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w sprawie przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świdwin na lata 2022-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 4" ust. 2 ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.
2050 ze zm.) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Przyjmuje si ę Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzia łania Narkomanii dla Gminy Swidwin na lata 2022-2025 w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy Świdwin.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem I kwietnia 2022 r.

Przewodnicz ąca Rady
Anna Olejniczak
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I. WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 stanowi ą lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkód spo łecznych i indywidualnych wynikaj ących z używania
alkoholu i narkotyków. Program okre śla kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikaj ących z używania alkoholu
i narkotyków. Program okre śla kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizacj ę,
określa źródła finansowania tych zada ń, przedstawia również zadania własne gminy wynikaj ące
z art. 4" ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zgodnie z tre ścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych wykonuje si ę w szczególno ści przez: tworzenie warunków sprzyjaj ących
realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania si ę od spożywania alkoholu;
działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczenie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitacj ę
i reintegracj ę osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym nast ępstwom nadużywania
alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdzia łanie przemocy w rodzinie.
Na zadaniach tych nale ży się skupić szczególn ą uwagę, dlatego że konsumpcja alkoholu
ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej
konsekwencje dotycz ą nie tylko osób pij ących szkodliwie, ale wpływają na całą populacj ę.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód spo łecznych, tj. zak łócenia bezpieczeństwa
publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwi ązywania powinny być
przedmiotem szczególnej troski organów administracji rz ądowej i samorządowej.
Gminny Program zawiera równocze śnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
narkomanii wynikaj ące z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii. Narkomania
to drugi problem, na którym nale ży skupić uwagę, ponieważ powszechność narkotyków wcze śniej
była problemem głównie dużych miast, dzi ś są one obecne także
w miasteczkach oraz wsiach.
Podstawą prawną podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania
problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii - ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przeciwdzia łania przemocy w rodzinie o
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie.
Program przedstawia zadania w łasne gminy z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Zgodnie z tre ścią tej ustawy zadania
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kszta łtowanie polityki
społecznej, w szczególności:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od
alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe, pomocy psychospo łecznej
i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności 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, s łużących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okre ślonych
w art. 13 1 i 15 ustawy oraz wyst ępowanie przed s ądem w charakterze oskar życiela
publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
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Gminny Program zawiera równocze śnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki
i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii oraz
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdzia łania przemocy w rodzinie - zgodnie z ustaw ą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie. Należą do nich:
1. Zwiększenie dostępnoś ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuje problem alkoholowy i narkotykowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą
w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzia łania narkomanii,
w szczególno ści dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarz ądowych, osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzale żnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Do zadań własnych Gminy w zakresie przeciwdzia łania przemocy w rodzinie nale ży
w szczególności:
1. Realizacja i opracowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrona jej ofiar.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie;.
3. Zapewnienie osobom dotkni ętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
4. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdzia łania Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2023.
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
większość osób spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich
i ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo.
Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzale żnionych oraz ponad 2 mln osób
pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Szkody powodowane przez alkoholizm, jak i
ryzykowne oraz szkodliwe spożywanie alkoholu występują w wielu wymiarach:
1. jednostkowym - oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pij ących;
2. społecznym - negatywne oddzia ływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne cz łonków rodzin,
przemoc w rodzinie, zak łócenia bezpieczeństwa publicznego, przest ępczość, ubóstwo,
bezrobocie, etc;
3. ekonomicznym - koszty leczenia osób uzale żnionych jak i współuzależnionych, systemu
pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralno ści,
spadek wydajności pracy, etc.
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - dane z 2009 r., alkohol znajduje si ę na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka zdrowia dla populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma zwi ązek z
alkoholem. Alkoholizm oraz problemy alkoholowe stanowi ą istotne zagrożenie dla zdrowia
publicznego. Nadużywanie alkoholu prowadzi nie tylko do powa żnych problemów społecznych
i zdrowotnych w życiu jednostki, ale powoduje szkodliwe nast ępstwa natury emocjonalnej oraz
społeczno-ekonomicznej na poziomie rodziny i spo łeczeństwa. Nadużywanie alkoholu wyraźnie
zmienia swoje oblicze. Zwi ększeniu uległa zdecydowanie ilość kobiet nadużywających alkoholu.
Poza tym liczne kampanie reklamowe napojów alkoholowych spowodowały, że młodzież
zaakceptowała alkohol, iż alkohol - zwłaszcza piwo, czyli pozornie niegro źny napój- jest
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niezbędnym elementem kultury m łodzieżowej.
Kluczową rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii odgrywaj ą samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdzia łaniu narkomanii s ą odpowiedzialne
za rozwi ązywanie tych problemów w społecznościach lokalnych.
Realizacja zada ń związanych z rozwi ązywaniem problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniem narkomanii prowadzona jest w postaci Gmuinego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii uchwalanego
corocznie przez Rad ę Gminy.
Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poni ższym programie, są kontynuacją zadań
realizowanych w latach wcze śniejszych i stanowią spis działań będących zadaniami własnymi gminy,
które będą realizowane w latach 2022-2025.
Aby eliminować niekorzystny wpływ alkoholizmu na społeczność gminy, konieczne jest
prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz ró żnych form promocji zdrowego stylu
życia. Wszelkie działania w zakresie prowadzenia dzia łań profilaktycznych (upowszechnianie sportu
i rekreacji, programy profilaktyczne, itp.) s ą jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania
negatywnym zjawiskom wyst ępującym w placówkach o światowych. Szczególnie wa żną rolę
odgrywaj ą działania o charakterze profilaktycznym, które realizowane s ą przez wszystkie szko ły na
terenie gminy. Zaj ęcia profilaktyczne na terenie szkó ł prowadzone są przez pedagogów szkolnych
i nauczycieli.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie od lat prowadzą cykliczne
spotkania profilaktyczne z dzie ćmi, młodzieżą oraz rodzicami na terenie działania jednostki, których
tematem jest problematyka za żywania środków odurzaj ących, używania alkoholu oraz palenia
papierosów. Podczas spotkań z uczniami informuj ą o odpowiedzialno ści prawnej nieletnich
związanej z czynami karalnymi oraz przejawami demoralizacji, zwi ązanymi bezpośrednio
z używaniem ww. substancji.
Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskania środków finansowych na realizacj ę
wskazanych zadań własnych. Jest to tzw. fundusz alkoholowy, czyli dochód gminy pochodz ący
z opłat za korzystanie z zezwole ń za detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być
przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane
z realizacj ą gminnego programu i nie mog ą być przeznaczone na inne, mezwi ązane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, zadania.
Zadania finansowane mog ą być również z dotacji celowych, a takie darowizn, zapisów
i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych, jak te ż środków pozyskanych z funduszy
zewnętrznych: rz ądowych, pozarz ądowych, programów celowych.
Skuteczna realizacja tego programu opiera si ę na współpracy z poniżej wymienionymi
instytucjami:
1. placówki lecznictwa odwykowego - Poradnia Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie, Wojewódzki O środek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie,
2. Centrum Usług Społecznych w Świdwinie,
3. Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych,
4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie,
5. Placówki oświatowe na wszystkich poziomach edukacji,
6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie,
7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie,
8. Komenda Powiatowa Policji,
9. Kuratorzy sądowi,
10. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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1.
2.
3.
4.
5.

