
UCHWAŁA NR XLVI/425/2018
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 
2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., 
1875 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., 
o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy 
z dnia 25 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2016 
r., poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), Rada Miejska 
w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się Gminną Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2018 rok, 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Damian Bosowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/425/2018

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz
na 2018 rok

I. W zakresie rozwiązywania problemów socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu będzie realizował zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych i programów rządowych.

Gros działań dotyczyć będzie szeroko rozumianego wsparcia rodziny realizowanego  poprzez takie 
działania jak ;

1) pomoc finansowa i praca socjalna w ramach ustawy o pomocy społecznej;

2) praca z rodzinami dysfunkcyjnymi prowadzona przez asystenta rodziny we współpracy
z pracownikami socjalnymi ,kuratorami sądowymi, psychologiem, pedagogami szkolnymi ,terapeutą;

3) wspieranie rodzin w ramach programów rządowych: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Rodzina 
500+” i „Za życiem”;

4) współpraca z Urzędem Miejskim w Kietrzu i Powiatowym Urzędem Pracy
w Głubczycach dotycząca aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych;

5) współpraca z Miejsko Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Zespołem Interdyscyplinarnym ,w tym :

- uczestnictwo pracowników MOPS Kietrz w pracy obu gremiów,

- praca socjalna i monitoring środowisk dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym -współpraca w 
tym zakresie z organami władzy państwowej
i samorządowej, policją i sądem.

W 2017 roku ze wsparcia MOPS Kietrz w ramach ustawy o pomocy społecznej skorzystało 300 
rodzin, programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” było objętych 251 osób, w tym 143 dzieci 
, z programu „Rodzina 500+”skorzystało ok.600 rodzin (wypłacono 10 607 świadczenia na kwotę 
5.535.502,00 zł.). Założono 24 Niebieskie Karty. Monitoringiem objęte były rodziny wszystkie rodziny 
zarówno z nowo uruchomioną jak i trwającą już procedurą Niebieskiej Karty. Asystent rodziny 
pracował w 2017 roku z 17 rodzinami.

Środki na realizację w/w zadań będą pochodzić z budżetu MOPS, budżetu gminy i budżetu PUP.

II. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 
r.

 

Wśród problemów społecznych w Polsce, te związane z alkoholem są najtrudniejszymi
do rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych
i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe społeczeństwo.

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody 
społeczne, ekonomiczne i zdrowotne, jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez 
stosowne regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. W 
przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, czyli interwencji „zewnętrznej” za pomocą prawa 
wynika również z braku możliwości rozwiązania tych problemów za pośrednictwem innych środków#.
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Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia pn. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. 
Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami (wydanie z 
2009 r.), alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. 
Odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (za „Europejskim Raportem Zdrowia” z 2012 r.), 
nadużywanie alkoholu jest przyczyną niemal 6,5% zgonów w Europie.

Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, ale także psychologiczne 
i społeczne.#

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy Kietrz 
prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie
i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków prowadzonych w latach 
ubiegłych. Program jest realizowany poprzez zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń
i innych jednostek specjalistycznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, bezpiecznej 
rodziny, spełniające funkcje wychowawcze.

Zadania związane z profilaktyką uzależnienia od alkoholu są realizowane na terenie gminy przez szeroki 
krąg zainteresowanych jednostek i osób. W działaniach na rzecz aktywnej walki z uzależnieniem włączają się 
m.in.: placówki oświatowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, ośrodki zdrowia, parafie, policja, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby działające w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, 
członkowie Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych szczególna uwaga jest kierowana 
na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Kietrz realizują 
zadania prewencyjne, dotyczące zapobiegania problemom społecznym, w oparciu
o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy
o systemie oświaty.

Zadania, które zawiera Program są odzwierciedleniem potrzeb wynikających z:

1) działań i doświadczeń lat ubiegłych;

2) raportu diagnostycznego – Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych opracowanej dla Gminy Kietrz w roku 
2015;

3) gminnych zasobów umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie zadań nałożonych
na gminę ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii;

4) rekomendacji PARPA do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku;

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r., w sprawie zakresu i form prowadzenia 
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii;

6) przeprowadzonego w lipcu 2014 r., programu interwencyjno-kontrolnego „Zakup kontrolowany”;

7) zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia:

a) promocja zdrowia:

- edukacja zdrowotna,

- szkolenie kadr,

- zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów,

b) profilaktyka:

- profilaktyka uniwersalna,
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- profilaktyka selektywna,

- profilaktyka wskazująca,

c) redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i
zawodowa,

d) diagnozowanie i badania zjawisk z używaniem substancji psychoaktywnych.

Cele Programu

1. Kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, w szczególności dzieci
i młodzieży na temat zagrożeń związanych z alkoholem, narkomanii i innych używek
i uzależnień.

2. Propagowanie idei zdrowego stylu życia, jak również wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu.

3. Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych
ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców gminy Kietrz.

4. Przeciwdziałanie narkomanii na obszarze gminy Kietrz:

1) zwiększenie wykrywalności problemu i zwiększenie dostępu pomocy;

2) przeciwdziałanie eksperymentowaniu z narkotykami przez dzieci i młodzież.

Cele realizowane są poprzez działania w następujących obszarach:

1. Kreowanie lokalnych zasad polityki społecznej służących zmniejszaniu aktualnych
i zapobieganiu nowym problemom alkoholowym.

2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 
członków ich rodzin.

3. Zmniejszanie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz ich rodzin ponoszących skutki 
nadużywania alkoholu.

4. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Prowadzenie profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz efektywne rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i narkomanii.

