UCHWALA NR XXXI/298/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 14 stycznia 2018r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zabłudów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U.2017. poz.1875) oraz art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2016 r., poz. 487), art. 4, ust. 1, pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138, poz.
1146, Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339, poz. 1777) oraz art. 10 ust. 1, pkt 3,
ust. 2, ust. 3, ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2017 r., poz. 783 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zabłudów na rok 2018,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań wynikających z Programu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się
środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik
do uchwały
Rady Miejskiej w Zabłudowie
Nr XXXI/298/2018
z dnia 14 luty 2018r
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018
Ustawy, rozporządzenia:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2017 r.,
poz. 783 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017
r., poz. 2290 ze zm.) - w zakresie prowadzenia kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2017 r., poz. 1257)- stosowany w zakresie prowadzenia kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych;
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 2016 r., poz. 1492);
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
2015r., poz. 1390);
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. 2011r.,
nr 209, poz. 1245).
Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie:
1. Uchwała nr XXXIII/274/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27.08.2014r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Uchwała nr XXXV/286/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Zabłudów na lata 2014-2022.
Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa:
1 nr VI/54/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu GKRPA,
załącznik nr 1 Regulamin organizacyjny GKRPA w Zabłudowie;
2 nr VII/425/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie składu osobowego GKRPA
w Zabłudowie;
3 nr 47/2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Zabłudów.
Wykaz skrótów użytych w programie:

komisja, GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zabłudowie;
 MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
 LZI – Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Przemocy w Rodzinie w Gminie Zabłudów
 SP – szkoła podstawowa
 KP – Komisariat Policji w Zabłudowie
 GM – Gimnazjum w Zabłudowie
 uwtipa - ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zm.);
 upn- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2016 r.,
poz. 224);
 PPR- Punkt Pomocy Rodzinie z Problemem Alkoholowym w Zabłudowie
prowadzony przez terapeutkę, ul. Mickiewicza 5, siedziba Stowarzyszenia Społeczno
–Edukacyjnego „Panorama” w Zabłudowie
 PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 „NK” - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U.
2011r., nr 209, poz. 1245).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gm. Zabłudów na rok 2018 stanowi lokalną strategię
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających
z używania alkoholu i narkotyków. Uwzględnia cele operacyjne Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-20201 oraz stanowi cześć Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Zabłudów na lata 2014-20222.
Program określa:
 kierunki realizowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
 wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację,
 określa źródła finansowania zadań,
 przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 uwtipa.
Zgodnie z art. 41 uwtipa do zadań własnych gmin należy:
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu;
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 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;
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;


1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (Dz.U. 2016 r., poz. 1492).
2 Uchwała nr XXXV/286/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zabłudów na lata 2014-2022.

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz występowanie
 przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie ww. oraz
podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie.
Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę, dlatego że problemy związane
z alkoholem należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają duże rozmiary
i powodują szkody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.
W związku z powyższym, celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie
różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie
podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy
mieszkaniec gminy, niezależnie od tego czy pije alkohol, czy nie.
Gminny Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
narkomanii wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Narkomania to drugi problem, na którym należy skupić szczególną uwagę, ponieważ
powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj są one


obecne w miasteczkach oraz na wsiach.

Cele programu profilaktycznego na 2018 r.
1. Rozpoznawanie problemów na terenie gminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w
zakresie pomocy w ich rozwiązywania.
2. Budowanie zdrowych rodzin poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów
związanych z uzależnieniami.
Cele szczegółowe:
- poszerzanie oferty realizowanych programów profilaktycznych (szkoły, organizacje i
stowarzyszenia);
- poszerzanie wiedzy społeczności lokalnej ukierunkowanej na problem używania alkoholu i
narkotyków, dopalaczy przez dzieci i młodzież oraz upowszechnianie wiedzy o czynnikach
ryzyka uzależnień;
- działania informacyjne i edukacyjne w zakresie promowania zdrowych wzorów rodziny
(cechy rodziny funkcjonalnej);
- budzenie zainteresowania i motywacji
rodziców do podnoszenia kompetencji
wychowawczych jako czynnika przeciwdziałającego zachowaniom ryzykownym dzieci i
młodzieży,
- poszerzanie wiedzy osób zajmujących się działaniami profilaktycznymi i pomocowymi na
temat uzależnień (charakterystyka problemów, leczenie, motywowanie do zaprzestania
nadużywania alkoholu), podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przepisów prawa;
- informowanie rodziców o instytucjach wspierających w zakresie nabywania i utrwalania
prawidłowych umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodzica.
3. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.
Cele szczegółowe:
- stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową oraz
wyrównywanie ich szans,

