UCHWAŁA NR XI/95/2015
RADY GMINY WALCE
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016
Na podstawie art.4¹ ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm. ) Rada Gminy Walce
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Nossol
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Załącznik do Uchwały Nr XI/95/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2016 r.
Wprowadzenie
Program oparty jest na założeniach ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem późniejszych zmian. Ustawa stanowi, że władze
samorządowe są zobligowane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania
napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w
zakresie spożywania tych napojów, wszelkich działań na rzecz trzeźwości, przeciwdziałanie powstawaniu i
usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, jak też wspieranie działalności w tym zakresie organizacji i
instytucji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
współdziałanie z Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, w zakresie
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Rozdział 1
Podstawowe strategie programu
§ 1. Gmina Walce, wprowadzając w życie ustawowy obowiązek kształtowania polityki społecznej
w zakresie wychowania w trzeźwości, tworzy warunki sprzyjające powstrzymywaniu się od spożywania
alkoholu i jego nadużywania poprzez:
1) utrzymanie kontroli prawnej i społecznej nad formami zachowania się osób niebezpiecznie i szkodliwie
używających alkoholu, szczególnie wobec rodziny (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);
2) prowadzenie różnorodnych działań profilaktycznych , dotyczących zdrowia i trzeźwości (organizacja czasu
wolnego, propagowanie aktywnego, zdrowego wypoczynku) szczególnie wśród młodzieży;
3) przeciwdziałanie w różnych formach powstawania nowych przypadków uzależnień alkoholowych i
wczesne wykrywanie przypadków ryzykownego i szkodliwego używania alkoholu i stosowanie
odpowiedniej terapii;
4) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
5) zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
6) zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy (porady psychologa,
terapeuty, podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy).
Rozdział 2
Zadania przewidziane do realizacji w 2016r.
§ 2. Zadaniami przewidzianymi do realizacji w 2016r. są:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i
dotkniętych przemocą poprzez:
a) kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnień od alkoholu (ewentualnie postępowanie prowadzące do
przymusowego leczenia),
b) zapewnienie materialnych warunków dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin (osób
współuzależnionych), do korzystania z pomocy terapeutycznej w przypadku rozpoznania szczególnie
trudnej sytuacji materialnej rodziny,
c) finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu
podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi.
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej oraz
rehabilitacyjnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) pomoc w przygotowaniu interwencji ( z pomocą Poradni Odwykowej, Policji),
b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walcach, z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z
zainteresowanymi rodzinami w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu.
3) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i stosowania przemocy poprzez:
a) kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w ewentualnym postępowaniu
prowadzącym do przymusowego leczenia),
b) podejmowanie działalności interwencyjnej,
c) kierowanie na terapię edukacyjno-korekcyjną dla sprawców przemocy,
d) podejmowanie działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy.
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy poprzez:
a) współpracę w tym zakresie ze szkołami z terenu gminy, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy,
realizującymi zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i podejmujących działania na rzecz
trzeźwości, Poradnią Odwykową w Krapkowicach, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z Policją,
b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie plakatów, ulotek,
wykładów dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa (głównie poprzez współpracę ze szkołami,
organizacjami, Kościołem) w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat uzależnień, wskazywanie
dróg wyjścia z uzależnienia i współuzależnienia,
c) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty),
d) dofinansowanie szkół z terenu gminy w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową
i przeciwdziałaniu przemocy, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, konferencji i debat.
§ 3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Ustala się następujące wynagrodzenia:
1) dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości równej wysokości
diety radnego za udział w posiedzeniu Rady Gminy Walce;
2) dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości równej
wysokości diety przewodniczącego komisji Rady Gminy Walce za udział w posiedzeniu komisji;
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisana lista obecności, po odbytym posiedzeniu
komisji.

L.p.
1.
2.
3.
4.

Rozdział 3
Finansowanie zadań
Zadania, przedmiot finansowania
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą oraz ich
rodzin
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
odwykowe, badania psychologiczne, opłaty sądowe
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej dla dzieci, młodzieży szkolnej i pozaszkolnej
oraz dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w

Id: 8A86F3B5-C59D-4764-86CE-8EF1106E713D. Podpisany

Kwota przewidywanych
wydatków w zł
15.000 zł
10.200 zł
5.000 zł
33.201 zł

rodzinie. Promocja zdrowia i propagowanie trzeźwych
obyczajów. Organizacja wolnego czasu, rozwijanie postaw i
umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu
Przeciwdziałanie narkomanii - 5.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 63.401 zł
Razem:68.401 zł
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