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W sprawie ptzYjęcta Gmi.nnego Progralnu Profi1aktyki i R'ozwią-
zywania Prob1emów A1koholowych oraz PrzeciwdziaIania Narkoma_

nii na 2008r.

Na podstawie art.1B ust.2pkt.15 ustawy z dnla g marca 1990 roku

o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r.IrIr.142 poz.1591 z p6źniejszymi
zmianami ). arl.4 ! ust.2 ustawy z dnta 26 października 1982 r. o

rłychowaniu v' trzeźwości i pr zeciwdziałaniu alkoho1izmowi
(tekst jedńo1ity Dz.|].z 2ao2r.Nr.147 poz.I23t z p6źniejszymi
zmianami) oraz arl.10 ust.3 ustavry z dnia 29 lipca 2005r. o

przeciw działaniu narkomanii Dz.IJ.Nr. 179 poz.1485

RADA GMINY UCHWALA:

$r

Uchwa1a się Gminpy Program Profi1aktyki i Rozwiązywania Prob1emów

Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii na 2008 rok

stanowiący załącznik nr 1 do nin1ejszej uchrtaly.

$z

P1an wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego

Programu profi1aktyk1 i Rozwiązywania Prob1emów A1koholowych i
Ptzeciwdzialan1a Narkomanii stanovliący załącznik nr.2 do

nin!ejszej uchvlały.

$'s

Wykonanie uchwaly powi etza s1ę ttló j towi Gminy.

$ł

Uchvrała wchodzi w życLe z dniem podjęcia



Zał.ącznik I.lr.1 do Uchwały

Nr. 1 07 /XII/ 2008 Rady Gmi ny

w B'oźwienicy z dnia 13 marca 200Br.

Gminny Program Profi1aktyki i Roaw!ązywanla

Prob 1ernów A I kocho I owych o r a z Prze c ivrd zi aŁan i a

Narkomanii na rok Z00B

Prowadzenie działań zrłiązanyclr z profilaktyką i rozwiązywaniem
prob1emów a1koho1ovlycłr i przec1wdzIaŁaniem narkomanii naLeży
do zadań wlasnych gminy.

Program przedst'awia zadania własne gmin y wynikające z art.4 ! ust.
o wychowaniu v.' Erzeźwości i przeciwdziałaniu a1koho1izmowi z dnia
26 października 1982r. z p6źniejszynl amianami otaz z art.10 ust.
1 ustawy o przeciwdziaLaniu narkomanii z dnla zg lipca 2005 r.

Zgodn1e z t.teścią tych ustaw w zakresie przeciwdziałan1a

aLkoholiztilovri jak i narkomanii wykonu je sig prze z od,powiednie

kształlowanie po1ityk1 społecznej w s?.Czegó1ności:

-ttłorzeniu warunków sprzyjających rea1izacji potrzeb,których
\_ zaspokajanie moEywuje pol'strzymanie s1ę od spożywanla

a1kohoIu i innych środk6w zmieniających świadomość

- działa1ność wychowavlczą i 1nformacyjną nającą na ce1u

ograniczenie dostępności do a1koho1u i narkotyków,
Leczenie osób uza1eżnionych od alkoho1u i narkotyków,
zapobieganie negaty$/nym nas!ępstwom nadużywania a1koholu
i narkotyków. ich usuwanie oraz Przecivrd zia:raniu przemocy

w rodzinie.



. Program ,opiera.iący się na wyŁycznych Państwowej Agencji Bozwią-
zywania Prob1emóvl A1koho1otłych oraz Narodowym Programie Profi-
laktyki i Rozwiązywania Prob1emźw A1koho1owych jest wynikiem

woIi samorządu 1oka1nego odpowiedzia1nego za zdrowie fizyczne i
psych1czne mieszkańców,właściwe wychorłanie młodego poko1enia
oraz ład i porządek pub1iCzny.

I. Charakterystyka Gminy.

Gmina Roźwienica obejmuj e 6361 ha powierzchni i 1]. miej scowośc1
\- siedzibą władz gminy j est Roźwienica.

Aktua1na 1 iczba mies zkańclw to 54o5 osób.
l'J gimnazjach i szkołach podst,awowych uczy się ogółem 775 uczniów
Na tprenie gminy funkcj onuj ą 2 ośrodki Zdrowia.
Czytelnicy kotzystają z 2 bib1iotek.
hte wszystkich miejscoIuościach na !erenie gminy rn1odz1eż sPędza
wo1ny czas w świeE1 icach wiejskich.
ProbI'emem t{ gminie j est bezrobocie a Eym gamym rou s zetzania się
ub6stwa. Z pomocy GoPs w roku 2007 skorzystało 377 rodzin

\v II ' Diagnoza stanu prob1emóvr a1koho1owych t{ gminie za 2oo7 rok.