- zwiększanie kompetencji osób pomagających dzieciom i pracujących z rodzinami
dotkniętymi problemem uzależnień,
- poprawa funkcjonowania dorosłych członków rodzin osób uzależnionych oraz pijących
szkodliwie i ryzykownie.
4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami:
Cele szczegółowe:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc,
- poszerzanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych wynikających z picia szkodliwego oraz
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, w tym wspieranie instytucji zajmujących się
problematyką uzależnień;
- oddziaływania informacyjne, edukacyjne i wpływające na wzrost wiedzy przedsiębiorców i
sprzedawców dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów w
zakresie przepisów prawa dotyczących legalnego i prawidłowego obrotu napojami
alkoholowymi.
5. Edukacja publiczna
Cele szczegółowe:
- informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i narkotyków,
- promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,
- prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii, przemocy w rodzinie;
- udział w kampaniach profilaktycznych;
- upowszechnianie informacji o miejscach wsparcia i pomocy osobom uzależnionym,
współuzależnionym i członkom rodzin, rodzinom z problemem przemocy w gminie
Zabłudów i powiecie białostockim;
- upowszechnianie informacji o procedurze działania GKRPA w Zabłudowie.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów Programu, jest realizacja następujących
zadań:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
Zasoby służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:
Instytucje zaangażowane w profilaktykę, przeciwdziałanie, rozwiązywanie problemów
uzależnień w gminie Zabłudów:
-

-

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie,
Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Przemocy w Rodzinie w gm. Zabłudów;

- Komisariatem Policji w Zabłudowie;
- Urząd Miejski w Zabłudowie;
- Punkt Konsultacyjny w Zabłudowie dla osób z problemami alkoholowymi i członków
-

-

ich rodzin; wsparcie osobom doświadczającym i stosującym przemoc w rodzinie;
Szkoła Podstawowa w Rafałówce;
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce ;
Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabłudowie,
Podmioty opieki zdrowotnej działające w gm. Zabłudów;
Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Zabłudowie ;
Sołectwa wiejskie gm. Zabłudów;
lokalnymi przedsiębiorcami,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku;
Sąd Rejonowy w Białymstoku;
Organizacje społecznymi z terenu gm. Zabłudów m.in. Stowarzyszenie Społeczno
Edukacyjne „Panorama” w Zabłudowie ( m.in. prowadzenie świetlicy środowiskowej
z elementami socjoterapii, poradnictwa pedagogicznego dla rodziców i pracowników
instytucji zajmujących się pomocą rodzinie);
Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białymstoku
Poradnictwo terapeuty uzależnień i współuzależnieni w Punkcie Pomocy Rodzinie
z Problemem Alkoholowym w Zabłudowie; działalność grupy edukacyjno
–motywującej dla osób współuzależnionych;
Stowarzyszenie „Droga”, Fundacja DIALOG, Caritas, ELEOS, KLANZA w ramach
projektu „Razem możemy więcej” realizowanego m.in. na terenie gminy Zabłudów
( akademia rodziców, poradnictwo radcy prawnego, pedagoga, terapeuty; pomoc
dotyczy m.in. mieszkańców gminy Zabłudów).

Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom,
leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem. Zadania ujęte w Programie będą
finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wniesionych do kasy gminy przez przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż tych napojów. Przewidywane środki z tego tytułu: 133.000,00 zł.
Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018
L.p
.

Nazwa zadania

Sposób realizacji

I

Zwiększanie
dostępności
pomocy
terapeuty-cznej
i
rehabili-tacyjnej
dla osób
uzależnionych
od alkoholu

1. Działalność
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
zakresie:
a) prowadzenia
rozmów motywacyjno
informacyjnych z
osobami
uzależnionymi od
alkoholu oraz
członkami ich rodzin,

Odpowiedzialn
i za realizację
zadania

koszty

- GKRPA

-biegli sądowi
psychiatra
i
psycholog;

