UCHWAŁA NR V/32/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.”
Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 18,
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Rada Gminy w Radziechowach-Wieprzu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.” w zakresie określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały, opracowany na podstawie Diagnozy Problemu Alkoholowego, Narkomanii i Przemocy
w Gminie Radziechowy-Wieprz, stanowiący część Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2014-2020 (Uchwała Nr IV/18/14 Rady Gminy
w Radziechowach-Wieprzu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Radziechowy-Wieprz na lata 2014-2020 ).
2. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz
Jacek Świniański
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Załącznik do uchwały Nr V/32/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 lutego 2019 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w 2019 r.
WPROWADZENIE
Alkoholizm i narkomania, zaliczane do najpoważniejszych problemów społecznych, powodują szkody
we wszystkich sferach życia jednostki, wpływając na stan zdrowia, zaburzając relacje rodzinne i społeczne
funkcjonowanie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w zakresie minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych z tych uzależnień wynikających.
Program został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną Diagnozę Problemu Alkoholowego,
Narkomanii i Przemocy w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz stanowi część Gminnej Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2014-2020 (Uchwała Nr
IV/18/14 Rady Gminy w Radziechowach-Wieprzu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radziechowy-Wieprz na lata 2014-2020 a także
w oparciu o wieloletnie doświadczenia nabyte w trakcie dotychczasowych działań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Program uwzględnia rekomendacje zawarte w programowych dokumentach regionalnych i krajowych,
w szczególności cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Rozpoznanie problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych pozwala określić podstawowe
a zarazem najważniejsze cele i założenia gminnego programu na rok 2019:
1. Tworzenie systemu profilaktyki gminnej angażującego społeczność lokalną: młodzież, rodziców,
nauczycieli, pedagogów, administrację samorządową, organizacje pozarządowe, kościół i związki wyznaniowe,
radnych gminy, policję.
2. Działalność wychowawcza, propagowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia oraz promocja
postaw abstynenckich, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
3. Działalność informacyjna, edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń związanych ze
spożywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, środki odurzające, środki zastępcze i nowe substancje
psychoaktywne zwane NSP, tytoń), ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym
następstwom nadużywania alkoholu, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą
poprzez objęcie ich pomocą psychospołeczną i prawną oraz pracą socjalną.
6. Ograniczanie dostępności do alkoholu, eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przy realizacji przedstawionych zadań współpracują ze sobą:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu; Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Radziechowach-Wieprzu; Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie; Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki; nauczyciele; pedagodzy; radni
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gminy; kościół i związki wyznaniowe; policja oraz organizacje pozarządowe, których działania służą
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii i przemocy w rodzinie.
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radziechowy-Wieprz, zgodnie z art. 182
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz.2137), są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, które to nie mogą być przeznaczone na inne cele.
PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 W Gminie Radziechowy-Wieprz opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
AKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU
ROZDZIAŁ I
PROWADZENIE
DZIAŁAŃ
INFORMACYJNO
EDUKACYJNYCH
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH,
NARKOMANII
W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WŚRÓD DOROSŁYCH