0gó1em wydano 30 zezwoLeń na sprzedaż napojów alkoholowych

28 punkt6w sprzedaży zos!ał ptzedlużony okres ważnośc i zezwo1eń

napojów a1koho1owych.
2 zezwo1enia zostały wydane nowe na sprzedaż napoj6w a1koho1otłych
o zal,tartości do 4,5z a1kohoIu oraz piwo.

t'lydano 9 jednorazowych eezwo1eń na sprzedaż napojów a1koho1owych

/ podczas trwania imprez !akich jak festyn sportowt,dożyn&i gm1nne



Na j eden punkt napoj óvl a1koholowych przypada 180 osób.
Do Gminnej Komisj i Rozwiązywania Prob1emów a1koho1owych zostało
zgłoszonych 18 wniosków oleczenie odwyk owe, z vIszystkimi osobami
zostały przeprowadzone roznowy profi1ak tyczne motyV'ujące do
Ieczenia. Bieg1i 5ądow1 Sporz ądziLL 4 opini 1 psychoIogiczno_
psychiattycznych 5 wniosków trafiło do Sędu Rejonol{ego ił' Jarosła_
wiu ' 3 osoby odbyvlały 1eczenie odwykoy7g w 5zpita1u Spec j a1i st.yczn
-nym !' Jarosławiu na oddzie1e zamkniętyn
2 osoby dojeżdżaŁy na terapię prol,'adzoną przez pan1ą psycho1og.
1 wniosek jest w toku sprawy ,8 wniosków zostało ptzez rodzinę

\- wslrzymanych.

Na mocy ustawy 1eczenie osób uza1eźnionych od alkohoIu odbywa
się w placówkach 1ecznictwa odwykovrego. Koszty zwiąeane z odbycie
terapi i pokryrła N$F. z.

Punkt I(onsultacyjny czynny 2

Poniedziałek

idtorek

czwarEek 
od godz.11 do 15

I Piątek

Punkt Konsultacyjny gwarantuje dyskrecJę i kornfort psych iczny
zgłaszającym się do niego osobom.

III. Zadania do rea1izacJi w zakresie profi1aktyki i ro zvżązy-
wania prob1emów alkoho1orłych.

1. Przeltazywanie informacj i o możliwości podjęcia 1eczenia i
zmoEywowanie do niego.

2' Rozpoznania w trakcie rozmowy z j awiska przenocy dornovJs j i
udzie1enie stosol{nego rtlsparcia oraz inf ormac j i o możlivrościach
potłs t t zyma n i a pr z elno cy .

3. Przekazywanie informacji na temat' możIiwości pomocy i kompeŁen_



rv zadania w zakresie przeciwdzialania narkomanii

1. Stworzenie 1oka1nego systemu działań profi1aktycznych

adekwatnego do istniej ącej na terenie gminy zagtożenia
narkomania w ce1u wye1ininowania czynników Prov'adzących
do uza 1eżni eni a .

2. 0rganizowanie a1ternatywnych miejsc twórczego spędzanla
wo1nego ezasu d1a dzieci i młodzLeży v, szczególności z
grup pod'wyższonego ryzyka.

3. lrlypracowanie wśród dz1eci i młodz LeŻy racjona1nych posta
wobec narkotyków i innych substancji o dzia1aniu odurzaj
Jącyn Poprzez wdrażanie i rea1izacji programów profi1a:

kEycznych.

4. Prowadzenie profi 1aktyczneJ działa1noścl informacyjnej ,

edukacyjnej i szko1eniowej w zakresie rozwiązyrrania proi'
_b1emów narkomanii w szczegót'nośc1 d1a dzieci i młodzież

- organlzowanie spotkań,szko1eń dotyczących Profi1aktyki
i rozwiązywania prob1emów związanych z narkomanią.

_ upowszecbnianie materiałóvr edukacyjnych o tematyce
antynarkot ykowe j -p I akaty, u1 otkl, lnf orma tory.

- f inansovlanie i wspier_anie ko1onii. półko1on1i 1etnich i
zirnowych terapeutycznych d1a dz1ec1 i rnłodz Ieży

- organieowanie i prorładgenie stałego systemu informacji
na temat profi1aktyki 1rozwięzywania prob1enów z

zuiązanych z zażywaniern narkotyków i 1nnych substancji
szkodllwych dla zdrowia.



PIan wydatków Komisj i

oraz Przeciwdzialania

Rozwiązywania

Narkomani i na

Prob1 ernórv Atkoho 1 orvych

rok 2008

1. l,Iydatki związane z funkcjonowaniem

/ energi a, gaz, śt . czystości, opł a ty

Punktu I(onsul tacy j nego

poCztowe,materiały biurowe,
te!.efon/ 5.000zł

2. }Jynagtodzenie koordynatora 11.000zł

3. Wyrtagrodzenie Członków komisji za każdorazowe posiedzenie
3.900zł

4. 0pinie biegłych sądowych ,,. 2.000zł

5. Zwtat kosztów ptzejazdu do Poradni A,/^ 1.5o0zł

6. Kontro1e punklów sprzedaży napojów aIkoho1owych /zakup
paliwa do samochodu dla polic j i,/ 2.AAOzl

7.

o

Szkolenie koordynatora-czasopisma publikacje 60021

Zakup programu prof11aktycznego na temat szkodL1wości

a1koho1u i narkotyków d1a mŁodzieży gimnazja1nej L .2OAzl

9. Borganizowanie dnia dziecka dla dzteci z rodzin z problemem

alkoholowym 3 .27 5zł

10. Zakup sprzęŁu sportowego dIa młodzLeży spędzającej czas

w świet1icach wiejsk1ch oraz kIubach sportowych 5.000zł
11. Kolonie z programem profilaktycznym 6. 000zł

Razem 47.475zł

PrzeypnicąW Rady Gminy

LtrfW,W,E,r. (L( e(.
Mie czy s łan: Jarl IYf' al-ciniec