- 16-opinii
biegłych x
170,42 zł
- 2726,72 zł
- zaliczka na

Wskaźniki realizacji
zadania
-ilość
posiedzeń
komisji;
- ilość osób w
postępow. komisji;
- ilość osób dobrow.
pod. leczenie lub
ogranicz.
nadużywanie
alkoholu;
-ilość
wniosków
sądowych;
ilość
opinii
biegłych sadowych;

b) kierowanie na
badanie do biegłych i
pokrywanie kosztów
sporządzenia opinii w
przedmiocie
uzależnienia od
alkoholu (zawarcie
umowy zlecenie z
biegłymi sądowymi);
c) sporządzanie
wniosków do sądu o
wszczęcie
postępowania
w
przedmiocie
ustalenia
nakazu
leczenia
odwykowego.
2.Działalność MOPS i
pedagogów szkolnych
placówek
oświatowych w gm.
Zabłudów:
a) Udzielanie
informacji i
poradnictwa w
zakresie lokalnych
instytucji wsparcia i
pomocy oraz
informowanie o
procedurze ustalania
przez sąd obowiązku
leczenia osoby
uzależnionej.

3. Konsultacje w
zakresie terapii i
leczenia uzależnień,
współuzależnień,
problemu przemocy w
rodzinie w Punkcie
Konsultacyjnym w
Zabłudowie:
a) finansowanie pracy
psychiatry

4.Prowadzenie Punktu
Pomocy Rodzinie z
Problemem
Alkoholowym przez
terapeutkę:
a)
poradnictwo
odnośnie
terapii
uzależnionych
i
współuzależnionych;
b) prowadzenie gr

opinię sądową
12 x 383,66 zł
- 4603,92 zł
- koszty
wniosku
20 x40,00 zł
- 800,00 zł
-opłata
kancelaryjna
sądowa-20x6 zł
- 120,00 zł
Razem:
8.250,64
6,20% budżetu

- GKRPA,
-pracow.
MOPS;
pedagodzy
szkół w gm.
Zabłudów;
-kuratorzy
sądowi

w ramach pracy
poszczególnych
instytucji.

-PK

12m-cyx1100,0
0zł
- 13.200,00 zł

12
m-cy
x
500,00 zł
(100,00 zł za 1
godz.)
- 6.000,00 zł
PK
i
PPR
razem:
19.200,00 zł
14,44%
budżetu

-ilość rodzin
objętych
poradnictw.
pedagogów
szkolnych;
- ilość rodzin
objętych pomocą
MOPS (świadczenia
pieniężne);
- ilość rodzin
objętych pracą
socjalną
(poradnictwo
socjalne,
motywowanie,
rozmowy z
członkami rodzin);
ilość
rodzin
objętych
pracą
kuratora sądowego.
- ilość porad w PK
-ilość porad dla
uzależnionych;
-ilość porad dla
współuzależnionych
;
- ilość porad dla
ofiar i sprawców
przemocy;
- ilość porad dla
dobrowolnie
zgłaszających się;
- ilość skierowań na
leczenie
stacjonarne.
- ilość porad i
wyszczególnieniem
odbiorców;
- ilość osób
współuzależnionych
uczęszczających na
grup. ed.-mot.;
- zrealizowana
tematyka zajęć
grupy.

II

Udzielanie
rodzinom,
w których
występują
problemy
alkoholowe
i narkomanii,
pomocy
psychospołeczne
j
i prawnej,
aw
szczególności
ochrony przed
przemocą
w rodzinie

ed.-motyw.
dla
współuzależnionych;
c) poradnictwo dla
pracowników
lok.
instytucji
wspierających rodziny
5. Współpraca z
placówkami służby
zdrowia w zakresie
leczenia i rehabilitacji
osób uzależnionych
od alkoholu
6. Rozpowszechnianie
materiałów
informacyjnych o
możliwościach
uzyskania pomocy:
informacja
o
podmiotach pomocy
w gminie Zabłudów;
1. Finansowanie
bieżącej działalności
świetlic
środowiskowych, w
tym z zajęciami
socjoterapeutycznymi:
a) doposażenie
nowopowstających
świetlic
środowiskowych,
b) utrzymanie
rzeczowe placówek,
c) zatrudnianie
wychowawców,
pedagogów,
specjalistów
socjoterapii;
d) poradnictwo
pedagogiczne;
e) wyjazdy
integracyjne i
kulturalne, rozwój
zainteresowań;
f) opłacenie posiłków
dzieciom.
2. Budowanie lokalnej
koalicji osób, służb,
instytucji w sprawie
przeciwdziałania
alkoholizmowi,
narkomanii i
przemocy przez
kontynuowanie
współpracy
KP, MOPS, LZI,
GKRPA, placówek
oświatowych,
kuratorów Sądu
Rejonowego w
Białymstoku,
podmiotów opieki
zdrowotnej w gm.

