UCHWAŁA Nr XLI/242/2022
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 25 lutego 2022 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 w gminie Borowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.
U. z 2021 r., poz. 1119) ) oraz art. 10 ust. 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.)
Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje :
§1
Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 w gminie Borowie, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała nr XVII/109/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2023.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od dnia 01 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/242/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 25 lutego 2022 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W
GMINIE BOROWIE NA LATA 2022 -2025

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Problemy związane z nadużywaniem alkoholu są jednymi z trudniejszych do pokona-

nia problemów społecznych na terenie kraju. Wynikają one w szczególności z ich rozmiaru,
stopnia skomplikowania, a ponadto z kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie
tylko osoby indywidualne, ale całe społeczeństwo. Z tych powodów są one przedmiotem działań administracji rządowej, ale także samorządów lokalnych i wspierających ich organizacji
pozarządowych. Działania podejmowane przez samorząd gminny na rzecz ograniczenia szkód
powodowanych przez alkohol skierowane będą do wszystkich mieszkańców gminy, a nie jedynie do wąskiej grupy osób uzależnionych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Borowie na lata 2022 -2025 dostosowany jest do specyfiki
problemów alkoholowych na terenie gminy i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod
względem prawnym, administracyjnym oraz ekonomicznym. Przewidziane w Programie zadania realizowane będą we współpracy z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, osobami
fizycznymi oraz wszelkimi innymi zainteresowanymi w osiągnięciu jego celów. Zadania zawarte w Programie będą niejako kontynuacją działań rozpoczętych w latach ubiegłych, jak również zainicjują nowe, które wynikają z pojawiających się potrzeb mieszkańców gminy. Jest to
spis działań będący zadaniami własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borowie przyjętej Uchwałą
Nr XIX/89/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borowie na lata 2016-2025.
Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy Borowie są dane pozyskane od Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borowiu, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Borowiu oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu.
Program uwzględnia wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
II.

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

1. Ogólna poprawa kondycji moralnej i psychofizycznej społeczeństwa Gminy Borowie,
a także zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w środowiskach rodzinnych.
2. Działania w kierunku podwyższenia wieku inicjacji alkoholowej.

3. Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej
dotyczącej problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już powstałymi problemami
uzależnień.
5. Zmniejszanie rozmiarów problemów uzależnień i zapobieganie powstawaniu nowych.
6. Ograniczenie negatywnych postepowań wśród dzieci i młodzieży.

III.

CELE OPERACYJNE PROGRAMU

1. Popularyzacja postawy trzeźwości i abstynencji oraz wykorzenianie szkodliwych zwyczajów i sposobów picia alkoholu.
2. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb mieszkańców, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i narkotyków.
3. Zmiana postaw i zachowań mieszkańców oraz instytucji Gminy Borowie w sytuacjach
związanych z alkoholem i innymi używkami.
4. Współpraca z placówkami służby zdrowia, jednostkami Policji oraz placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania informacji o szkodliwości i problemach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych używek.
5. Wspomaganie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej prowadzonej w placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia w zakresie ochrony przed zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.
6. Wdrażanie innowacyjnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży.
7. Tworzenie skutecznych form kontroli społecznej nad postępowaniem osób nadużywających alkoholu i narkotyków.
8. Zapobieganie oraz powstrzymywanie nietrzeźwości kierowców z uwagi na zagrożenia
zdrowia i życia mieszkańców gminy.

IV.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

1. Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu podejmuje,
w szczególności, działania w zakresie:
a) inicjowania polityki Gminy Borowie wobec problemów alkoholowych i narkomanii,
b) motywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego,
c) dotarcia z informacją do wszystkich zainteresowanych leczeniem, gdzie mogą
się zwrócić o pomoc,
d) podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
e) podejmowanie działań o potwierdzonej skuteczności i popartych na naukowych
podstawach w zakresie ochrony przez narkomanią
f) diagnoza w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty
czynników ryzyka,
g) upowszechnianie informacji na temat placówek lecznictwa odwykowego,
h) wdrażanie procedur interwencji w sprawach przemocy „Niebieskie Karty”,
i) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży oraz innymi wymogami formalnymi zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy,
j) kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Borowie,
3. Wójt Gminy Borowie podejmuje działania w zakresie merytorycznego wykonywania
zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a mianowicie:
a) koordynowania polityki wobec problemów alkoholowych i narkomanii,
b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c) wydawanie zezwoleń jednorazowych na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów do-

tyczących zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
e) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych po spełnieniu
przez przedsiębiorcę wszelkich wymagań formalnych określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu narkomanii
4. Inne podmioty współpracujące przy realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii:
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowiu,
b) placówki oświatowe w gminie Borowie,
c) SP ZOZ w Borowiu,
d) Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie,
e) Parafia rzymsko-katolicka pw. Trójcy Świętej w Borowiu,
f) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
g) Gminny Zespół Interdyscyplinarny
h) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borowie
i) Inne podmioty

V.

