągnięcia wskazanych celów:
1. Udział w konferencjach, szkoleniach oraz innych formach spotkań osób
pracujących na rzecz uzależnionych i współuzależnionych oraz członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1 000 zł

2. Wynagrodzenie dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

2 100 zł

3. Współpraca z biegłymi opiniującymi w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz współpraca z kuratorami sądowymi

2 000 zł

4. Dofinansowanie działalności Powiatowego Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego ds. Uzależnień w Mińsku Maz., którego celem jest
świadczenie specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i członkom
ich rodzin

2 100 zł

5. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
w szkołach na terenie gminy Jakubów

4 000 zł

6. Współorganizowanie i finansowanie form oddziaływań profilaktycznych
poprzez promocję imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia:
- impreza ogólno gminna „Dzień Sportu dla dzieci i młodzieży”

4 500 zł

- ,,Dzień Sportu dla dorosłych’’

2 300 zł

- rajdy rowerowe: rajd gminny oraz międzygminny

5 000 zł

7. Świetlica Socjoterapeutyczna
8. Przeznaczenie
6 500 zł

środków

3 000 zł
na

dożywianie

dzieci

pochodzących

z rodzin

dysfunkcyjnych

9. Zakup podręczników niezbędnych do nauki w szkole dla dzieci
pochodzących z rodzin dotkniętych patologią uzależnień

300 zł

10. Dofinansowanie kolonii integracyjno- socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących
z rodzin dotkniętych patologią uzależnień (półkolonie)

13 300 zł

11. Zakup ulotek informacyjnych na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
12. Warsztaty teatralne, plastyczne lub sportowe promujące zdrowy styl życia
II. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

300 zł
2 500 zł
Alkoholowych.

1. Za udział w pracach Komisji członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości
100,00 zł /brutto/ za jedno posiedzenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.
2. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkomanii.
3. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący Komisji oraz
w terenie wykonując czynności kontrolne.
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Uwaga: Wielkość zaplanowanych środków na realizację zadań może ulec zmianie w miarę napływu
środków finansowych.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański
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