W ZAKRESIE
I PRZEMOCY

1. Działania informacyjno-edukacyjne, obejmujące uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz
pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, pielęgniarki
środowiskowe, w zakresie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu,
kształtowania świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich negatywnych
następstw oraz dotyczącej ryzyka szkód wynikających z używania wyrobów tytoniowych.
2.1.Udział finansowy Gminy w edukacji uczniów w obszarze uzależnień od alkoholu oraz substancji
psychoaktywnych i wyrobów tytoniowych.
2.2.Udział finansowy Gminy w edukacji rodziców w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu,
używania substancji psychoaktywnych, wyrobów tytoniowych, celem zwiększenia
kompetencji
wychowawczych.
2.3.Wspomaganie działań instytucji i podnoszenie kompetencji zatrudnionych w nich osób, działających
w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomani oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, poprzez finansowanie edukacji nauczycieli
i pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych
i pielęgniarek środowiskowych.
2.4.Prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych; zakup i upowszechnianie ulotek i informatorów na
temat problemów alkoholowych, narkomanii.
3. Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
3.1.Dofinansowanie szkoleń i konferencji dot. zjawiska przemocy w rodzinie oraz
procedury
„Niebieskich Kart”, organizowanych dla przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
w gminie Radziechowy-Wieprz,
3.2.Opracowywanie, zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych na temat przemocy w rodzinie
i możliwości przeciwdziałania temu, w szczególności w rodzinach z problemem alkoholowym.
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4. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych
3.1.Szkolenie przedsiębiorców i sprzedawców alkoholu w zakresie przepisów prawa o obrocie alkoholem
i o problemach alkoholowych.
5. Finansowanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej tj. ukierunkowanej na całe populacje oraz
z obszaru profilaktyki selektywnej tj. ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, do
prowadzenia wśród dzieci i młodzieży.
6. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w rekomendowanych programach
profilaktycznych poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie skutecznych
oddziaływań profilaktycznych.
7. Finansowanie programów profilaktycznych, w szczególności: ogólnopolska kampania „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę”. Wyposażanie programów
profilaktycznych w sprzęt i materiały pomocnicze do ich realizacji.
8. Dofinansowanie realizacji działań edukacyjnych promujących zdrowy styl życia poprzez zajęcia
sportowe, inne niż pozalekcyjne, turnieje sportowe, inne programy rozwojowe o charakterze wokalnotanecznym, poznawczo-turystycznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyposażanie w materiały
pomocnicze i sprzęt do zajęć umożliwiający ich realizację.
9. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych, sprzyjających kształtowaniu
postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, jako elementu edukacji w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Wyposażanie w sprzęt
i materiały pomocnicze do ich realizacji.
10. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć teatralnych w szkołach podstawowych, sprzyjających
kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, jako elementu edukacji w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Wyposażanie
w sprzęt i materiały pomocnicze do ich realizacji.
11. Dofinansowanie działań edukacyjnych sprzyjających rozwojowi młodego człowieka w kierunku
pożądanych w życiu wartości, poprzez udział szkół podstawowych w Programie Edukacji Medialnej
i Społecznej „KinoSzkoła”.
12. Finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych (teatralnych,
tanecznych, sportowych i innych rozwojowych) realizowanych w ciągu roku kalendarzowego w świetlicach
wiejskich dla dzieci i młodzieży, rozumianych jako profilaktyka uniwersalna ukierunkowana na całe populacje.
Wyposażanie w sprzęt i materiały pomocnicze umożliwiające realizację pracy z dziećmi. Wdrożenie działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych.
13. Organizowanie, finansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży, rozumiane jako profilaktyka
selektywna ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Dotyczy dzieci i młodzieży pochodzącej
z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie.
14. Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji, stanowiących
integralną część programów edukacyjnych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, na szkolnych i na
gminnych obiektach sportowych.
15. Finansowanie badań społecznych, w tym badań ESPAD wśród młodzieży, służących szeroko pojętej
Diagnozie Społecznej, jako narzędzie przy tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych
w gminie.
16. Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych,
kościołów i związków wyznaniowych i innych organizacji społecznych w organizowaniu wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu postaw
etycznych i zachowań prozdrowotnych, w szczególny sposób eksponujących i propagujących:
- trzeźwy i zdrowy styl życia,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
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17. Wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenckich, instytucji kultury, zespołów sportowych
i innych organizacji społecznych w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działań edukacyjnych, w szczególny sposób eksponujących
i propagujących:
- trzeźwy i zdrowy styl życia,
-