Podmioty
opieki zdrow.
w Zabłudo-wie

W ramach
pracy własnej

GKRPA

GKRPA
opracowanie
własne
MOPS – sprzęt
techniczny,
papier, drukarka

GKRPA
Stowarzyszenia
;
sołectwa
wiejskie
zakłada-jące
świetlice
środowiskowe.

GKRPA
LZI
MOPS

44.000,00 zł
stanowi
33,08%
budżetu

W ramach pracy
poszczególnych
instytucji

-wydane
skierowania
na
leczenie
uzależnienia
w
podmiotach
leczniczych
podmioty,
w
których
umieszczono
informacje;
zamieszczenie
na
stronie internetowej
MOPS.
- ilość świetlic
środowiskowych;
-ilość świetlic z
zajęciami
socjoterapeutycz.;
- ilość dzieci
objętych wsparciem;
-ilość dzieci i
rodziców objętych
poradnictwem
pedagogicznym;
-ilość dożywianych
dzieci;
-ilość
wychowawców i
nauczycieli
specjalistów
socjoterapii.

-ilość
wspólnych
inicjatyw
lub
efektów współpracy
służb;
-ilość
grup
roboczych
ds.
przemocy
w
rodzinie
gdzie
współpracowali
członkowie
GKRPA;

Zabłudów.

III

Prowadzenie
Profilakty-cznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie
rozwiązy-wania
problemów
alkoholowych
i narkomanii,
w szczególności

3. Współpraca z
pedagogiem szkolnym
oraz dyrektorami
szkół w zakresie
zapewnienia opieki i
pomocy edukacyjnej
dla dzieci
i młodzieży z rodzin,
w których występują
problemy
nadużywania alkoholu
i stosowania
przemocy.

GKRPA
Placówki
oświatowe
LZI

W ramach pracy
poszczególnych
instytucji

-ilość
grup
roboczych
ds.
przemocy
w
rodzinie
gdzie
współpracowali
pedagodzy;

4. Kontynuowanie
współpracy z LZI,
MOPS, KP, GKRPA,
PCPR w Białymstoku,
kuratorami sądowymi,
szkołami i służbą
zdrowia w zakresie
realizacji procedury
„Niebieskie Karty”,
Projekt „Razem
możemy więcej”
współpraca z
„Klanzą” i
Stowarzyszeniem
„Droga”.
5. Finansowanie
szkoleń, kursów
i warsztatów
mających na celu
podnoszenie
kwalifikacji osób
pracujących z
osobami uwikłanymi
w nałogi i przemoc
oraz udzielającymi
pomocy członkami
ich rodzin.
6.
rozpowszechnianie
materiałów
informacyjnych o
możliwościach
uzyskania pomocy; w
tym współpraca
z lokalnymi mediami
1.Wspieranie
szkolnych programów
profilaktyki
realizowanych w
formie zajęć
informacyjno-edukacy
jnych, warsztatów,
pogadanek, zajęć
kulturalno –
integracyjnych,
innych w związku z

Burmistrz
Zabłudowa
LZI

W ramach pracy
poszczególnych
instytucji

-ilość
rodzin
objętych wsparciem
socjalnym,
psychologicznym,
prawnym,
inne;
monitorowanie
policji w ramach
pracy
grup
roboczych
ds.
przemocy
w
rodzinie;

GKRPA
LZI

5.000,00 zł

- ilość szkoleń
- ilość uczestników,
w tym
wyszczególnienie
przedstawicieli
rożnych instytucji;

3,8 % budżetu

GKRPA
Gimnazjum w
Zabłudowie

GKRPA
Placówki
oświaty w gm.
Zabłudów;

-ilość
i
rodzaj
instytucji w których
umieszczono ulotki;
- artykuły w gazecie
lokalnej;
- ilość programów;
- ilość uczestników;
- rodzaj działań;