Adresatami Programu s ą w szczególno ści:
Konsumenci alkoholu i narkotyków,
Osoby pij ące ryzykownie i szkodliwie, osoby zażywaj ące środki psychoaktywne oraz osoby
uzależnione od nikotyny,
Rodziny osób z problemami uzale żnień oraz przemocy,
Dzieci i młodzież szkolna,
Mieszkańcy gminy.

Gminny Program okre śla zakres i form ę realizacji zadań wynikaj ących z ustaw.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu dzia łań profilaktycznych i naprawczych,
zmierzaj ących do:
a) zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych i narkomanii,
b) zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie wyst ępują,
c) zwiększenia działań niezbędnych do radzenia sobie zju ż istniej ącymi problemami.
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroby, które rozwijaj ą się latami,
niepostrze żenie. Skutki uzale żnień nie ograniczaj ą si ę jedynie do ogranicze ń fizycznych czy
psychicznej degradacji samego uzale żnionego, one dotykaj ą wszystkich osób, które żyją, pracuj ą czy
przyjaźnią si ę z osobą uzależnioną.
Elementem gminnego programu mog ą być również zadania zwi ązane z przeciwdzia łaniem
uzależnieniom behawioralnym, takim jak: hazard, internet, zakupoholizm, pracoholizm, granie w gry,
uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, ortoreksja (patologiczna koncentracja na zdrowym jedzeniu),
bigoreksja (zaburzenie psychiczne polegaj ące na subiektywnym niedostatku estetyki w łasnego ciała
pod postaci ą uczucia posiadania niewystarczaj ącej masy mięśniowej), tanoreksja (uzale żnienie
polegaj ące na ci ągłej chęci opalania si ę).
II. CELE GMINNEGO PROGRAMU:
1. Rozpoznawanie problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy.
2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniej ących problemów alkoholowych, w tym szczególnie
związanych z przemoc ą domową.
Zapobieganie
powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy.
3.
4. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trze źwego trybu życia.
Warunki niezbędne do osiągnięcia celów gminnego programu:
1. Zwiększenie dost ępności do programów terapeutycznych dla osób uzale żnionych od alkoholu
i narkotyków.
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych, profilaktycznych
oraz ucz ących umiej ętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków.
3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spo łecznej nad szkodliwym post ępowaniem
osób nadużywaj ących alkoholu, środków psychoaktywnych oraz przeciwdzia łaniu przemocy.
4. Organizowanie kampanii profilaktycznych i edukacyjnych.
III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
3.1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
1. Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu O środkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dzia łalność Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Wspó łuzależnienia w Świdwinie.

