
UCHWAŁA   Nr XVI/100/2011

Rady Gminy Masłów 

z dnia   29  grudnia 2011 roku

w  sprawie  :  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.41 

ust.2  i  art.182 ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2007r.,Nr  70,  poz.473  ze 
zmianami ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 
2005r., Nr 179, poz. 1485 ze zmianami )  uchwala się co następuje :

§ 1
Uchwala  się  Gminny  Program  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomani na tok 2012 stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros



   Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/100/2011

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2011r

Wprowadzenie

Gminny  Program  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 

oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych  wynikających  z  nadużywania 

alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z:

1. ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia  26 

października 1982r. 

2. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

4. inne przepisy regulujące stan prawny w tym zakresie.

Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  ustawach  zadania   w  zakresie  przeciwdziałania 

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie 

polityki  społecznej,  w szczególności  poprzez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji 

potrzeb,  których zaspakajanie  motywuje   powstrzymywanie  się od spożywania  alkoholu  i 

narkotyków, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu 

i  narkotyków,  rehabilitację  i  reintegrację  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  narkotyków, 

zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków i ich usuwanie.

Działania profilaktyczne ujęte w programie oddziaływają na podstawowe środowiska lokalne 

przez:- szkołę- rodzinę- społeczność lokalną- globalne środowisko społeczno – kulturalne. 

Instytucje takie jak: urzędy, szkoły, jednostki organizacyjne, instytucje, kościoły, organizacje 

społeczne  i  zawodowe  –  są  niezbędnymi  partnerami  w  tworzeniu  strategii  budowy 

zabezpieczeń społeczeństwa lokalnego  przed skutkami niepożądanych  zjawisk.  Działania 

związane  z  rozwiązaniem  problemów  alkoholowych  są  działaniami  długofalowymi,  

gdyż specyfika tej problematyki, uniemożliwia ich szybkie rozwiązanie. Pomagać, to znaczy 

nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, ale również edukować, uświadamiać, wskazywać 

alternatywne  formy spędzania  wolnego  czasu,  uczyć  radzenia  sobie  z  trudną  sytuacją,  

jak bez używek rozładować  napięcia i  rodzącą się agresję. Pomagać to również znaczy 

wspierać  młodych  ludzi  w  kształtowaniu  prawidłowych  postaw  osobowościowych,  uczyć 

umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek poddany jest presji otoczenia.



 Profilaktyka eliminuje czynniki  ryzyka  zarówno w odniesieniu do osoby jak i  otoczenia,  

a ponadto wzmacnia prawidłowy i bezpieczny rozwój.

ROZDZIAŁ I

 
Postanowienia ogólne

Gminny  Program  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 

Przeciwdziałania  Narkomanii  jest  kontynuacją  zadań realizowanych  w Gminie Masłów od 

kilku  lat.  Stanowi  spis  działań  będących  jednocześnie  zadaniami  własnymi  gminy,  w 

obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w roku 2012, ze szczególnym 

uwzględnieniem poniższych priorytetów:

a. w dziedzinie życia społecznego - przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących 

profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani; 

b. zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach środków z budżetu 

gminy  pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

c. zwiększenie skuteczności systemu kontroli na rynku alkoholowym; 

d. programy profilaktyczne w szkołach; 

e. przeciwdziałanie przemocy w rodzinach; 

f. zapewnienie  pomocy  wychowawczej  i  terapeutycznej  dla  dzieci  z  problemami 

alkoholowymi i narkomanią. 

I. Cele strategiczne programu.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii;

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które już występują;

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

II. Cele szczegółowe programu.
1. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji  w sytuacjach związanych  

z alkoholem i narkomanią;

2. Wdrażanie  nowoczesnych  form profilaktyki  kierowanej  w szczególności  do dzieci  

i młodzieży;

3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu ;

4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii  w zakresie nowoczesnych strategii  

i metod rozwiązywania problemów alkoholowych;



5. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

III. Realizatorzy Programu.
1. Realizatorem zadań określonych w Programie są:

 Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(zwany dalej Pełnomocnik Wójta);

 Urząd Gminy Masłów;

 Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
w Masłowie (zwana dalej GKRPA);

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie (zwany dalej GOPS);

 Policja; 

 Pedagog szkolny;

 Psycholog; 

 Przeszkoleni nauczyciele;

 Inne  instytucje  wspierające  realizację  programu  według  potrzeb  związanych  
z jego prawidłową realizacją.

