
UCHWAŁA Nr 110X)V2012
Rady Gminy w Rońvienicy
Z dnia29 marca2DI2 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu ProfrlakĘki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych orazPrzeciwdzialania Narkomanii na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt' 15 ustalły z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gmimym / Dz.U . z 2OO1 r.Nr l42 poz. L591 zpóźn. z,;l.l, art.4 ust. 2 ustawy z dnia 26
płździetnka 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizrrrowi l Dz. U . z
2002r.Nr I47poz. 1231 zpóźn. zrn./ oraz ałt' 10ust.3 ustavły z druaŻ9lipca 2005r. o

przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179 poz. 1485 /

Rada Gmin y w Roźwienicy uchwala co następuje:

s1.

Gmiriny Program Profilaktyki i Rozrł'ią4'warria Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 stanowiący załącmik Nr 1 do niniejszej uchwały.

s2.

Plan wydatków na rca|izacjęzadan wynikających z Gminnego Programu Profilaklyki
i Rozwiąywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

$3'

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

$4.

Uchwała wchod a w życie z dniem podjęcia.
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Załączrrik Nr 1 do
Uchwały Nr 1I0lXx/2012
Z dnia29 marca
Rady Gminy w RoŹwienicy

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I RoZWĘZYWANIA PRoBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZE C Iw D ZlAŁ ANIA NARKoMANII
NA ROK 2OT2



WPROWADZENIE

Prolvadzęnie działai z pr ofiLalłykąi r onię1waniem prob1emów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Program pvedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 usta'Wy o wychowaniu w

trzęźwości i przeciwdziałaniu alkoholizrnowi z dnia26 paździemika 1982 tokuz późn. zrrl.

oruz ul. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomuii z dna29 lipca 2005 roku.

Zgodnie z treścią tych ustaw w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jak i narkomanii

wykonuje stę poprzez działalność wychowawczą i informującą mającą na celu ograniczeńe

dostępności do alkoholu i narkoĘków, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania

alkoholu i narkotyków, ich usuwanie oraz przeciwdziałaltle ptzemocy w rodzinie.

I. CHARAKTERYSTYKAGMINY

Gmina Roałienica obejmuje 6861 ha powierzchni. Składa się na to 12 miejscowości.

Siedzibą władz gminy jest miejscowośó Rońvienica. Akfualna liczba mieszkańców to

6381 osób. W Gimnazjach naszej gminy uczy się 254 uczniów. W Szkołach

Podstawowych 401i w oddzielnych przedszkolach 169 dzieci.

Na terenie gminy funkcjonują 2 ośrodki Zdrowia w Węgierce i Roźwienicy. We

wszystkich miejscowościach na terenie gminy młodzież spędza czas wolny w świetlicach

Wiejskich' które są w1posaŹone w sprzęt sportowy, gry towarzyskie' telewizory i

częściowo dostęp do Intemetu'

Problemem w gminie jest bezobocie, a tym samym szerzenie się ubóstwa. W roku 2011 z

pomocy Gmirurego ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 1249 osób.

II. DIAGNoZA STANU PRoBLEMowALKoHoLoWYĆH W

GMIME ROZWIENICA W ROKU 2011



Najeden punkt napojów alkoholowych przypada 176 mieszkanców. ogółem 48

postanowień kat. A-30
B_13
c-5

Z organizacji społecznych to Jednostkom ochotniczych Stra:Źy Poż:amych ( organizowanie

festynów sportowych, zabaw i dożynek).

Do Gminnej Komisji Rozwiąylvania Problemów Alkoholowych zgłoszonych zostało 56

osób, z którymi zostały przeprowadzone roznowy profilaktyczno- ostrzegawcze i

motywujące do skierowania na leczenie odwykowe.

5 osób zostało skierowane Sądownie przez Komisję na leczenie zamknięte, 2 osoby na

Ieczenie dojeżdżające. Wobec 17 odstąpiono od skierowania poniewzr:ż rodziny wstrz1mały

wnioski' osobom dojeżdlającym na leczenie oraz terapię po leczeniu zwracane sąkoszy

podróĘ ze środków Komisji. 45 osób korzystało z rozrnów w Punkcie Konsultacyjnym w

Urzędzie Gminy.

