UCHWAŁA NR III/21/2014
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządznie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz.594 z późn. zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałalniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami ),
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Gminy Rybczewice uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybczewice
Lech Miściur
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Załącznik do Uchwały Nr III/21/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RYBCZEWICE NA ROK 2015
WPROWADZENIE
Jak wynika z ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich badań ,alkohol jest główna przyczyną problemów
zdrowotnych .
Spożywanie alkoholu prowadzi do powstania kilkudziesięciu rodzaju chorób i urazów (między innymi
wypadków i obrażeń, problemów psychicznych ,chorób serca, wątroby, udarów ) Jest również przyczyną
przedwczesnej śmierci . To źródło szkód nie tylko dla osób spożywających go ,ale dla tysięcy dzieci żyjących
w rodzinach z problemem alkoholowym, tysięcy przedwcześnie urodzonych dzieci z niedowagą . To z jego
powodu giną tysiące ofiar wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych sprawców .Ceną jest rozpad
rodziny, przemoc ,zniszczenie emocjonalne uzależnionych i ich otoczenia, bezdomność, marginalizacja
i wykluczenie społeczne.
Wreszcie picie alkoholu przez osoby młode ,niejednokrotnie niepełnoletnie .Ta ostatnia wymieniona grupa
,czyli osoby młode i niepełnoletnie są również najbardziej narażone na uzależnienia od narkotyków których
dostępność jest wysoka ,a szkody wypływające z tego uzależnienia kolosalne .
Jest oczywiste ,że u podstaw wszelkich uzależnień , bez względu na rodzaj uzależniającej sytuacji ,leżą
podobne przyczyny i mechanizm. Podobne są również objawy i fazy przebiegu choroby. Nałóg niesie za sobą
wyniszczenie fizyczne i psychiczne .Koszty następstw uzależnień obciążają jednostki , rodziny i społeczności
.Dlatego też ustawodawca sformułował i nałożył obowiązki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii na samorządy , w tym na samorządy gminne . Obowiązek ten sformułowany został w postaci
Programu , w którym zapisano kierunki i metody działania ,mające na celu przeciwdziałanie opisanym wyżej
negatywnym zjawiskom.
PODSTAWOWE ZADANIA GMINY DO REALIZACJI W 2015 ROKU
I. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i narkotyków, a także osób zagrożonych uzależnieniem , w szczególności poprzez:

od

alkoholu

1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków dotyczących
osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania.
2. Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii,
informowanie o grupach wsparcia.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionychi współuzależnionych od alkoholu
oraz dla członków ich rodzin.
4. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi i Grup AA oraz
organizacji prowadzących programy profilaktyczne.
5. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników podnoszących kwalifikacje w zakresie
pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie alkoholowej.
1. Finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych , a także – w razie potrzeby –dojazdów na nie dla
osób uzależnionych od alkoholu i osób uzależnionych od narkotyków ,jak również osób współuzależnionych
i Dorosły Dzieci Alkoholików .
II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocąw rodzinie przede wszystkim poprzez :
1. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu i zażywanie narkotyków .

Id: 2287E2CB-A608-4BB1-863A-8C899277F26C. Podpisany

Strona 1

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (motywowanie do podjęcia terapii odwykowej ).
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania
ofiarom przemocy domowej.
4. Edukacja publiczna - zakup ulotek, broszur, poradników.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,w szczególności wśród dzieci
i młodzieży.
1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Doposażenie w materiały dydaktyczne i niezbędny sprzęt placówki prowadzące w/wym. programy.
3. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół.
4. Organizacja spektakli teatralnych w treści związanych z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży.
5. Realizacja działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie wolnego czasu
poprzez:
a) organizowanie konkursów (z nagrodami) o tematyce związanej z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień,
b) dofinansowanie zajęć sportowych, a także zakup sprzętu do podejmowania tych zajęć dla dzieci i młodzieży
oraz dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego
czasu,
c) indywidualne wsparcie finansowe dzieci i młodzieży zaangażowanej w działalność kulturalną – artystyczną jako
alternatywna forma spędzania czasu wolnego promująca pozytywne wzorce zachowania ,
d) promocja przez wsparcie materialne i merytoryczne ruchów młodzieżowych i organizacji zrzeszających
młodzież i dzieci, które z racji swoich struktur i celów działania popularyzuj ą trzeźwość, sport, rozwój
kulturalno - duchowy i inne formy aktywizujące i zapobiegające patologiom społecznym,
e) organizowanie i wspieranie osobowe i materialne różnego rodzaju festynów i lokalnych imprez, wyjazdów,
spotkań sportowych, rekreacyjnych wykluczających udział alkoholu.
6. Podejmowanie współpracy ze środowiskami religijnymi i duszpasterskimi poprzez podejmowanie
wspólnych działań promujących zdrowy styl życia i propagujących życie w trzeźwości.
7. Dofinansowanie podejmowanych działań na rzecz dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką
i spędzaniem wolnego czasu.
8. Dofinansowanie imprez sportowo –rekreacyjnych i rozrywkowych organizowanych przez szkoły, Gminny
Ludowy Klub Sportowy „Victoria„ oraz organizacje pozarządowe eksponujące i proponujące zdrowy styl życia.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu problemów
alkoholowych.
1. Udział w finansowaniu i wspomaganiu działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych na podstawie zawartych umów i porozumień.
2. Finansowanie lub dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu przez
podmioty realizujące gminny program.
3. Organizowanie spotkań z przedsiębiorcami oraz sprzedawcami napojów alkoholowych z zakresu zasad
sprzedaży napojów alkoholowych.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz, występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą poprzez:
a) przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych i przeciwdziałanie ukrytym
formom promocji alkoholu,
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b) przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
2. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rybczewicach.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 130 zł brutto .
Płatne na podstawie podpisu na liście obecności .
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