2. Przeprowadzanie rozmów z osobami uzale żnionymi i motywowanie ich do podj ęcia leczenia
odwykowego.
3. Finansowanie konsultacji biegłych: psychologa i psychiatry orzekaj ących w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu.
4. Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom uzale żnionym, kierowanie do Poradni
Uzależnień osoby uzależnione i podejmuj ące leczenie odwykowe.
5. Wnioskowanie do sądów o zobowi ązanie do leczenia odwykowego.
6. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji wspó łdziałaj ących: szkoły,
policja, Centrum Usług Społecznych (zwany dalej CUS).
7. Rozprowadzanie materia łów edukacyjnych i informacyjnych w śród uzależnionych
i współuzależnionych zainteresowanych życiem w trze źwości.
8. Finansowanie szkole ń terapeutów z zakresu profilaktyki i rozwi ązywania problemów
alkoholowych.
9. Organizowanie i finansowanie lokalnych narad, seminariów i innych form spotka ń
zwi ązanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracuj ących na rzecz osób uzale żnionych
i ich rodzin.
10. Organizowanie festynów, konkursów, pogadanek, spotka ń związanych z profilaktyk ą
uzależnień i bezpiecze ństwem.
11. Realizowanie programów terapeutycznych przeznaczonych dla m łodzieży zagrożonej
uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
12. Finansowanie zaj ęć edukacyjno-terapeutycznych dla m łodzieży, rodziców oraz ca łych rodzin.
13. Dofinansowanie szkole ń terapeutów odbywaj ących si ę w ramach zdobywania i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych pracowników placówek leczenia uzale żnienia od alkoholu.
14. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek terapeutycznych.
15. Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego.
16. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce.
17. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzale żnionych i ich rodzin.
18. Dofinansowanie terapii podtrzymuj ącej w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Współuzależni enia.
3.2. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w rodzinie:
1. Działania Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
motywowania, informowania i wnioskowania o leczenie przymusowe.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy zwi ązane z nadu żywaniem
alkoholu oraz narkotyków, pomocy psychospo łecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony
przed przemoc ą w rodzinie.
3. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodzin ą.
4. Dofinansowanie programów psychoterapii wspó łuzależnienia.
5. Pomoc w kierowaniu ofiar przemocy do o środków całodobowych.
6. Zwiększenie dost ępności i skuteczno ści zorganizowanych form pomocy, m.in.
psychologicznej i prawnej dla członków rodzin dotkni ętych problemem alkoholowym oraz
narkotykowym poprzez wspó łpracę z instytucjami i organizacjami zaanga żowanymi
w realizacj ę programu.
7. Zwiększenie skuteczno ści interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych
zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych nadu żywaniem alkoholu i narkotyków.
8. Wspieranie rodzin w zakresie wdra żania systemu pomocy w wychowywaniu dzieci bez
stosowania przemocy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, jak równie ż
z uzależnieniami.
9. Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych na rzecz przeciwdzia łania przemocy
w rodzinie.
10. Edukacja publiczna w zakresie tematyki dot. przeciwdzia łaniu przemocy.
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11. Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespo łów ds. pomocy dziecku
i rodzinie z problemem alkoholowym.
12. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z P łodowym Zespołem Alkoholowym
(Fetal Alcohol Syndrome - FAS) oraz ich rodziców i opiekunów.
13. Organizowanie i/lub finansowanie zaj ęć dla rodziców dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia,
maj ących na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych.
14. Współpraca z instytucjami zajmuj ącymi się pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie (S ąd,
Policja, CUS, szkoły, organizacje pozarz ądowe);
3.3. Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w szczególno ści dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zaj ęć sportowych i kulturalnych:
I. Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i kontrola realizacji programów profilaktycznych
w gminnych szkołach.
2. Wszechstronne wspieranie, w tym finansowanie kszta łcenia pedagogów szkolnych,
nauczycieli, pracowników CUSu u cz łonków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych w dziedzinie profilaktyki.
3. Prowadzenie dzia łań edukacyjnych z wykorzystaniem materia łów edukacyjnych.
4. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych zwi ązanych z profilaktyk ą problemów
alkoholowych i narkotykowych.
5. Prowadzenie na terenie szkó ł in innych placówek oświatowych i opieku ńczowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży.
6. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
7. Dofinansowanie organizowanych zaj ęć pozalekcyjnych maj ących na celu proponowanie
alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkni ętych problemem
alkoholowym.
8. Organizowanie zaj ęć sportowo-rekreacyjnych w ramach profilaktyki i wychowania
w trze źwości.
9. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku, dofinansowanie profilaktycznoterapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci i m łodzieży z rodzin dotkni ętych lub
zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym.
10. Organizowanie i dofinansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży szkolnej
zwi ązanych z wszelkimi uzale żnieniami i przemocą.
11. Wspieranie lokalnych jak i wybranych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych (m.in.
Zachowaj Trzeźwy Umysł).
12. Promowanie imprez bezalkoholowych w spo łeczności lokalnej (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka,
Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, etc.).
13. Dofinansowanie do widowisk teatralnych i artystycznych o tematyce uzale żnień i in.
14. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi i związkami wyznaniowymi maj ąca na celu
promocję zdrowia i propagowanie trze źwego trybu życia.
15. Współpraca na rzecz zwi ększenia bezpiecze ństwa ruchu drogowego.
16. Organizowanie czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych oraz imprez
towarzysz ących dla dzieci i młodzieży (rajdy, turnieje, wycieczki, zawody).
17. Uzupełnianie wyposażenia, remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zaj ęć terapeutyczno-profilaktycznych w świetlicach wiejskich.
18. Dofinansowanie szkole ń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiej ętności prowadzenia zaj ęć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
19. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, maj ących na celu ograniczenie dost ępności
napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzeda ży alkoholu poni żej 18 roku życia.
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3.4. Ograniczenie dost ępności do alkoholu:
1. Opiniowanie zgodno ści usytuowania punktów sprzeda ży napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Gminy Swidwin.
2. Podejmowanie interwencji wobec osób łamiących zakaz reklamy alkoholu i zakazy
spożywania alkoholu.
3. Podejmowanie dzia łań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dzia łań
kontrolnych i interwencyjnych.
4. Zakres kontroli, o której mowa w pkt 3 obejmuje:
1) zgodność prowadzenia działalności z posiadanym zezwoleniem,
2) przestrzeganie warunków ustawy,
3) przestrzeganie warunków i zasad sprzeda ży napojów alkoholowych,
4) przestrzeganie porz ądku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,
5) przestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
6) przestrzeganie zakazu stosowania reklamy alkoholu.
3.5. Wspomaganie dzialalności instytucji, stowarzysze ń, osób fizycznych, siu żących
rozwi ązywaniu problemów alkoholowych:
1. Stała współpraca z Policj ą, CUS, S ądem - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami
rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, szko łami w celu podnoszenia skuteczno ści
podejmowania działań.
2. Współpraca z Wojewódzkim O środkiem Terapii Uzale żnienia od Alkoholu
i Wspóhizależnienia w Stanominie oraz Poradni ą Uzależnień w Świdwinie.
3. Wspieranie grup samopomocowych dzia łaj ących na terenie gminy Świdwin.
4. Inicjowanie i wspieranie innych dzia łań wynikaj ących z potrzeb środowiska.
5. Podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 13" i 15
ustawy oraz występowanie przed s ądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Opiniowanie przez Gminn ą Komisję Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych zezwole ń
na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodno ści lokalizacji punktu sprzeda ży
z uchwałą rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy.
7. Zlecanie organizacjom pozarz ądowym realizacji zada ń publicznych służących
przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, ochronie i promocji zdrowia
w oparciu o przepisy ustawy o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Dofinansowanie i wspieranie podmiotów takich jak Komenda Powiatowa Policji, CUS,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz stowarzysze ń działaj ących na terenie
gminy w działaniach służących rozwi ązywaniu problemów uzależnień.