5. Promocja zdrowego stylu życia.

Główne zadania do realizacji w ramach Programu, w szczególności będą obejmować:

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

1) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia
i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

2) dofinansowanie i prowadzenie działań wspierających dla placówek leczenia uzależnień od alkoholu i innych 
używek;

3) kierowanie osób nadmiernie i szkodliwie pijących do poradni uzależnień wybranych przez osobę kierowaną;

4) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia;

5) opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnień;

6) zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień;

7) doposażenie oddziału lecznictwa odwykowego w Branicach i zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i 
terapeutów;

8) finansowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Kietrzu;

9) wspomaganie ruchu abstynenckiego prowadzonego na rzecz mieszkańców gminy Kietrz, uzależnionych od 
alkoholu i innych używek;

10) wymiana drzwi i doposażenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Kietrzu;
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11) zakup testów na obecność narkotyków w organizmie;

12) prowadzenie stałej bazy danych dotyczących placówek świadczących pomoc osobom uzależnionym od 
narkotyków, członkom ich rodzin, grup ryzyka: telefonów zaufania, ośrodków lecznictwa stacjonarnego i 
ambulatoryjnego;

13) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie 
do leczenia specjalistycznego;

14) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy społecznej i prawnej.

1) wdrażanie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;

2) przekazywanie informacji i współpraca MOPS w przypadku stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie 
z problemem alkoholowych (procedura „Niebieskiej Karty”);

3) motywowanie do leczenia, udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz doznającym przemocy 
domowej, wskazywanie kierunków samopomocy, kierowanie na spotkania z terapeutą;

4) kierowanie osób wymagających pomocy psychospołecznej do psychologa, terapeuty;

5) kierowanie osób na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia;

6) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Głubczycach o zobowiązanie
do leczenia odwykowego;

7) finansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączonego z programem profilaktycznym lub 
socjoterapeutycznym  (półkolonie, wycieczki, warsztaty);

8) finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży, połączonych z profilaktycznymi działaniami edukacyjnymi;

9) wspieranie procedury „Niebieskiej Karty”;

10) finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie, których efektem będzie miedzy innymi 
zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, w tym zakup materiałów;

11) wspieranie i finansowanie kursów specjalistycznych, konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów dla 
członków MGKPiRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
nauczycieli, rodziców, psychologów w zakresie m.in.: pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 
oraz prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych;

12) stała współpraca z Policją, MOPS, szkołami z terenu gminy Kietrz;

13) współpraca realizatorów Programu z Zespołem Interdyscyplinarnym;

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej.

1) udzielanie informacji, pomocy w zakresie pierwszej interwencji w problemach narkotykowych w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym;

2) inicjowanie tworzenia grup wsparcia dla członków rodzin, którzy pod kierunkiem psychologa będą się uczyć 
jak sobie radzić z uzależnieniem dzieci;

3) udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci eksperymentujących
z narkotykami i uzależnionych od narkotyków.

4. 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.

1) finansowanie na terenie placówek oświatowych gminy Kietrz programów
i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców;

2) wspieranie i finansowanie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych działań 
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym itp., dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych;
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3) wspieranie i finasowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez 
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych;

4) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz 
rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych;

5) finansowanie i podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców
i całej społeczności lokalnej, w tym promocji zdrowia;

6) wspieranie i finansowanie inicjatyw środowiskowych, kół zainteresowań, klubów itp., ukierunkowanych na 
rzecz rodziny, integrowanie działań instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie, wspieranie 
wolontariatu młodzieżowego;

7) finansowanie zajęć świetlicowych, umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego 
zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań;

8) tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz zakup sprzętu sportowego, promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia poprzez 
m.in.: imprezy sportowe, kulturalne, festyny rodzinne itp.;

9) finansowanie badań i sondaży pozwalających zdiagnozować aktualny stan problemów alkoholowych i innych 
uzależnień;

10) zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji pogadanek
i prelekcji realizowanych w szkołach, świetlicach itp.;

11) szkolenia członków komisji różnych grup społecznych realizujących programy profilaktyczne, miedzy innymi 
nauczycieli, sprzedawców alkoholu.

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii

1) wdrażanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

2) propagowanie w środowisku informacji o szkodliwości picia alkoholu, używaniu narkotyków i innych używek, 
ulotki, plakaty w miejscach publicznych, gazetki szkolne;

3) współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi, kościołami i osobami fizycznymi w prowadzonych przez nich 
działaniach profilaktycznych i innych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień od alkoholu i 
narkotyków.

6.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

1) analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczącego ustaleń liczby sprzedaży, podawania i 
spożywania napojów alkoholowych;

2) kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy;

3) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

4) przeprowadzanie programu interwencyjno-kontrolnego „Zakup kontrolowany”;

5) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

6) wymiana informacji z policją w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy i innych niepokojących 
zjawisk.

7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu w 2018 roku.

1) środki finansowe na realizację programu zabezpieczone będą z wpływów
za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, natomiast tzw. zabezpieczenie społeczne, 
finansowane będzie ze środków MOPS, budżetu gminy, Urzędu  Pracy itp.;

2) wynagrodzenie za udział członków Komisji w pracach Komisji, w wysokości
8% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego Rozporządzeniem Rady Ministrów;
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3) wynagrodzenie przewodniczącego Komisji w pracach Komisji, w wysokości
10% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego Rozporządzeniem Rady Ministrów;

4) wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie do 10-go dnia następnego miesiąca na podstawie wniosku – 
zestawienia, sporządzonego przez przewodniczącego Komisji.

8. Realizatorzy Programu:

- Pełnomocnik Burmistrza Kietrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-  Komisariat Policji,

-  placówki oświatowe,

-  wychowawcy, pedagodzy, stowarzyszenia, wolontariusze, osoby fizyczne.
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