
U chwała N r t7 z/xXv lll / 20L2
Rady Giny w Roźwienicy

Z dnia 28 grudnia 2012r.

W sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013'

Na podstawie art.18' z pkt. 15 ust. Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr. I42 poz. I59L z póź' zm./ art.4z ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U'2oo2r.
Nr. 147 poz'1231 z póź. zm' / oraz art.10 ust.3 ustawYzdnia29 lipca2005r.o
przeciwdziałaniu narkoma nii / Dz'U. Nr. 179 poz.L4łs /

Rada Gminy w Roźwieniry uchwala co następuje :

51

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2013 stanowiący załącznik Nr. 1 do niniejszej

uchwaty.

52

odplatność za czynności zWiązane z pełnieniem obowiązków społecznych w Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013 stanowiący

załącznik Nr'2. do niniejszej uchwaĘ.

93

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiący
załącznik Nr' 3 do niniejszej uchwały.

$4

Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

9s

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr L7 Z/XXYlll/ZoIZ
z dnia 28 grudnia

Rada Gminy w Roźwienicy

GMlNNY PRoGRAM PRoFlLAKTYK| l RozWlĄzYWANlA PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH
oRAz PRzEclWDzlAŁANlA NARKoMANll NA RoK 2013'

Prowadzenie działań związanych z profi laktyką, rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art.4 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała niu alkoholizmowi z dnia 26 października

1982 roku zpóź.zm. oraz art.. 10ust. z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zdnia
29 lipca 2005 roku.

Zgodnie z treścią tych ustaw W zakresie pneciwdziałania alkoholizmowi i

narkomani wykonuje się poprzez działalność wychowawczą iinformującą mającą
na celu ograniczenie dostępności do alkoholu inarkotyków, zapobieganie
negatywnym następstwom nadużywania alkoholu inarkotyków ich usuwanie oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie '

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY

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

Aktualna liczba mieszkańców to6351osób. W Gimnazjach naszej gminyuczysię234
uczniów szkołach podstawowych na terenie gminy 364 osoby, oddziały przedszkolne

146 osób.

We wszystkich miejscowościach naszej Gminy młodzież spędza wolny czas świetlicach

wiejskich, które są częściowo wyposaźone w sprzęt sportowy, 8ry towarzyskie ,

telewizory i częściowo dostęp do lnternetu'

Problemem w gminach jest bezrobocie a tym samym szerzenie się ubóstwa .w 2072
roku z pomocy Gminnego ośrodka Pomocy społecznej skorzystało 443 osoby
objętych zostało zasiłkami.

Na terenie gminy funkcjonują ośrodki Zdrowia w Węgierce i Roźwienicy.



ll. DlAGNozA STANU PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH W GMlNlE RoŻWlENlcA
W 2012 ROKU.

N a jeden punkt napojów alkoholowych przypada 171 mieszkańców '
ogółem wydano 28 postanowień na alkohol :

18 postanowień jednostkom oSP na zabawy, festyny idoźynki
10 przedsiębiorcom - sklepy.

Do GmInnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszonych zostało 11

wniosków na leczenie odwykowe z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 57
osób były to żony osób nadużywających alkoholu, matki oraz młodzież, która
zgłaszała się, że rodzice nadużywają alkoholu.

z wszystkimi osobami zostały przeprowadzone rozmowy, osoby które miały
problemy rodzinne zostały skierowane do Poradni do Jarosławia były to rozmowy z
panią psycholog z lekarzami chorób psychicznych '

37 osób ma założone tzw. Karty - czyli notatki monitorowania nadużywania
alkoholu
jest to dobry sposób ponieważ osoby uzależnione trochę starają się ograniczyć
spoźywanie alkoholu i mają jakby trochę obowiązek , żeby do Punktu się zgłosić na
rozmowę, można potwierdzić że z tej grupy 37 osób to 8 osób nie nadużywa
alkoholu wynika to z danych wywiadów'

8 osób zostało skierowanych na leczenie odwykowe przez Sąd

4 osoby leczenie odwykowe zamknięte ,

3 osoby dochodzące ,

1 wniosek jest w toku sprawy.

lll. ZADAN|A Do REALlzAcJl W zAKREslE PRoFILAKTYK| l RozWlĄłWANlA
PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH.

1. Przekazywanie informacji o możliwości podjęcia leczenia izmotywowania do
leczenia.

2. Rozpoznanie wtrakcie rozmowy z osobą uzależniona zjawiska przemocy

domowej i udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach
powstrzymania przemocy.

3. Przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji
poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji , które mogą zaangażować

się w profesjonalna systemową pomoc dla klientów punktu '

4. Diagnoza sytuacji rodzinnej i plan pomocy dla rodziny.

5. Bieźąca współpraca z Poradnią Uzależnień w Jarosławiu .
6. Zapewnienie bezpłatnych przejazdów osobom leczonym w Poradni Uzaleźnień w

Jarosławiu.