3.6. Baza materialna, organizacyjna i merytoryczna dla realizacji programu:
1. Ewidencjonowanie wpływów za wydanie zezwole ń na sprzeda ż alkoholu.
2. Wspieranie materialne dla podmiotów zajmuj ących się statutowo rozwi ązywaniem
problemów alkoholowych na terenie gminy.
3. Analizowanie ofert programowo-szkoleniowych sk ładanych przez instytucje, stowarzyszenia
i osoby fizyczne.
4. Korzystanie z ofert w zakresie otwartego leczenia odwykowego Poradni Odwykowej
w Świdwinie.
5. Korzystanie z materia łów edukacyjnych Państwowej Agencji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych, pełnomocnika Wojewody, fundacji, stowarzysze ń i organizacji zajmuj ących
się problemem uzale żnień od alkoholu oraz przemoc ą w rodzinie.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
UZELEŻNIENBIOM BEHAWIORALNYM
1. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materia łów edukacyjnych dotycz ących
rodzajów uzależnień behawioralnych, czynników ryzyka, sygna łów ostrzegawczych,
objawów uzależnień, informacji o miejscach pomocy.
2. Wykorzystywanie materiałów wykorzystujących strategie informacyjne z kampanii
społecznych.
3. Propagowanie w śród młodzieży i rodziców działań profilaktycznych takich jak:
- wsparcie ze strony rodziny, rówie śników i nauczycieli,
- prowadzenie przez rodziców rozmów z dzieckiem na temat bezpiecze ństwa w internecie,
- zainteresowanie rodziców aktywno ścią dziecka online,
- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu,
- budowanie wi ęzi (okazywanie zainteresowania i miłości).
4. Realizacja programów profilaktycznych wspieraj ących umiejętności wychowawcze rodziców.
S. Szkolenia dla różnych grup zawodowych, np. nauczycieli, pedagogów, profilaktyków,
terapeutów z placówek leczenia uzale żnień, członków gminnych komisji, pracowników
socjalnych i asystentów rodzinnych.
6. Wydawanie/dystrybuowanie materia łów informacyjno-edukacyjnych.
7. Przeprowadzanie testów przesiewowych w śród młodzieży pozwalaj ących na identyfikacj ę
osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi.
8. Upowszechnianie informacji o działających infoliniach dotycz ących wsparcia w zakresie
m.in. w zakresie cyberprzemocy i zagro żeń związanych z nowymi technologiami.
V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych w formie diet w kwocie 10% minimalnego wynagrodzenia za prac ę, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysoko ści minimalnego wynagrodzenia za prac ę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowi ązującego w dniu posiedzenia Komisji za:
1.
każdy udział w posiedzeniu komisji,
każdą kontrolę placówki prowadzącej sprzedaż napojów alkoholowych.
2.
VI. ZASADY USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ~D WIN
Na terenie Gminy Świdwin obowiązuj ą zasady usytuowania miejsc sprzeda ży i podawania
napojów alkoholowych zgodnie z ustaw ą i Uchwałą Nr XLVIIII30I/2018 Rady Gminy Swidwin
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy świdwin.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Źródłem finansowania zada ń Gminnego Programu s ą środki własne Gminy Świdwin
pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych okre ślone
w uchwale budżetowej.
2. Koordynacj ę realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie, merytoryczne i finansowe
jego rozliczenie prowadzi pracownik Urz ędu Gminy Świdwin odpowiedzialny
za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
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Uzasadnienie
Prowadzenie dzia łań związanych z profilaktyk ą i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii nale ży do zadań własnych gminy.
Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, jest niezb ędne do realizacji okre ślonych w nim
celów, wychodzących naprzeciw istotnym problemom spo łeczno ści lokalnej w obszarze profilaktyki
i uzależnień.
Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów,
ograniczenie szkód zdrowotnych i spo łecznych osób uzale żnionych, propagowanie zdrowego stylu
życia bez używek, promowanie postaw wa żnych dla profilaktyki i rozwi ązywania problemów
uzależnień . Rozmiar wyst ępują cych problemów alkoholowych i narkotykowych stanowi powa żne
zagrożenie dla społecznego i ekonomicznego funkcjonowania mieszka ńców naszej Gminy.
Szczególną uwagę należy zwróci ć na problem spożywania alkoholu i narkotyków przez dzieci
i młodzież, dlatego ważnym elementem programu s ą działania zmierzaj ące do wyeliminowania picia
alkoholu oraz za żywania narkotyków przez dzieci i m łodzież. W tym celu konieczne jest prowadzenie
profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia.
Programy profilaktyczne i edukacyjne powinny obj ąć oprócz dzieci i młodzieży również
rodziców i opiekunów, bowiem ich uzale żnienie całkowicie dezorganizuje życie rodzinne i wp ływa
negatywnie na rozwój dzieci.
Zgodnie z nowelizacj ą ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, elementem gminnego programu mog ą być również zadania
związane z przeciwdzia łaniem uzale żnieniom behawioralnym. Dotychczasowe programy
profilaktyki wygasaj ą z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2022 r.
W związku z powyższym podj ęcie niniejszej uchwa ły jest uzasadnione.
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Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY Ś WID WIN
z dnia 29 marca 2022 roku

