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I. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), ustawą z dn.
11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1492 ze zm.), Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 04.08.2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z
2016 r., poz. 1492). oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
2018, poz. 1030 ze zm.). Wytyczenia kierunków przyjętych w programie dokonano w oparciu o
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Bytowskiego na lata 2014-2020.
Wzięto pod uwagę także tendencje wynikające z danych ogólnopolskich raportów oraz badań
przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cele do realizacji wytyczone zostały zgodnie z dokumentami strategicznymi takimi jak:
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na lata 2014-2020 oraz PARPA - Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

II. Ogólna charakterystyka Gminy Borzytuchom
Siedziba Gminy Borzytuchom położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego,
w odległości 9 km od Bytowa, na trasie Bytów -Słupsk.
Gmina sąsiaduje z Gminą: Kołczygłowy, Tuchomie, Bytów, Czarna Dąbrówka i Dębnica Kaszubska.
Zajmuje powierzchnię 10.857 ha. Teren podzielony jest na 8 sołectw: Borzytuchom, Krosnowo, Osieki,
Niedarzyno, Jutrzenka + Kamieńc i Ryczyn, Struszewo, Chotkowo, Dąbrówka.
Według danych posiadanych przez gminę ilość mieszkańców w poszczególnych latach wynosiła:
- 2014 - 3059 osób ( 31.12.2014r., pobyt stały),
- 2015 - 3094 osoby (31.12.2015 r., pobyt stały),
- 2016 - 3098 osób (31.12.2016 r., pobyt stały),
- 2017 - 3193 osoby (31.12.2017 r., pobyt stały),
- 2018 – 3238 osób ( 30.06.2018 r., pobyt stały)
Struktura mieszkańców pod względem wiekowym przedstawia się następująco:
(dane na dzień 31.12.2017, osoby zameldowane na pobyt stały)
- ludność w wieku 0 -

5 lat

- 290 osoby

- ludność w wieku 6 - 12 lat

- 297 osób

- ludność w wieku 13 - 18 lat

- 219 osób

- ludność w wieku 19 - 60 lat - 1935 osób
- ludność w wieku 61 i powyżej

- 452 osób

razem - 3193 osoby
Na terenie gminy znajdują się trzy szkoły: Zespół Szkół w Borzytuchomiu, Szkoła Podstawowa
w Niedarzynie, Szkoła Filialna w Dąbrówce, a także Przedszkole Samorządowe w Borzytuchomiu i
Oddział Przedszkolny w Dąbrówce.
W każdym sołectwie jest Sala Wiejska , a we wsi Borzytuchom znajduje się Gminna Biblioteka i
Gminny Ośrodek Kultury.
Aktualnie na terenie gminy znajduje się 8 punktów sprzedaży alkoholu.
Na terenie Gminy Borzytuchom nie ma placówek leczenia uzależnień.

III. Część programowa.
1.Główne cele programu.
- Ograniczenie spożywania alkoholu przez dorosłych, eliminacja spożywania alkoholu przez dzieci
i młodzież.
- Zapobieganie uzależnieniu się od narkotyków.
- Ograniczenie i eliminacja zdrowotnych oraz społecznych skutków wynikających
z nadużywania alkoholu, narkotyków i palenia tytoniu.

2. Zadania do realizacji celów w 2019 roku
1. Umożliwienie korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom mającym problem z
alkoholem i narkotykami poprzez:
- wskazanie instytucji udzielających pomocy i wsparcia znajdujących się na terenie powiatu
i województwa,
- umożliwienie korzystania z porad psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym GKRPA.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy poprzez :
- wskazanie instytucji udzielających pomocy i wsparcia znajdujących się na terenie powiatu
i województwa,
- kierowanie i umożliwienie korzystania z pomocy psychospołecznej i prawnej,
w szczególności gdzie występuje przemoc w rodzinie,
- współpraca ze wszystkimi instytucjami w zakresie pomocy rodzinom w których występują problemy
alkoholowe i przemoc wobec rodziny.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień, a w
szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez :
- wdrażanie w życie projektów programów profilaktycznych przygotowanych przez szkoły, sołectwa,
stowarzyszenia w zakresie profilaktyki uzależnień,
- wspieranie poprzez dofinansowanie różnego rodzaju form ukazywania alternatywnych

sposobów

spędzania czasu wolnego, takich jak turystyka i sport (obozy, wycieczki itp.)
- realizacja spektakli profilaktycznych przygotowanych przez stowarzyszenia, szkoły,
- prowadzenie konkursów plastycznych i fotograficznych,
- prelekcje, wykłady i seminaria, propagujące wiedzę na temat szkodliwości używek,
- pedagogizacja rodziców w zakresie uzależnień,
- promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie i dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych,
- prowadzenie i promowanie życia bez używek w trzeźwości poprzez różne formy: materiały
informacyjne, materiały edukacyjne, materiały wspierające.
4. Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego:
- porady socjalne,
- porady specjalistyczne,
- rozmowy aktywizujące.
5. Podejmowanie następujących działań :
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- podejmowanie interwencji w stosunku do podmiotów łamiących przepisy ustawy,
- organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie obowiązków
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem i narkotykami.
7. Prowadzenie procedury zobowiązującej do podjęcia leczenia odwykowego:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem
przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności
zaprzestania w/w działań,
- kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
-przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.
8. Aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz profilaktyki oraz rozwiązywania problemów
alkoholowych i uzależnień , takich jak:

- sołectwa,
- stowarzyszenia,
- nieformalne grupy
- mieszkańcy.

3. Sposób realizacji celów programowych.
1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada charakter zadaniowy, w którym
preferowane będzie prezentowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, ukazywanie
zdrowego stylu życia bez uzależnień, rozwijanie pasji, zainteresowań, sportu, wyzbywanie się mitów i
stereotypów na rzecz prezentowania rzeczywistej wiedzy o problemie.
2. Program działania komisji umożliwi aktywnym środowiskom

projektowanie działań, które po

uzyskaniu opinii akceptowanej będą w części finansowane przez GKRPA.
Załącznik nr 2- formularz zgłoszeniowy do realizacji projektów zgodnych z celami GKRPA.
Załącznik nr 3 - formularz sprawozdania z realizacji projektów zgodnych z celami GKRPA.
3. Cele programowe realizowane będą poprzez współpracę z :
- Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym,
- Komendą Policji i Dzielnicowym,
- placówkami poradnictwa i leczenia odwykowego z terenu powiatu i województwa,
- związkami wyznaniowymi,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- szkołami i przedszkolami z terenu gminy Borzytuchom,
- stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi,
- sołtysami i radami sołeckimi z terenu gminy,
- mieszkańcami Gminy Borzytuchom.
4.

Zasady finansowania.

1. Źródłem finansowania są środki pozyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Plan wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. - załącznik nr 1.
3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w
Rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794), wynagrodzenie komisji
wypłacane jest na podstawie list obecności.

