UCHWAŁA NR XV/92/15
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkotykowych na 2016 rok
Na podstawie art. 41 ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Dukli
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
na 2016 r., zwany dalej „Programem”, który stanowi część Strategii rozwiązywania problemów społecznych na
terenie Gminy Dukla.
§ 2. Program określa strategię Gminy Dukla w zakresie:
1) profilaktyki alkoholowej,
2) profilaktyki narkotykowej,
3) minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i używania
narkotyków,
4) kształtowania właściwych postaw społecznych w stosunku do alkoholu, choroby alkoholowej oraz narkotyków
i uzależnienia narkotykowego.
§ 3. Zadaniami Programu są:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków poprzez:
a) upowszechnienie materiałów informacyjnych o uzależnieniu alkoholowym i narkotykowym,
b) opracowanie materiałów informacyjnych
terapeutycznej i rehabilitacyjnej,

o możliwości

uzyskania

przez

uzależnionych

pomocy

c) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu
i narkotyków,
d) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami
uzależnionymi (finansowanie i współfinansowanie szkoleń),
e) wspieranie finansowe klubów "AA" i innych grup zajmujących się leczeniem alkoholizmu i narkomanii,
f) pokrycie kosztów badania przez biegłych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
g) zawarcie przez Burmistrza Dukli umowy z biegłymi sądowymi w celu przeprowadzenia badania o którym
mowa w lit. "f",
h) pokrywanie kosztów, opłaty sądowej i zaliczki na rzecz badania przez biegłych w sprawach kierowanych do
Sądu o przymusowe leczenie,
i) kwota przeznaczona na realizację pkt 1 wynosi - 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe, pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez :
a) edukację publiczną, rozprowadzanie ulotek i artykułów, także w prasie,
b) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu,
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c) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji
współóuzależnionymi (finansowanie i współfinansowanie szkoleń),

w zakresie pracy z osobami

d) wspieranie finansowe klubów "Al - Anon" i innych grup zajmujących się problematykom osób
współuzależnionych,
e) dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych skutkami nadużywania alkoholu, chorobą
alkoholową lub narkotykową,
f) udzielenie wszelakiej możliwej i dostępnej pomocy członkom rodziny dotkniętej alkoholizmem lub
uzależnieniem narkotykowym,
g) dofinansowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej,
h) kwota przeznaczona na realizację pkt 2 wynosi - 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych),
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu 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 poprzez:
a) wydawanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych z zakresu
problematyki uzależnień,
b) współfinansowanie programów profilaktyki alkoholowej i narkotykowej placówek edukacyjnych,
c) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- finasowanie lub współfinansowanie zajęć sportowych, kultularnych oraz kółek zainteresowań
organizowanych przez szkoły, kluby, stowarzyszenia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli,
Ośrodek Kultury w Dukli i Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej,
- zajecia, o których mowa wyżej, winne mieć charakter zajęć pozalekcyjnych,
- tworzenie bazy, miejsc i obiektów służących rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży, jako
alternatywy twórczego spędzania wolnego czasu,
d) finansowanie lub współfinansowanie festynów, zabaw i dyskotek o charakterze bezalkoholowym,
e) finasowanie lub współfinansowanie programów profilaktycznych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych,
f) kwota przeznaczona na realizację pkt 3 wynosi - 124 900,00 zł ( sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset
złotych),
4) Wspomaganie działalności instytucji, klubów, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez:
a) wsparcie finansowe i materialne podmiotów określonych w pkt 4,
b) finansowanie lub współfinansowanie programów opiekuńczo-wychowawczych obejmujących także
dożywianie dzieci,
c) finansowanie lub współfinansowanie programów socjoterapeutycznych, których adresatami są osoby
dotknięte problemami alkoholowymi lub narkotykowymi,
d) finansowanie lub współfinansowanie letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemami alkoholowymi lub narkotykowymi,
e) pomoc organizacjom zajmującym się integracją społeczną osób dotkniętych alkoholizmem lub narkomanią
z terenu Gminy Dukla,
f) współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi, działającymi zgodnie
z obowiązującym prawem, w dziedzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkotykowych,
g) kwota przeznaczona na realizację pkt 4 wynosi - 13 300,00 zł (trzynaście tysięcy trzysta złotych),
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności art. 131 i art. 15 oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez:
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a) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensywności kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych,
b) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensywności kontroli trzeźwości kierowców,
c) tworzenie monitoringu miejsc, w których następuje zakłócenie porządku publicznego z powodu
nadużywania alkoholu,
d) kwota przeznaczona na realizację pkt 5 wynosi 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych),
6) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dukli pracują odpłatnie:
a) każdy Członek GKRPA w Dukli otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł (czterdzieści złotych
00/100) brutto za każde posiedzenie Komisji,
b) wynagrodzenie o którym mowa w lit. „a”, wypłaca się jednorazowo do 25 grudnia 2016 roku, po
sporzadzeniu i przedstawieniu listy wypłat,
c) członkowie GKRPA w Dukli nie mogą pobierać innych świadczeń za pracę w Komisji niż określonych w lit.
„a”,
d) kwota przeznaczona na realizację pkt 6 wynosi - 5800,00 (pięć tysięcy osiemset złotych).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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