RADA GMINY
w Świdwinie

wp łyn ęł o dn.

....

L. dz . ............ ..... .........

w sprawie wyra żenia zgody na nieodp łatne nabycie nieruchomo ści
w obrębie Cieszeniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Rada Gminy
Świdwin uchwala, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Pa ństwa na rzecz Gminy
Świdwin nieruchomo ści stanowi ącej działkę nr 530 o powierzchni 0,71 ha po łożonej
w obrębie 0077 Cieszeniewo dla której S ąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy
Wydział Ksi ąg Wieczystych w Swidwinie prowadzi ksi ęgę wieczystą
nr K02B/00029709/1.
* 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy.
* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
Przewodnicz ąca Rady

mgr Anna Olejniczak
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Uzasadnienie

Działka nr 530 obręb Cieszeniewo zlokalizowana jest w ci ągu działek
tworzących nieczynna lini ę kolejową na odcinku Świdwin - Połczyn—Zdrój.
W związku z planowaną inwestycj ą polegaj ącą na budowie ścieżki rowerowej
będącej częścią sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, Wójt Gminy Świdwin
wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o nieodp łatne przekazanie na rzecz
Gminy Świdwin przedmiotowej działki.
Pismem z dnia 22 lutego 2022r. Starostwo Powiatowe w

Świdwinie

poinformowało o wyrażaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgody na
nieodparne przekazanie ww nici uuiioiiiuui Zachodniopomorskiego nr 6 1/2022 z 08 lutego 2022r.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR
.
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia .....................2022 r.

RADA GMINY

w Śwdwinie
wp łyn ęł o dn.
L. dz .................. za

.. 2L r.

w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki op łaty za gospodarowanie odpadamiT
komunalnymi na terenie Gminy Świdwin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 6k i art. 6j ust. I pkt I ustawy z dnia 13 wrze śnia
1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada
Gminy Świdwin uchwala, co nast ępuje:
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w taki sposób, że w przypadku nieruchomo ści, na której zamieszkuj ą mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszka ńców
zamieszkuj ących daną nieruchomo ść oraz stawki opłaty ustalonej w *2.
2.1. Ustała się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysoko ści
zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
wysoko ści zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomo ść, jeżeli
właściciel nieruchomo ści nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których w łaściciele
kompostuj ą bioodpady stanowi ące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym o . . 4..
A miesięcznie od każdej osoby zamieszkuj ącej daną nieruchomo ść.
3. Traci moc Uchwała nr XXV/208/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Świdwin.
4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
S. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązuj ącą od 01 maja 2022 roku.

