UCHWAŁA NR 685/VII/41/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2017 poz. 1875) i art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz.487 ze zm.) , oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017 poz.783 ze zm.) Rada Miejska
Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. +

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Cieślawski
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Załącznik do Uchwały Nr 685/VII/41/2017
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 20 grudnia 2017 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA ROK 2018
WSTĘP
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i szkód z nimi związanych nie może mieć charakteru
jednorazowej, choćby dynamicznej kampanii. Musi być stałym elementem funkcjonowania
nowoczesnego państwa na różnych poziomach, poczynając od parlamentu, poprzez administrację
rządową na szczeblu wojewódzkim, a także na tym poziomie, który jest fundamentem życia społecznego,
a więc samorządów gminnych. Alkoholizm jest chorobą społeczną, której konsekwencje dotykają
nie tylko uzależnionych, ale także członków ich rodzin oraz otaczające ich środowisko społeczne,
w którym funkcjonują. Koszty ekonomiczne następstw picia alkoholu lub zażywania środków
odurzających znacząco obciążają jednostki, rodziny i społeczności. Są to koszty leczenia, koszty
wynikające ze zmniejszenia produktywności z powodu wzrostu zachorowalności, koszty strat
materialnych, spadku dochodów oraz ekonomicznych następstw przedwczesnej umieralności. Szkód
społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu czy zażywania
innych substancji psychoaktywnych nie można uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiar i dotkliwość.
Działania profilaktyczne, podejmowane przez Gminę Konstancin-Jeziorna na rzecz ograniczenia
szkód powodowanych przez alkohol czy też narkotyki skierowane są do wszystkich mieszkańców,
a realizacja poszczególnych zadań prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok.
Zadania określone w niniejszym Programie są w większości kontynuacją zadań realizowanych
w roku 2017.
Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii zapisane są w następujących aktach prawnych:
·Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.),
·Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2017r., poz.1875),
·Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.Dz. U. z 2015r.,
poz. 1390 ),
·Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017 r. poz. 783 ze zm.),
·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz.1817 ze zm.),
·Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1769),
Przy opracowywaniu ww. Programu pod uwagę zostały również wzięte wskazówki wynikające
z rekomendacji opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2018.
DIAGNOZA WYBRANYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA
TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA.
Gmina Konstancin-Jeziorna liczy 23 392 mieszkańców, według stanu na dzień 18.10.2017r.
zameldowanych na pobyt stały, w tym: 19 107 osób powyżej 18 roku życia. Sprzedaż napojów
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alkoholowych prowadzona jest w 90 punktach tj. 57 sklepach oraz w 33 placówkach gastronomicznych.
Jeden punkt sprzedaży przypada na 259 mieszkańców.
Do 31 sierpnia 2017r. z terenu naszej Gminy do Policyjnej Izby Zatrzymań w Piasecznie odwieziono
do wytrzeźwienia 59 osób, 3 osoby nietrzeźwe przewieziono do miejsca zamieszkania. Przeprowadzono
207 interwencji domowych związanych z nietrzeźwością. W 27 przypadkach dotyczących przemocy
domowej Policja założyła tzw. „Niebieskie karty”. Zatrzymano 23 osoby nietrzeźwe i w stanie po użyciu
alkoholu samochodem, zatrzymano 14 osób nietrzeźwych i po użyciu alkoholu kierujących rowerem.
Doszło do czterech wypadków i kolizji drogowych spowodowanych nietrzeźwością kierowców.