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY BOROWIE
W placówkach oświatowych przeprowadzono diagnozy w zakresie występujących

czynników ryzyka i czynników chroniących zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach diagnoz w zakresie występujących czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzono spotkania: dla uczniów ( w ramach godzin wychowawczych), dla
rodziców i dla nauczycieli. W czasie tych spotkań omówione zostały zagadnienia dotyczące
m.in.:
- przypadków proponowania wśród uczniów alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;
- szkodliwości nałogów;
- podejmowania działań w przypadku zagrożenia swojego lub innych, stosowania przemocy;
- o zdolność rozpoznania, czy osoba jest pod wpływem narkotyków lub substancji psychoaktywnych;
- o znajomości przez osoby dorosłe instytucji, do których można się zwrócić w przypadkach
zaobserwowania u dziecka zażycia narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.

Z analizy przeprowadzonych spotkań można wyodrębnić następujące czynniki ryzyka:
- problemy z przestrzeganiem przez uczniów ustalonych norm i zasad;
- konflikty między uczniami,
- dostępność alkoholu i papierosów,
- zachowania agresywne prezentowane przez niektórych uczniów,
- brak zainteresowania części rodziców sprawami dotyczącymi ich dzieci,
- brak zaufania rodziców do nauczycieli;
oraz następujące czynniki chroniące:
- świadomość wśród uczniów szkodliwości zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych;
- poczucie solidarności i integracji klasy,
- pomoc rodziców zarówno w sukcesach jak i sytuacjach trudnych,
- zaangażowanie dzieci w życie szkolne i klasowe,
- wsparcie wychowawców i specjalistów szkolnych.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 uwzględniona została działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach i placówkach
oświatowych na postawie diagnoz z następujących placówek:
1. Zespół Oświatowy w Borowiu,
2. Zespół Szkół w Głoskowie,
3. Publiczna szkoła Podstawowa w Iwowem.

VI.

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Borowie pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VII.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GMINY BOROWIE

W gminie Borowie jest 19 sołectw, charakteryzujących się równomiernym rozmieszczeniem
gospodarstw wiejskich. Gminę Borowie zamieszkuje 5230 osób /stan na dzień 31 grudnia 2021
roku , z czego 21,4 % stanowią dzieci i młodzież do lat 18 (1119 osób).
Na terenie gminy funkcjonują 3 publiczne szkoły podstawowe, w których wraz z oddziałami
przedszkolnymi uczy się 444 uczniów oraz 2 Publiczne Przedszkola, do których uczęszcza 211
dzieci.
W gminie Borowie sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości:


do 4,5% alkoholu oraz piwo prowadzona jest w 11 sklepach, 2 stacjach paliw oraz w 2
lokalach gastronomicznych,



od 4,5 % do 18% alkoholu prowadzona jest w 7 sklepach i 2 stacjach paliw,



powyżej 18% alkoholu prowadzona jest w 7 sklepach, 2 stacjach paliw oraz w 1 lokalu
gastronomicznym

VIII.

KIERUNKI DZIAŁAŃ NA PŁASZCZYŹNIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu problemów alkoholowych i uzależnień od narkotyków i innych
substancji odurzających, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
a) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz informowanie o szkodliwości alkoholu i narkotyków;
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, których celem jest uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków
nadużywania alkoholu i narkotyków przez dzieci i młodzież oraz sposobów radzenia sobie z tymi problemami;
c) wspieranie szkolnych i lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież oraz konkursów dot. problematyki uzależnień;
d) organizowanie spotkań dla osób uzależnionych;

e) organizowanie wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież poprzez
m.in.: spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży, imprezy sportowo- rekreacyjne, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, rodzinne imprezy rozrywkowo- edukacyjne, wyjazdy dzieci na zajęcia edukacyjne i rozrywkowe, wyjazdy wakacyjne;
f) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie
udzielania pomocy w celu ochrony ich przed uzależnieniem, przemocą domową
i rówieśniczą;
g) zakup urządzeń rekreacyjno – zabawkowych na przyszkolnych i innych placach zabaw w celu realizacji działań profilaktycznych, zakup doposażenia
bibliotek i świetlic w pomoce dydaktyczne;
h) realizacja procedur „Niebieskiej karty” w zakresie uprawnień GKRPA;
i) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych mających na celu przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
2. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu i podniesienia kwalifikacji
osób wspomagających profilaktykę uzależnień.
3. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stosunku do
osób uzależnionych:
a) wzywanie na rozmowy,
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej poddania się leczeniu odwykowemu,
c) współpraca z Policją,
d) udział Przewodniczącego w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,
e) uczestnictwo członków komisji w grupach roboczych zajmujących się rodzinami doświadczonymi przemocą domową,
4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na
rzecz rozwiązywania problemów uzależnień w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

IX.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BOROWIU

1. Ustala wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu w wysokości:
a) 600 zł (słownie: sześćset złotych brutto) miesięcznie dla Przewodniczącego Komisji,
b) 145 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych brutto) dla pozostałych członków
Komisji
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 lit. b przysługuje:
a) za udział w posiedzeniach Komisji/Zespołu,
b) za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 lit. b wypłacane jest na podstawie listy obecności.