7. Stała współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób uzależnionych



8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informaryjnej iedukacji w szczególności
dla dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień W tym np. prowadzenie poza

lekcyjnych zajęć sportowych.

9. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą związana ze sprzedaźą napojów
alkoholowych:
- przeciwdziałanie demoralizacji i rozpijania nieletnich,
- przeciwdziałanie naruszeniom porządku publicznego,
_ prowadzenie działalności interwencyjn€j związanej ze sprzedażą alkoholu nieletnim
nietrzeźwym i pod zastaw.

lV' ZADANlA W ZAKRRESlE PRzEclWDzlAŁANlA NARKoMANll.

1'Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej

na terenie 8miny zagrożenia narkomanii w celu wyeliminowania czynników
prowadzących do uza leżnień '
2. organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla

dzieci i młodzieży w szczególności w grupach podwyższonego ryzyka .

3. Wypracowanie W śród dzieci i młodzieźy racjonalnych postaw wobec narkomanii i

innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację programów
profilaktycznych ( w szkołach).

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla

dzieci i młodzieży .
_ organizowanie spotkań, szkoleń , prelekcji dotyczących profilaktyki i

rozwiązywania problemów związanych z narkomanią .

_ finansowanie iwspieranie kolonii, półkolonii letnich izimowych terapeutycznych

dla dzieci i młodzieży .
_ prowadzenie konkursów i olimpiad Wiedzy o zdrowiu w śród dzieci i młodzieży.

- zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych.
_ organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i

rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych używek.

- finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu

narkotykowym.
- promowanie zdrowego stylu źycia wolnego od narkotyków i innych używek oraz

róźnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

5' Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych iosób fizycznych

służących rozwijaniu problemów narkomanii, udzielenie pomocy osobom

uzależnionym i ich rodzinom.
_ udzielenie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których

celem jest krzewienie abstynencji od ośrodków psychoaktywnych.



- współpraca z instytucjami kulturalnymi , sportowymi oświatowymi w zakresie
zagospodarowan ia czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielenie im pomocy
finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalnych, sanitarnych oraz
sprzętowych do prowadzenia działalności '
_ nawiązanie współpracy z policja w celu prowadzen|a wspólnych działań
profilaktycznych mających na celu zapobieganie rozprowadzania narkotyków w śród
młodzieźy i dzieci oraz dokonywania okresowych kontroli miejsc szczególnie
naraźonych na działalność dealerów narkotykowych : szkoły, place zabaw, dyskoteki

'*W,:'o''"
' Zb{{ń6 tizat



załącznik N r 2

do Uchwały Nl t7 z/xxvlll/aolŻ
z dnia 28 grudnia

Rady Gminy w Roźwienicy

oDPŁATNlośc zA czYNNośo ZW|ĄZANE z PEŁNlENlEM oBoWlĄzKÓW
sPoŁEczNYcH W KoMlsJl RozWlĄzYWANlA PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH

NARKOMANII.

Ustala się odpłatność za czynności związane z pełnieniem obowiązków
społecznych w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
!50 zł. za posiedzenie .



Załącznik Nr.3

do Uchwały Nr I77/XXYlll /2072
z dnia 28 grudnia

Rady Gminy w Roźwienicy

PLAN WYDATKÓW NA REALlzAcJĘ ZADAŃ WYNlKAJĄCYCH Z GMlNNEGo
PRoGRAMU PRoFlLAKTYK| l RozWlĄZYWANlA PRoBLEMÓW ALKoHoLoWYcH

INARKOMANII.

Plan Wydatków

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2013.

1. Wydatki związane z utrzymaniem Punktu Konsultacyjnego

opłaty pocztowe, materiały biurowe, plakaty broszurki , ulotki czasopisma -

2.000 zł.

2. Wynagrodzenia koordynatora - 22.ooo zł-

3. odpłatność za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych w
Komisji RPA i N. - 4.500 zł.

4. opinie biegĘch sądowych _ 2. 000 zł.

5. zwrot kosztów przyjazdów do Poradni _ 2.000 zł.

6. Zawarcie porozumienia z lzbą Wytrzeźwień - 1'000 zł.

7. Podnoszenie Kwalifikacji członków GKRPA i Koordynatora (szkolenie) - 1.000 zł.

8. Kolonie dla dzieci osób uzależnionych z programu profilaktycznych - 5.000 zł.

9. .Zakup piłek do każdej miejscowości dla młodzieźy spędzającej czas wolny w
czasie wakacji - 1'800 zł.

10. Róźne wydatki - 3.700 zł.

Razem 45.000 zł.
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Zbigniew Lizak