przeciwdziałanie narkomanii,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
ROZDZIAŁ II
ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ ORAZ
POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, DLA RODZIN,
W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PROBLEMY NARKOMANII;
OCHRONA RODZINY PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ
1. Dofinansowanie dodatkowych programów terapeutycznych realizowanych w placówkach odwykowych,
w zakresie ponadpodstawowym, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych i DDA.
2. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną – sesje terapeutyczne.
3. Dofinansowanie ofert programowych realizujących pomoc terapeutyczną dla osób pijących ryzykownie
i szkodliwie.
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego (psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, mediator, prawnik) dla
osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą domową:
4.1.Pomoc psychospołeczna poprzez udostępnianie usług interwencyjno-wspierających w postaci porad
i konsultacji dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą, udzielanie
wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, motywowanie osób pijących ryzykownie
i szkodliwie, nieuzależnionych, do zmiany zachowań,
4.2.Pomoc psychospołeczna dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
4.3.Udostępnianie pomocy prawnej, w postaci konsultacji, porad, wsparcia w redagowaniu pism
procesowych, dla rodzin z problemem uzależnień i przemocą.
4.4.Udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania przemocy w rodzinie.
4.5.Zakup materiałów pomocniczych, sprzętu i innych usług umożliwiających realizację zadania.
5. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym oraz problemem narkomanii w zakresie interwencji oraz
działań prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny,
powodowanych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.
5.1.Realizacja zadań związanych z działaniami wobec osób nadużywających alkoholu
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności:
a. realizacja ustawowych działań wobec osób uzależnionych od alkoholu i pokrywanie kosztów realizacji
tych zadań,
b. kierowanie na badanie celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie
kosztów realizacji tych zadań,
c. kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, pokrywanie kosztów
realizacji tych zadań,
d. stosowanie procedury „Niebieskich Kart” w ramach działań interwencyjnych,
e. kierowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym.
5.2.Realizacja zadań Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i pokrywanie kosztów realizacji tych zadań.
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5.3.Zakup materiałów pomocniczych, sprzętu, szkoleń, usług i finansowanie innych kosztów
organizacyjno-technicznych umożliwiających realizację zadań komisji r.p.a i Pełnomocnika, wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 roku.
ROZDZIAŁ III
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH,
SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych i współuzależnionych –
Wspólnoty AA, Al.-Anon, Al.-Ateen, DDA.
2. Wspieranie stowarzyszeń abstynenckich w zadaniach
alkoholowych realizowanych na rzecz mieszkańców gminy.

z obszaru

rozwiązywania

problemów

ROZDZIAŁ IV
PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM NA TERENIE GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH ZASADY SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
1. W celu realizacji zadania związanego z podejmowaniem interwencji w związku
naruszaniem, w punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy, przepisów art. 131 i art.15
ustawy, oraz realizacji zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach
na terenie gminy - współpraca z organami upoważnionymi do egzekwowania prawa
(Policja, Straż Graniczna)
2. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia.
3. Udział finansowy Gminy w realizowaniu działań ograniczających negatywne następstwa
nadużywania alkoholu, narkotyków; stosowania przemocy, z wyjątkiem pomocy socjalnej.
ROZDZIAŁ V.
ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
1. Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w gminie Centrum Integracji
Społecznej.
2. Realizowanie pracy socjalnej, w tym w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny, na
rzecz pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień od alkoholu i substancji
psychoaktywnych, w celu zapobieżenia wykluczeniu społecznemu, bądź pomocy ku
włączeniu społecznemu.
ROZDZIAŁ VI
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RADZIECHOWACH-WIEPRZU
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziechowach-Wieprzu,
zwanej dalej Komisją r.p.a., za realizację w 2019 roku zadań określonych w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze
zm.) przysługuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie.
1.1.Ustala się, że wysokość miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia przewodniczącego i członków
Komisji r.p.a. stanowi 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podjęcia
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niniejszej uchwały a ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. (Dz. U.
z 2018, poz. 1794)
1.2.Ustala się, że wysokość miesięcznego zryczałtowanego wynagrodzenia sekretarza Komisji r.p.a.
stanowi 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podjęcia niniejszej uchwały
a ogłoszonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1794)
1.3.Ryczałt, o którym mowa wyżej będzie wypłacany członkom Komisji r.p.a. z dołu, na podstawie listy
wynagrodzenia ryczałtowego, sporządzonej w oparciu o listy obecności członków Komisji r.p.a. na
posiedzeniach, podpisane przez Przewodniczącego Komisji r.p.a.
1.4.Wynagrodzenie zryczałtowane będzie zaokrąglane do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z przepisami
podatkowymi.
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