N. ZADAN]A DO REALIZACJI WZAKRESIE PROFILAKTYKI I
RoZWąZYWANIA PRoBLEMow ALKoHoLoWYcH

1. Przekazywanie informacj i o możliwości podjęcia leczenia i zmoĘwowania do niego.
2. Rozpoznanie w trakcie rozfiiorvy zj awiska przemocy domowej i udzieienie

stosownego wsparcia oraz informacji o moŻliwościach powstr4rmania przemocy.
3 ' Puekazywanie informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji

poszczególnych słuŻb z telenu gminy i irrnych insĘ'tucji, które mogą zaangłŻować się
profesjonalną systemową pomoc dla klientów punktu'

4. Diagnoza sytuacji rodziny i plan pomocy.
5 ' Bieżąca współpraca z Poradnią Uzależrrień w Jarosławiu'
6. Zapewnienie bezpłatnych przejazdów osobom leczonym w PoradniUzaleiaieńw

Jarosławiu.
7. Stała współpraca z irurymi organizacjami ditałającymi na rzecz osób uzależnionych.



8' Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w szczególności dla
dzieci i młodzięŻy w zakresie uzalęŻnięń w tgn prowadzenie np. pozalekcyjnych zajęć
spofiowych.

9. Podejmowanie działan edukacyjnych skierowanych do podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą zwi ązaną ze sprzedażą napojów alkoholo*ych:
_ Przecivłdziałanie demoralizacji i rozpijaniu nieleldch,

- Przeciwdziałanie naruszeniom porządku publicznego,

- Prowadzenie działalności interwencyjnej zwięanej ze sprzeduŻą alkoholu nieletnim'
nietrzeżwym i pod zastaw.

' Diety dla członków Gmirrnej Komisji Roz,wiązywania Problemów Alkoholowych ustala się w
wysokości 100 zł ( słownie: sto złotych).

Punkt konsultacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 1i0o- l500.

Zadaria zvaęane z rcalizacją rcmviązywaria problemów alkoholowych jak i narkomanii
należą do jednej komisji, której nazwa brzrni:

KoMISJA RozwIĄzr.wANIA PRoBLEMÓW ALKoHoLowYcH I
NARKOMANII

lV. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

' l. Stworzenie lokalnego systemu działan profrlaktycznych adekwatnego do istrriejącej na
terenie gminy zagtożenia narkomanii w celu wyeliminowania czynników prowadzących

do uzależnienia.

2. organizowanie altematywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieŻy w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

3. W1pracowanie wśród dzieci i młodziezy racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych
substancji o działaniu odrzucających poprzez wdtetŻarlie i realizację programów

profilaktycznych

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakesie
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i rrtodzieĘ:



organizowanie spotkań, szkoleń doĘczących profilaktyki i rozlviązywania problemów

zrviązanych z narkomani ą.

Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematycę anĘnarkotykowej - plakaty,

ulotki, informatory.

Finansowanie i wspieranie koionii, półkolonii letnich i zimowych, terapeutycznych dla

dzieci i młodzieĄ.

Prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozrviązywania problemów

zńązanych z za:żywaniem narkotyków i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
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Załączrrik Nr 2 do
Uchwały Nr 1' I 0 lxx/2012
Z dnia29 marca
Rady Gminy w Roźwienicy

PLAN WYDATKOW NA REALIZACJĄ
,

ZADAN WYNIKAJĄCYCHZ
GMINNEGO PROGRAMU
PRoFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

,
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I
PRZE CIWDZIAŁANIA NARKOMANII



Plan wydatków na rok 2012
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkobolowych i Narkomanii

1

Wydatki zuięale z funkcjonowaniem Punklu
Konsultacyjneco (oPłaty pocztowe' materiały
biurowe)

3,000 zł

2 Wyna$odzęnie koordynatora 20,000 zł

3
Wynagrodzenie cżonków Komisji za
kłŻdor azow e posiedzenie

3,600 zł.

4 opinie bieełych sądowych 3'000 zł

5
Zwrot kosżów podróĘ osób dojeżdżających na
leczenie i terapię

2,000 zł

6
Kontrola punkt ów sprzedaĘ napojów
alkoholowych

2,000ń

7 Szkolenie cżonków Komisi i, koordynatora 1,600 zł
8 Czasopisma, publikacj e 1,000 zł
9 Kolonia dla dzięci zrodńn'osób uzależnionych 5'000 zł

10
Zakup piłek dlakażdej miejscowości w gminie
dla młodzieł spędzaiącei wolny czas

l,800 zł

11 Róźne wydatki 4'000 ń
Razem 47,000 zł
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