UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY GMINY WALCE
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019
Na podstawie art. 4 ¹ ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) Rada Gminy Walce uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr II/18/2018
Rady Gminy Walce
z dnia 19 grudnia 2018 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2019 ROK
Podstawy prawne i formy działania samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U.
z 2018, poz. 2137).
Zgodnie z treścią tej ustawy występują dwie podstawowe formy planowania, organizowania
i finansowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Polski.
Pierwsza to działania na poziomie administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego, które ujęte są
w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, druga forma to
działania samorządów gminnych usystematyzowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Program ten stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Negatywne następstwa wynikające z nadużywania napojów alkoholowych, substancji psychoaktywnych,
w tym także uzależnienie od tychże środków nie dotyczą wyłącznie sfery prywatnej jednostki. Przenosi się
to na krąg rodziny, środowiska lokalnego aż do wszystkich obywateli naszego państwa. Mając na uwadze
rozmiar tych szkód (aspekt zdrowotny, finansowy, społeczny) działania zapobiegawcze powinny
obejmować całe społeczności, co pozwalałoby na redukcję w znacznym stopniu ich negatywnych
konsekwencji.
Podstawy prawne i formy działania samorządu gminnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku,
gwarantując niezbędne środki finansowe na prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywanie problemów alkoholowych w art. 4 ¹ ust. 1 określa jednoznacznie, że prowadzenie tychże
działań należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiekszanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomagania działaności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Skuteczna realizacja tego programu jest możliwa jedynie przy współpracy z poniżej wymienionymi
instytucjami:
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1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach;
2) Poradnie leczenia uzależnień, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu;
3) Policja;
4) Kuratorzy sądowi;
5) samorząd gminy;
6) organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy Walce;
7) placówki oświatowe;
8) instytucje i placówki służby zdrowia;
9) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Walce.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach w oparciu o przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o Narodowy Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Rozdział 1.
Cele Programu
1. Celami programu są:
1) rozpoznanie poziomu i rozmiaru zjawiska uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
na terenie Gminy Walce oraz potrzeb środowiska lokalnego w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu;
2) promowanie modelu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3) wsparcie rodzin z problemem szeroko pojętego uzależnienia, zwiększenia dostępu do pomocy prawnej,
psychologicznej, socjalnej.
2. Działania władz i jednostek administracyjnych gminy, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, można ująć w następujących blokach:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i młodzieży i osób
dorosłych;
2) udzielanie rodzinom oraz osobom z problemem alkoholowym pomocy psychologicznej, prawnej
i socjalnej;
3) działania ustawowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 2.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych.
1) organizacja na terenie placówek oświatowych programów i przedstawień profilaktycznych pogadanek,
warsztatów, kursów dotyczących uzależnień, szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej;
2) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampanaich
skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

o charakterze

profilaktyczno

–

edukacyjnym

3) współorganizowanie i wspieranie lokalnych imprez o charakterze profilaktycznym (festyny,koncerty,
zawody sportowe, olimpiady itp), imprez rekreacyjno – sportowym, promującym zdrowy i trzeżwy styl
życia;
4) dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz prowadzeniazajęć
profilaktycznych dla grona pedagogicznego placówek oświatowych oraz przedstawicieli innych zawodów;
5) zakup i kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych (książki, plakaty, broszury, ulotki, płyty DVD
i inne);
6) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkohowych.
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Rodział 3.
Udzielanie rodzinom oraz osobom z problemem alkoholowym pomocy psychologicznej, prawnej
i socjalnej
Działania Komisji ds Rozwiązywania Problemów alkoholowych będą przebiegały wielotorowo:
1. Wobec osób, co do których istnieje podejrzenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych:
1) przeprowadzanie wywiadu środowiskowych, kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu; kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania obowiązku poddania
leczeniu odwykowemu;
2) współpraca z poradniami odwykowymi w zakresie wymiany informacji dotyczącymi uczestnictwa
w terapii.
2. Wobec członków rodziny z problemem alkoholowym:
1) zapewnienie dostępu do pomocy psychologa, prawnika dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży;
2) pomocy materialnej;
3) prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących problemu alkoholizmu (ulotki, broszury,spotkania
informacyjne;
4) przekazywani informacji na temat ruchów samopomocowych, mitingach AA i inne.
3. Współpraca z innymi instytucjami:
1) z Policją, Kuratorami Sądowymi, przedstawicielami służby zdrowia, oświaty, Zespołem
Interdyscyplinarnym ds przeciwdziałamia przemocy, ośrodkami pomocy społecznej i inne w zakresie
procedury "Niebieskiej Karty".
Rozdział 4.
Działania ustawowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Wójt Gminy Walce powołuje Komisję i zatwierdza regulamin jej działania.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) inicjowanie działań stanowiących zadania własne Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowania wobec osoby uzależnienionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym kierowanie do biegłego orzekającego
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
3) finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry (opinie dla potrzeb sądowych) osób objętych
postępowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) rozpatrywanie informacji z instytucji, organizacji społecznych i od osób fizycznych dotyczących
nadużywania alkoholu;
5) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
6) wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
7) podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych i interpersonalnych w zakresie zjawisk patologii
społecznych, w tym uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przemocy domowej, profilaktyki inne
członków Komisji i przedstawicieli innych zawodów, których działalność sprzyja rozwiązywaniom
problemów patologii społecznych.
Rozdział 5.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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1. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych
na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu
alkoholizmowi określonymi w niniejszym Programie.
2. Ustala się wynagrodzenie dla przewodniczącego / cej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 250,00 zł, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 200,00 zł za udział w posiedzeniu komisji.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi po odbytym posiedzeniu komisji, podpisana lista
obecności.
Rozdział 6.
Finansowanie zadań
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia.

L.p
1.
2.
3.
4.

5.

Zadania, przedmiot finansowania

Kwota
przewidywanych
wydatków w zł
Dostęp do pomocy psychologicznej, terapeutycznej,
22.000 zł
psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin; dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
10.200 zł
Problemów Alkoholowych.
Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie
6.000 zł
odwykowe, badania psychologiczne, opłaty sądowe
Działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne wboec
30.440 zł
dzieci,
młodzieży
i osób
dorosłych
w zakresie
rozwiązywania szeroko pojętego uzależnienia od substanji
psychoaktywnych, przemocy i agresji (warsztaty, pogadanki,
prelekcje, festyny i inne).
Promocja zdrowia, propagowanie akktywnych i trzeźwych
form spędzania czasu wolnego (zajęcia sportowe, muzyczne,
plastyczne i inne).
Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych służących
zdrowemu i życiu wolnego od alkoholu.
Przeciwdziałanie narkomanii.
5 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
68.640,00 zł
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