6.000,00 zł
4,51
budżetu

%

dla dzieci
i młodzieży, w
tym
prowadzenie
zajęć
sportowych dla
młodzieży

przeciwdziałaniem
uzależnieniom dla
całej
społeczności szkolnej
(dofinansowanie
programu Gimnazjum
w Zabłudowie dot.
profilaktyki
uzależnień, w tym
narkomanii)
2.Realizowanie
działań
profilaktycznych
na temat uzależnień
w szkołach i
świetlicach w formie:
- profesjonalnych
programów
profilaktycznych
(posiadających
rekomendacje)dofinansowanie
zakupu takich
programów;
- pogadanek,
prelekcji, warsztatów,
spektakli i koncertów
profilaktycznych.
3. Szkolenia i
warsztaty dla
nauczycieli,
pedagogów i innych
osób realizujących
programy
profilaktyczne.
4. Współpraca z
rodzicami w zakresie
budowania
umiejętności
wychowawczych w
obszarze profilaktyki.
5. Współudział w
działaniach
promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób
spędzania czasu przez
dzieci i młodzież;
finansowanie
konkretnych
projektów i działań
profilaktycznych
6.Współorganizowani
e i finansowanie
aktywnych form
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
przez organizowanie
wycieczek, rajdów (w
tym bieg uliczny) i
festynów połączonych
z tematyką

-GKRPA
-Placówki
oświaty w gm.
Zabłudów oraz
Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna w
Białymstoku;
-Sołectwa
wiejskie w gm.
Zabłudów

-MOPS
-Kościoły
Stowarzy-szeni
e
„Panorama”

8.000,00 zł
6,01
budżetu

%

(w tym
4.000,00zł z
przeznaczenie
m na zakup
programów
rekomendowanych)

- ilość zakupionych
lub
dofinansowanych
programów
profilaktycznych
(rekomendowanych)
;
-ilość szkoleń
nauczycieli
realizujących
programy
profilaktyczne;
-ilość prelekcji,
szkoleń do
wszystkich
rodziców uczniów
szkół;
-ilość rodziców
objętych
poradnictwem i
pedagogizacją
pedagogów szkół w
związku z
problemem
uzależnień i/lub
przemocy w
rodzinie;
-ilość
dofinansowanych
działań w zakresie
projektów i działań
profilaktycznych;
- ilość uczestników
dofinansowanych
inicjatyw i działań o
charakterze
profilaktycznym.

uzależnień;

IV

Wspomaga-nie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń
i osób
fizycznych,
służącej
rozwiązywa-niu
problemów
alkoholowych

7.
Zakup
wydawnictw, ulotek,
plakatów, filmów i
innych
materiałów
edukacyjnych,
literatury
specjalistycznej
na
potrzeby
instytucji
zajmujących się rozw.
prob.
alkoh.
i
przemocowych,
wspierającym dzieci i
rodziny.

GKRPA

1479,36 zł

8.Finansowanie
kolonii
terapeutycznych
dzieciom z rodzin
dotkniętych
uzależnieniami
i
przemocą.
9. Współudział w
ogólnopolskich i
regionalnych
kampaniach
edukacyjnych
związanych
z
problematyką
uzależnień

GKRPA
MOPS

GKRPA

Jak wyżej zakup
ulotek
w
ramach
kampanii
profilakty-cznyc
h

Jak wyżej zakup
ulotek w ramach
kampanii
profilakty-cznych

1. Wspieranie
organizacji
pozarządowych
zaangażowanych
w działalność na rzecz
społeczności lokalnej
w zakresie
profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Burmistrz
Zabłudowa
GKRPA

j.w.

- ilość organizacji
pozarządowych
prowadzących
działalność na rzecz
profilaktyki

1,1 % budżetu

6.900,00 zł
5,19 %
budżetu

- ilość ulotek;
- tematyka ulotek;
- ilość podmiotów,
w
których
udostępniono ulotki.

- ilość dzieci
skierowanych na
kolonie
terapeutyczne

2. Finansowanie pracy
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Zabłudowie:
a) utrzymanie
rzeczowe Komisji
b) wynagrodzenie dla
członków za pracę w
Komisji;
c) wynagrodzenie dla
przewodniczącego
komisji za nadzór
merytoryczny pracy
komisji;
d) wynagrodzenie
sekretarz komisji za
prowadzenie
dokumentacji komisji;
e) wynagrodzenie
członkom komisji za
przeprowadzenie
kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych;
f) wynagrodzenie
członkom komisji za
oględziny punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych ( w
zakresie zgodności z
usytuowania punktu z
przepisami prawa
miejscowego i
uwtipa).