Na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje sześć szkół podstawowych
publicznych, w których pobiera naukę 1527 uczniów oraz 381 uczniów w oddziałach gimnazjalnych
funkcjonujących
w tych
szkołach (kl. II i III). Funkcjonuje także jeden zespół szkół
ponadgimnazjalnych
(294 uczniów), niepubliczna szkoła podstawowa 187 uczniów i oddziały
gimnazjalne w tej szkole (51 uczniów, kl. II i III) oraz Szkoła Specjalna w Mazowieckim Centrum
Rehabilitacji (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum w których naukę pobiera 110 uczniów).
Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna realizują
obligatoryjnie zadania, dotyczące zapobiegania problemom społecznym. Mimo licznych działań
podejmowanych przez wyżej wymienione placówki, niepokojącym faktem jest wczesne sięganie po
różnorakie używki przez dzieci i młodzież szkolną. Spożywanie alkoholu jest coraz powszechniejsze
wśród nieletnich. Picie alkoholu przez młodzież przestaje być sporadycznym wyskokiem, a staje się
obyczajem akceptowanym przez rówieśników.
Z ankiet przeprowadzonych w szkołach gminnych podczas realizacji programów profilaktycznych
wynika, że większość uczniów już na poziomie szkoły podstawowej ma pierwszy kontakt z alkoholem.
Najczęściej spożywanym przez młodzież napojem alkoholowym jest piwo ale coraz częstszym
zjawiskiem jest sięganie po alkohole wysokoprocentowe. Niepokojąco wygląda także analiza motywów
picia lub zażywania narkotyków. Wielu młodych ludzi sięga po alkohol lub narkotyki nie po to, aby się
zabawić, lecz traktuje jako lekarstwo na problemy i smutki. Ankietowana młodzież wskazała, iż alkohol
najczęściej spożywa w domu lub na dyskotece. Takie próby sięgania po środki psychoaktywne już
w młodszym wieku, skutkują potencjalnym uzależnieniem, które w szybki sposób może się nasilać
z wiekiem.
Aby tym zjawiskom zapobiegać we wszystkich szkołach kontynuowane będą dla uczniów
sprawdzone i rekomendowane programy profilaktyczne, a także zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone
w świetlicach środowiskowych.
W programie uwzględniono również przedsięwzięcia adresowane bezpośrednio do dzieci
i młodzieży, poprzez tworzenie warunków i możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
sprzyjających
zdrowemu
rozwojowi
tj.
organizowanie
otwartych
imprez
szkolnych
i środowiskowych,
konkursów tematycznych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz
pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Program uwzględnia udział pedagogów, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lekarzy, policjantów, strażników miejskich w różnego
rodzaju szkoleniach i warsztatach dotyczących tematyki zapobiegania i ograniczania skutków
alkoholizmu i narkomanii. Istotnym celem, zawartym w niniejszym programie jest kontynuacja
wspierania działalności Punktu Konsultacyjnego. Działania w nim podejmowane przyczyniają się do
eliminacji bądź ograniczenia występowania zjawisk destrukcyjnych. Jest to miejsce pierwszego kontaktu
dla osób zgłaszających zaistnienie sytuacji kryzysowych, związanych z problemem nadużywania
alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy).
Pracujący w Punkcie Konsultacyjnym specjaliści udzielają porad, prowadzą rozmowy motywujące
z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
jak również inicjują interwencje w przypadku
ujawnienia przemocy domowej.
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W procesie ustawicznego zdrowienia osób uzależnionych, bardzo pomocny jest kontakt
z ludźmi, którzy umieją poradzić sobie z głodem alkoholowym lub narkotykowym, stresem, lękiem
i depresją, z chorobliwymi nawykami. Znacząca w tym zakresie
jest pomoc grup wsparcia
działających przy Punkcie Konsultacyjnym, zwłaszcza w pierwszych latach abstynencji.
Zadania z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
przeciwdziałania narkomanii, prowadzone będą w ramach działania:

alkoholowych

oraz

a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
d) Świetlic środowiskowych,
e) Policji, Straży Miejskiej,
f) Pedagogów i wychowawców w szkołach,
g) Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych,
h) Zakładów Opieki Zdrowotnej,
i) Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
j) Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
k) Stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów, którym zlecana jest realizacja zadań Programu.
Cele Programu:
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, oraz zmniejszanie
tych, które aktualnie już występują na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;
- zmniejszanie skali problemów dotykających rodziny, wynikających z podejmowania różnych
zachowań patologicznych, przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu zwłaszcza przez
dzieci i młodzież;
- zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych w odniesieniu do
własnych dzieci;
- promowanie postaw społecznych istotnych dla profilaktyki uzależnień;
- zmniejszanie uciążliwości w życiu rodzinnym spowodowanych nadużywaniem alkoholu lub braniem
narkotyków przez członków rodzin.
Zadania pomocnicze:
- ·rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy KonstancinJeziorna oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu;
- opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej i ograniczenie rozmiarów używania substancji
psychoaktywnych poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwój
zainteresowań dla dzieci i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego ryzyka;
- zmiana obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych;
- tworzenie ruchu profilaktycznego w całym systemie wychowawczym, to jest w rodzinie, szkole
i środowisku rówieśniczym;
- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami, poprzez udział w szkoleniach;
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- kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania prawa;
- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania
alkoholu oraz promocji zdrowego stylu życia w trzeźwości;
- organizowanie zajęć i warsztatów dla rodziców mających na celu rozwijanie umiejętności
wychowawczych.
ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
1. Wspieranie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków
oraz członków ich rodzin, a także sprawców i ofiar przemocy domowej poprzez:
a) zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury tj. terapeutów, psychologów, lekarza
psychiatrę, kuratora sądowego i radcę prawnego,
b) finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego tj. zakup
materiałów informacyjnych, szkoleniowych, materiałów piśmiennych, pokrywanie kosztów energii,
centralnego ogrzewania, wody, usług telekomunikacyjnych, za sprzątanie pomieszczeń punktu, drobne
naprawy, zakup środków czystości, zakup sprzętu sportowego do rozwoju fizycznego jako jeden
z elementów terapii oraz sprzętu niezbędnego do wyposażenia np. drukarka, internet, komputer,
lodówka, mikrofalówka.
2. Współpraca z poradniami, ośrodkami
i w kierowaniu pacjentów na leczenie.

i oddziałami

w zakresie

merytorycznym

jak

3. Prowadzenie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, dofinansowanie programu terapii pogłębionej, programu rozwoju osobistego dla
tych osób.
Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, zajęć
edukacyjnych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz udzielanie pomocy prawnej w Punkcie Konsultacyjnym – zatrudnienie
prawnika.
2. Podejmowanie interwencji wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami
przemocy w rodzinie.
3. Organizowanie i finansowanie między innymi szkoleń w zakresie procedury „Niebieska Karta” dla
przedstawicieli różnych profesji: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, służby zdrowia.
4. Finansowanie
badań diagnozujących lokalną sytuację
w zakresie spożywania napojów
alkoholowych, używania narkotyków, zjawiska przemocy oraz problemów jakie się z tym wiążą.
5. Prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych.
6. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków, poprzez
upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym.
7. Pomoc dla dorosłych członków rodziny, poprzez wczesne wykrywanie przez pracowników
socjalnych, zagrożeń alkoholowych w rodzinach oraz informowanie o formach pomocy świadczonych
członkom tych rodzin.
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8. Współudział w organizowaniu wyjazdów, imprez i spotkań rodzinnych oraz innych uroczystości
kształtujących postawy moralne bez alkoholu, narkotyków i przemocy, promujących zdrowy styl życia
między innymi poprzez:
a) dofinansowanie wyjazdu osób biorących udział w zajęciach prowadzonych w grupach wsparcia na
Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich, organizowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie
Abstynenckie oraz dofinansowanie wyjazdu jesiennego terapeutyczno-integracyjnego dla uczestników
biorących udział w zajęciach prowadzonych w grupach wsparcia, Konstancińskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „CONSTANS 2010”
b) zorganizowanie corocznego spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin osób biorących
udział w spotkaniach grup wsparcia, członków Klubu Abstynenta, członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, pracowników Punktu
Konsultacyjnego,
wychowawców
świetlic
środowiskowych,
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych i innych instytucji służących pomocą w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień
na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
Zadanie III: Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1. Inicjowanie i wspieranie finansowe szkolnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych,
warsztatów i innych form edukacyjnych o charakterze profilaktycznym.
2. Inicjowanie i wspieranie finansowe zajęć edukacyjnych dla rodziców, rad pedagogicznych
odpowiadającym standardom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Tworzenie i finansowanie pomocy
w świetlicach środowiskowych poprzez:

dla

dzieci

z rodzin

alkoholowych

i dysfunkcyjnych

a) zatrudnianie wychowawców oraz osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne,
b) dożywianie dzieci przebywających w ww. świetlicach,
c) zakup artykułów papierniczych, edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi
oraz pokrycie kosztów zakupu środków czystości.
4. Wspieranie i organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci
i młodzieży z rodzin narażonych na działanie czynników ryzyka (alkohol, narkotyki) oraz z rodzin
patologicznych w ramach ogłaszanych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
5. Wspieranie finansowe lokalnych imprez bezalkoholowych rekreacyjno-sportowych takich jak: Bieg
Papieski, Bieg Tomasza Hopfera, Bieg Niepodległości, Rowerowy Rajd Rodzinny, „Miasteczko
Trzeźwości”, Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, wyjazdów krajoznawczoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako element oddziaływań profilaktycznych mających na celu
promocję zdrowego stylu życia.
6. Zorganizowanie dla dzieci z rodzin alkoholowych, biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych
prowadzonych w świetlicach środowiskowych, spotkania z Mikołajem, finansowanie programu
rozrywkowego z elementami profilaktyki oraz zakupu paczek ze słodyczami.
7. Finansowanie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci np. nauka
gry w szachy.
8. Finasowanie programu „pedagog ulicy”.
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9. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji poprzez zawieranie umów
z trenerami, celem realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jak również osób
dorosłych uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin jako elementu oddziaływań
profilaktycznych, propagujących zdrowy styl życia np. nauka gry w tenisa.
10. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł", „Postaw na
rodzinę” i innych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, poprzez zakup pakietów z materiałami informacyjno-edukacyjnymi oraz słodyczy,
napojów i drobnych nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w tych kampaniach oraz
organizowanych konkursach.
Udział w imprezie profilaktyczno-rozrywkowej z cyklu „NIEĆPA 2018”.
11. Współpraca z Policją i Strażą Miejską poprzez zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych
w celu prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
12. Finansowanie badań i sondaży lokalnych, pozwalających ocenić aktualny stan problemów
alkoholowych i narkotykowych oraz innych zagrożeń społecznych występujących na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna.
13. Prowadzenie edukacji publicznej dla społeczności lokalnej, w zakresie problematyki alkoholowej
i narkotykowej, poprzez działalność informacyjną tj. zakup i dystrybucja broszur, plakatów, ulotek oraz
drobnych gadżetów z hasłami profilaktycznymi.
14. Prenumerata specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji np. „Świat Problemów”,
„Remedium” i innych.
Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zleconego
zadania tj. zorganizowanie wypoczynku letniego oraz zimowego z programem profilaktycznym (kolonie,
półkolonie i obozy), dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Wspieranie działalności Konstancińskiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, placówek oświatowych, środowisk kościelnych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży, poprzez finansowanie zakupu drobnych nagród, materiałów dydaktycznych,
artykułów biurowych, słodyczy i napojów, zakupu biletów wstępu do kina, muzeum itp., w ramach
organizowanych różnego rodzaju imprez sportowych, promujących zdrowy styl życia bez alkoholu,
papierosów i innych używek oraz zajęć organizowanych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podczas ferii
zimowych i wakacji letnich np. „Zima w mieście”, „Lato w mieście”.
3. Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych takich jak: Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików, Klubu Abstynenckiego, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Constans 2010” poprzez
udostępnianie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego na spotkania oraz zakup i przekazywanie materiałów
informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
innych występujących zagrożeń społecznych.
Zadanie V: Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
w kontekście przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez podmioty
gospodarcze, prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem
sprzedaży.
1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych (zakup
i dystrybucja ulotek, plakatów itp.).
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Zadanie VI: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznych.
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków i ich rodzin, np. klubów integracji społecznej czy klubów pracy.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Za udział w pracach członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 735zł
brutto miesięcznie tj. 35%
minimalnego
wynagrodzenia z zaokrągleniem do pełnych złotych, ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości
minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1747). Wynagrodzenie wypłacane
będzie z dołu na podstawie przedłożonych przez członków Komisji rachunków.
2. Umowy-zlecenia z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zawiera i podpisuje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
3. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przysługuje zwrot
kosztów podróży.
Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 1. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. Dz. U.
Nr 35, poz. 230 z późn. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 487),
2. Zgodnie z art.4¹ ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
członkowie Komisji winni być przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
3. Komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego.
4. Pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje jej przewodniczący.
§ 2. Do zadań Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna należy:
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.
3. Udziału w pracach związanych z przygotowaniem projektu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Opiniowanie zadań wynikających z gminnego programu.
5. Przyjęcie zgłoszenia, oraz prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami
wnioskowanymi o zastosowanie leczenia odwykowego.
6. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym zmierzającym do zastosowania
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
7. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
8. Uczestniczenie przedstawicieli Komisji w rozprawach sądowych.
9. Uczestniczenie, na zlecenie Burmistrza, w kontroli przestrzegania warunków sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
10. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie
z uchwałami Rady Miejskiej.
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11. Wspieranie działań Grup Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich
rodzin działających przy Punkcie Konsultacyjnym.
12. Uczestniczenie oraz pomoc w organizowaniu różnych imprez propagujących trzeźwość
odbywających się na terenie Gminy.
13. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
§ 3. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Podjęte postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji.
3. Każdorazowo z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§ 4. Ze swojej działalności Komisja