Przewodnicz ąca Rady

Anna Olejniczak

ZatwierdwzgJ ędem
forma4rawnym
R.kDCAjAwNy
Katarzyna Pcka-Krak

UZASADNIENIE

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkuj ących daną gminę; ilość wytwarzanych na
terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi; przypadki, w których w łaściciele nieruchomości wytwarzaj ą odpady
nieregularnie, w szczególno ści to, że na niektórych nieruchomo ściach odpady komunalne
powstaj ą sezonowo. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
gminy. Srodki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mog ą być
wykorzystane na cele niezwi ązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych op łat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmuj ą koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych; obs ługi administracyjnej tego systemu; edukacji
ekologicznej w zakresie prawid łowego postępowania z odpadami komunalnymi.
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zagospodarowania odpadów komunalnych ź wyliczeń wyniku, że stawki na poziome ... i
zł zapewnią bilansowanie się systemu.
W związku z powyższym podj ęcie uchwały jest uzasadnione.
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Uchwa ła Nr XVI/ ....... /2O22
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie dokonania zmian

iy

RADA GMINY
w Świdwinie

wp łyn ęł o dn ......
L. dz. ................. Za

budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559) Rada Gminy Swidwin uchwala, co nast ępuje:
1. Dokonuje si ę zwiększenia dochodów o kwotę

590 353,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1
*2. Dokonuje si ę zwiększenia wydatków o kwot ę
zgodnie z załącznikiem Nr 2
*3. Po dokonanych zmianach bud żet gminy zamyka si ę :
I. Po stronie dochodów bud żetu kwotą
w tym: - dochody bie żące
- dochody maj ątkowe

590 353,00 zł

34 801 843,10 z ł
27 910 468,10 zł
6 891 375,00 zł

2. Po stronie wydatków bud żetu kwotą

34 801 843,10 zł

w tym: - wydatki bieżące

27 893 606,93 zł

- wydatki maj ątkowe

6 908 236,17 zł

3. Przychodem ( kredyt)

600 000,00 zł

4. Rozchodem (sp łata kredytów i po życzek)

600 000,00 zł

*4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr Anna Olejniczak

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podj ęcia
Rodzaj
Dział

Rozdział

ŚWIDWIN
XXXVI! ..... /2022
2022-03-29
Plan dochodów
Tre ść

Paragraf

Kwota

Róż ne rozliczenia

758
75801
2920

15 353,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego

1535300

Subwencje ogólne z budżetu pa ń stwa

15 353,00

Pozosta łe zadania w zakresie polityki spo łecznej

853
85395
2057

575 000,00

Pozosta ła działalno ść

575 000,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach bud żetu ś rodków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorz ądu terytorialnego

575000.00

Razem:

BeSTia

59035
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Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu

.....

Data podj ęcia

2022-03-29
1 Plan wydatków

Rodzaj
Dział

Rozdzia ł

Paragraf

Tre ść

600
60016
6060
801
80101
4260
853
85395
4217
900
90095
4300
92195
4220
=

BeSJja

ŚWI DWIN
XXXVI,
/2022

„

Warto ść

Transport i łączność

-6000,00

Drogi publiczne gminne

-6000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud ż etowych

-6000,00

O świata i wychowanie

15 353,00

Szkoły podstawowe

15353,00

Zakup energii

15 353,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

575 000,00

Pozosta ła działalno ść

575 000,00

Zakup materia łów i wyposa żenia

575 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska

5137,54

Pozosta ła dzia łalno ść

5 137,54

Zakup us ług pozosta łych

5 137,54

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

862,46

Pozosta ła dzia łalno ść

862,46

Zakup ś rodków żywnoś ci

862,46
Razem:

590 353,00

Strona

1 Z 1

UZASADNIENIE

1. Dokonano zwi ększenia dochodów i wydatków na kwotę 590 353 zł z tytułu:
- uzupełnienia subwencji ogólnej 15 353 /ostateczny podzia ł na 2022
- środki na realizacj ę programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"
Dokonano przeniesie ń między działami na zadania w ramach funduszu so łeckiego
- transport i łączność zmniejszono o 6000 z ł,
- gospodark ę komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 5137,54 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwi ększono o 862,46 zł,