GKRPA

-wynagrodzenie
przewodnicz.
12x540,00zł
- 6.480,00 zł
4,87%
budżetu
wynagrodzenie
sekretarz
12x540,00
- 6.480,00 zł
4,87
%
budżetu
-posiedzenia
komisji 12 m-cy
(10 członków x
170,00zł)20.400,00 zł
15,33%
budżetu
- kontrole 1
posiedzenia
wyjazdowe po 3
osoby x170,00
510,00 zł
0,38
%
budżetu
- oględziny
1 x 3 os.
300,00 zł
0,22%
budżetu
Łącznie koszt
133.000,00 zł
100%

Zasady wynagrodzenia członków GKRPA w Zabłudowie
 Za udział w jednym posiedzeniu członkowie GKRPA otrzymują w roku 2018
wynagrodzenie w wysokości 170,00 zł brutto/osoba. Wypłata wynagrodzenia
dokonywana jest na podstawie listy obecności podpisanej przez przewodniczącego
komisji.
 Za kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 członkowie
GKRPA otrzymują wynagrodzenie w wysokości 170,00 zł brutto/osoba. Wypłata
wynagrodzenia dokonywana jest na podstawie listy obecności podpisanej przez
przewodniczącego komisji.
 Za oględziny punktów sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 członkowie
uzyskują 100,00 zł brutto/osoba.
 Przewodniczący GKRPA w roku 2018 za kierowanie i nadzór merytoryczny nad
działaniami komisji otrzymuje wynagrodzenie 540,00 zł miesięcznie; na podstawie
umowy zlecenie.
 Sekretarz GKRPA w roku 2018 za prowadzenie dokumentacji otrzymuje
wynagrodzenie 540,00 miesięcznie; na podstawie umowy zlecenie.
 Wynagrodzenie jest wypłacana raz w miesiącu.
HARMONOGRAM KONTROLI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gm. Zabłudów w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
L.
p.

Nazwa i adres firmy

1.

GS Samopomoc Chłopska Rafałówka Sklep
nr 8
GS Samopomoc Chłopska Dobrzyniówka
Sklep nr 30
GS Samopomoc Chłopska Krynickie Sklep nr
31
GS Samopomoc Chłopska Ryboły 127 Sklep
nr 4
Kużel Janusz Sklep ul. Rynek 7 16-06
Zabłudów
PKN Orlen Stacja Paliw nr 696 kiosk ul.
Białostocka
WJW Waśko Wiesław Sklep Folwarki
Tylwickie 7 16-060 Zabłudów

2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Pozwolenie na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
Det. A/B/C

Kontrole przeprowadzone przez GKRPA
2012

2013

2015

2016

** -

-

-

Det. A/B

-

-

-

Det. A

-

-

Det. A/B/C

-

-

Det. A

-

-

-

-

-

Det. A/B/C
Det. A/B/C

-

-

8.

Gołubowicz Irena Sklep Spożywczy „Sylwia”
Kuriany 29, 15-588 Białystok

Det. A/B

9.

Sklep Spożywczy „Wrzos” ul. Surażska 2B,
16-060 Zabłudów Andrzejewski Mariusz

Det. A/B/C

-

-

10. „ARHELAN” S.J. Burzyńscy Sklep nr 53 ul.
Św. Rocha 6/1, 16-060 Zabłudów

Det. A/B/C

-

-

11. AG International Sp. z o.o. Bobrowa 25

Gastronomiczny
A/B/C 2016
wygaszone
Gastronomiczny
A/B/C

12. Hotel Bobrowa Sp. z o.o., Bobrowa 25,
16-060

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Gastro Food Mariusz Choncer Krupniki 84B,
15-641 Białystok Bar Kociołek Stacja Paliw
MAX Protasy 4/4
14. Pro –Trade Sp. z o.o. ul. Kalwińska 14,
Zabłudów Kamil Jedliński