sporządza roczne sprawozdanie, które przedkłada

do wiadomości Rady Miejskiej w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków
finansowych, stanowiących dochody z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2018.
Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa plan wydatków, zgodny
z przyjętym przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna budżetem na 2018 rok: w dziale 851 – ochrona
zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 – zwalczanie
narkomanii. Na realizację zadań w roku 2018 zaplanowano łącznie kwotę 610.000zł.
Podstawą wypłaty wynagrodzeń za wykonywanie czynności obejmujących realizację zadań przyjętych
w Programie w 2018 roku będzie:
1. Zawieranie umów-zleceń, umów o dzieło przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z wykonawcami określonych zadań tj. osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, osobami
prowadzącymi zajęcia z dziećmi w świetlicach środowiskowych, osobami prowadzącymi pozalekcyjne
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, pedagogiem ulicy, biegłymi sądowymi, członkami Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby te winny posiadać odpowiednie kwalifikacje
umożliwiające realizację zleconych zadań.
2. Zakupienie usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych, w zakresie realizowania zadań
niniejszego programu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Powierzanie lub wspieranie realizacji zadań organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ze
zmianami).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 24 października 2017r.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr 685/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok
2018.
Zgodnie z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 zawiera zadania własne
gminy w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii oraz wybrane zadania dotyczące
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przedstawiony program adresowany jest do społeczności lokalnej zwłaszcza do dzieci
i młodzieży, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin oraz wszystkich tych,
którzy doświadczają przemocy.
Zadania gminnego programu będą realizowane z dochodów pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W załączonym projekcie zarówno zadania jak i sposoby realizacji programu w znacznej części
stanowią kontynuację programu realizowanego w 2017 roku. Prezentowany program uzyskał
pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu
w dniu 24 października 2017 roku.
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii sprawuje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
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