 Zespół Interdyscyplinarny

2. W imieniu Wójta Gminy Masłów kontrolę merytoryczną w zakresie realizacji programu 

prowadzi  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych.

IV. Ewaluacja Programu.
Ewaluacja służy ocenie skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji Programu. 

Stanowi  również  podstawę  jego  modyfikacji.  Ewaluacja  jest  współczesnym  wymogiem 

realizacji każdego programu profilaktycznego poprzez:

1. Prowadzenie  badań  w  zakresie  pełnego  rozpoznania  potrzeb  populacji  osób 

mających problemy alkoholowe w celu określenia priorytetów działań;

2. Monitoring  dostępności,  skuteczności,  jakości  oraz  efektywności  ekonomicznej 

różnych kategorii działań;

3. Monitoring  potrzeb  i  skuteczności  działań  profilaktyczno  -  terapeutycznych  wśród 

dzieci i młodzieży oraz monitoring szkolnych programów profilaktyki.



ROZDZIAŁ III

Zasady  finansowania  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki,  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012

1. Środki  na finansowanie  Programu w wysokości  152.000,00  zł  pochodzą  z  opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ujęte są w budżecie 

gminy w dziale 851 "Ochrona Zdrowia". 

Rozdział  85153  "Zwalczanie  Narkomanii".  Na  realizację  zadań  w  2012  roku 

zaplanowano kwotę 12.000 zł.

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Na realizację zadań w 2012 roku 

zaplanowano kwotę 140.000,00 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż  napojów 

alkoholowych,  niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym są  przeznaczone w 

następnym roku budżetowym na realizację  zadań  gminnego programu profilaktyki, 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowa w trzeźwości  i  przeciwdziałania 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.,Nr 70, poz.473 ze zmianami ), ustawy z dnia 

29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.U.  z  2005r.,  Nr  179,  poz.  1485  

ze zmianami),  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493), ustawy Kodeks Cywilny,  ustawy o finansach 

publicznych.

2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

3. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji  Programu zostanie przedstawione Radzie 

Gminy Masłów w rocznym sprawozdaniu z realizacji uchwał Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/100/2011 
Rady Gminy Masłów z  dnia   29-12-2011

Realizacja  zadań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów 

alkoholowych prowadzona jest zgodnie z art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości - w postaci gminnego programu uchwalanego corocznie przez 

radę  gminy.   Stosownie  do  art.182 przedmiotowej  ustawy  dochody  z  opłat  za  wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są na realizację  gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy i nie mogą być przeznaczone 

na inne cele.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 stwierdza,  

że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, wymienia zadania – które 

wymieniono w załączonym Programie. Ponadto zawiera zapis stwierdzający, że Wójt w celu 

realizacji zadań opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.  

Profilaktyka  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  przeciwdziałania 

narkomanii zajmuje poważne miejsce w działaniach jednostek powołanych do realizacji tych 

zadań na terenie  naszej  gminy.  Potrzebę tych  działań  widzimy i  coraz częściej  zdajemy 

sobie sprawę z negatywnego wpływu alkoholu, narkotyków na zdrowie mieszkańców i co za 

tym  idzie  dostrzegamy  konieczność  przeciwdziałania  temu  zjawisku.  

            W programie z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się promocji zdrowego stylu  

życia,  zdając  sobie  sprawę  z  konsekwencji  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  

i narkotyków.  

Niniejszy  Program  Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 

Przeciwdziałania  Narkomanii  na rok 2012 został  pozytywnie  zaopiniowany przez Gminną 

Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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