Gastronomiczny
A

-

-

-

-

Det. A/B/C

-

-

-

-

15. „Kajar” Sklep&Bar Kuriany 6c, 15-588
Białystok, Katarzyna Przemielewska

Gastronomiczny
A/B/C

-

-

-

-

-

16. „Kajar” Sklep&Bar Kuriany 6c, 15-588
Białystok, Katarzyna Przemielewska

Det. A/B/C

-

-

-

-

-

17. PH Smaczek Walentyna Bruczko Pawły 61

Gastronomiczny
A

-

-

-

-

-

18. PH Smaczek Walentyna Bruczko Pawły 61
„Sklep na rogu”

Det. A/B/C

-

-

-

-

19. „Rondo” Krzysztof Kuźma, ul. Rynek 10,
16-060 Zabłudów

Gastronomiczny
A

-

-

-

20. Górzewski Leszek Bar Zwierki 4/1, 16-060
Zabłudów

Gastronomiczny
A/C

-

-

-

21. Łotko Andrzej Sklep ul. Mickiewicza 1A,
16-060 Zabłudów

Det. A/B/C

-

-

22. Łotko Andrzej Sklep ul. Rynek 9, 16-060
Zabłudów

Det. A/B/C

-

-

-

-

23. Lawendowy Zakątek Zagruszany 80
Kozłowski Mirosław
24. AB-BI Bożena Tokarzewska Sklep Spożywczy
Dobrzyniówka 50
25. SEWAN Andrzej Sewastianiuk Stacja Paliw
Max Protasy, 16-060
26. „ARHELAN” Sp. z o.o. dz. geod. 72/2

Gastronomiczny
A
Det. A/B/C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Det. A/C
Det. A,B,C

X

-

-

-

2018

-

-

-

-

2017

**

X

27. „Zaścianek Podlaski” Skrybicze 31

Gastr. A

-

-

-

-

-

**

Źródło: Rejestr kontroli GKRPA w latach 2014-2017. Kolor zielony- rok w którym przeprowadzono kontrolę,

X- planowane kontrole w 2018 r., **wydano zezwolenie w danym roku.

BUDŻET GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWCH
NA 2018 ROK
l.p działania
plan uwagi
.
ALOKOHOLIZM rozdział 85154
1 Kolonie dzieciom
6.900,00 10 osób x 690,00 zł zakup usługi
2 Punkt Konsultacyjny
13.200,0 12 M x 1100,00 zł umowa zlec.
0
3 Grupa edukacyjno- motyw.
6.000,00 12M x 500,00 zł umowa zlecenie
współuzal.
4 Posiedzenia Komisji
20.400,0 (wynagrodzenie 1 członka 170,00 zł) 12
(skład 10 członków)
0 M x 1700,00 zł
5 Sekretarz
6.480,00 12 M x 540,00 zł umowa zlecenie
6 Przewodniczący
6.480,00 12 M x 540,00 zł umowa zlecenie
7 Kontrole punktów sprzedaży
510,00 1 posiedzenie wyjazdowe x 510,00 zł
(skład 3 osobowy, 170,00 zł na osobę)
napojów alkoholowych
8 Oględziny punktów sprzedaży
300,00 1 posiedzenie wyjazdowe
napojów alkoholowych
( 3 os. x 100,00 zł) 1x 300zł
16-opinii biegłych x 170,42 zł
9 Wnioski sądowe, koszty i opłata
biegłych
8.250,64 umowy zlecenie z biegłymi – 2726,72 zł
- zaliczka na opinię sądową 12 x 383,66 zł –
4.603,92 zł
- koszty wniosku 20 x40,00 zł - 800,00 zł
-opłata kancel. sądowa- 20x6- 120,00 zł

10 Stowarzyszenie „Panorama”

44.000,0 dotacja
0

11 Wnioski na programy i działania
o charakterze profilaktycznym
(dział III pkt 2-6 programu)
12 Szkolenia, kursy, warsztaty -

8.000,00 zakup usług, umowy zlecenie, zakup
materiałów

świetlica środowiskowa z
elementami socjoterapii

13

podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących z osobami uwikłanymi w
nałogi i przemoc oraz udziel. pomocy
członkom rodz.
Zakup wydawnictw, ulotek, plakatów,
filmów
i
innych
materiałów
edukacyjnych,
literatury
specjalistzcynej.

Rozdział 8154 alkoholizm
NARKOMANIA rozdział 85153
Rozdział 8153 narkomania
Program profilaktyczny

Razem

5.000,00 zakup usług, umowy zlecenie, zakup
materiałów

1.479,36 zakup usług, umowy zlecenie, zakup
materiałów

127.000,00

-

6.000,00 zakup usług, umowy zlecenie, zakup
materiałów
133.000,00 -

