
Uohwała nr 186'XXV2009

Rady Gminy w Roałńenicy

z dfia 26 marca 2009 rok}

W sprawie Pruyjęcią cminnego Progrąmu PrcflakEki i Rozwiązywania Pmblemów

Alkoholowych oraz Ptzeciwdżiąłąnią Nąrkamąnii la 2009 rcŁ

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt' 15 z dnia 18 malca 1990 loku o samorządzie gminnym

- @z. U. Z 20o1r Nr 142 poz. 159l zp6ź. Zm.) ut 4l ust. 2 ustawy z dnia}6paździelrńĘa

1982 r o wychowaniu w tzeź:wości i Waciwdziałaniu alkoholizrnowi (tekst jednolĘ Dz.

U. z 2002 l. W l47 poz 123l z ŃŻ fia') oraz atrt. 10 ust- 3 ustawy z dni a 29 1lpca'zoos r' o

przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. Nr l79 poz. 1485

Rada Gminy Uchwala:

&l. Uchwala się Gminny Program ProfilakĘki i Rozwiązyvania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r- stanowiący załącznik nr l do

niniejszej uchwĄ.

&2. Ptan wydatków na realizację zadan wynikających z Gminnego Programu ProfilaĘki

i Rozwiąywania Problemów Alkohotowych i Narkomanii stanowiący załączrik nr 2 tlo

niniejszej uchwĄ.

& 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się wójlowi Gminy.

&4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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J'łącznik Nr l do UchwĄ
Nr 186Do02009

Rady Gminy w Rońrienicy

Gminny Prugram Proflawki i Rozłriąrywania Problemriw Alkoholow'vch oraz

Przeciwdzidłąniq Nąrk manii ra 2009 xlk

Prowartzerrię działń zwięanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii naleźry do zadań własnycb gminy

ProgTam p.zedstawia zadania własne gminy w1lllkające z art. 4l ust. 2 o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdzlałaniu alkoholiz:mowi z dnia26 pa:ździemika 1982 ro_L'u z poz m
oraz Z art. l0 ust. l ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z clnia 29 lipca 2@5 t

Zgodnie z treścią Ęch ustaw w zalaesie pneciw&iałania alkoholizmoń jak i narkomanii

wykonuje się przez odpowiednie ksaałtowanie poliyki społeczrrej w szczególrrośoi;

- Tworzenie warunłów sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje

powstrzyłnanie się od spoĄwania alkoholu i innych środków zmieniających

świadomość,

_ Działabość łrychowawczą i informacyjną mającą na celu ograrriczenie dostępności

alkoholu i narkotykóu.

- lęczenie osób uząlężr onych od alkoholu i narkotyków, zapobieganie negatywnym

następstwom nadużywania alkoholu i nar*otyków ich usuwaniu oraz przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie.



Program opierający się na wytycznych Państwowej Agenc-li Rozwiąz.vwania Problęmórł'

Ąkoholołych oraz Narodowym Programie ProfilaĘli i Rozwiązywania Problemow

Alkoholowych jest wyrikiem woli samorządu lokahego odpowiedzialnego za zdrońę

fizycme i psyctllcme miewkancóq właściwe wychowanie młodego pokolenia oraz ład i

porządek publicay.

I CharakterysĘka Gminy.

Gmina Roźwienica obejmuje ó861 ha powierzchni skłaclających się z 12 niejscowości,

sie<lzibą wła<Ł gminy jest Roźurienicą Ałtualna liczba mieszkalĄców to 6395 osób'

W gimnazjach i szkołach uczy się ogołem 736 uczriów w klasach ,,o'' 59 uczniów'

Na telęnie gminy funłcjonują 2 ośrodki zdrowta_

Cz},telnicy korzystają z 2 bib1iotek.

We wszystkich miejscowościach na terenie gniny młodzież spędza wolny czas w

świetlicach wiejskich'

Problemem w pinie je st beaobocie a tyłn sarnym sz€rzęnie się ubóstwa'

II Diagnoza stanu problemów alłoho|ołych w gminie za rok 2008.

ogołem wydalo 25 zezwoleń na sprzedż napojów alkoholowych. Wydarro 13 zezwolęń

Jędnostkom ochotniczych struŻy Pożnmych / podczas trwania takich imprezjak: gminne

doĄmki, fes5'ny, i zabawy/. Najeden punkt napojów alkoholowych przyparla 180 osób' Do

Gminnej Komisji zostało zgłoszonych 19 wniosków o skierowanie na leczenie osób

uzalehionych od alkoholu. Na rozrnowę motywującą do leczenia dosiło się l'I osób' Z

wszystkimi osobami zostały przeprowadzone rozrrrowy na temat szkodliwości alkoholu _

morywowanie do leczenia' 3 osoby leczyło się w Szpitalu w Żwawicy od<lział zamknięty, 7

osób dojeżÓża na terapię do szpitala do Jarosławia



7 wniosków zostało pEez Todzinę wstrzyman}'ch.

Na mocy ustawy lęczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w placówkach

leczenia odwykowego' Koszty związan€ z odbyciem terapii osób uzależnionych poĘ'wa

N. F. Z.

Punl( Konsultacyjny gwaranfuje dyskrecję i komfort psychiczny zglaszających się do niego

osobom, cz!'nny jest:

Poniędziałęk

Wtorek

Cz'rlaftęk

od godz. 11 do 15

- Piątęk

III Zadania do realizacji w zalcesie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych'

1. Przekazywanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i zrrrotywowanie do niego.

2. Rozpoznanie w trakcie romowy zjańska przemocy domowej i udzielenie

stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach powstrąrmania przemocy.

3' Przekazywanie informacji na t€mat możliwości pomocy i kompetencji

poszczegóhych służb z telenu gniny i innych insty'tucji' które mogązaangażovłać

się w profesjonalrrą i systemowąpomoc <lla klientów punktu.

4. Dagnoza sytuacji rodziny i plan pomory

5. Bieżąca wspóĘraca z Poradnią Uzalefuień w Jarosławiu.

ó. Zapewnienie bezpłatnyoh przejazdów osoboń leczon}m w Poradni Uzależlień w

Jarosłav.iu'

7. Stała współpraca z innymi orgarrizacjami ttziałającymi na rzecz osób uzalehionych.

8. Prowadzenie profilaĘcznej <lziałalrrości informacyjnej i edukacji w szczególności

dla <lzieci i młoctzięŁv w zak€sie uzależnień w tym prowadzenie npozalekcyjnych

zajęć sportowych



- ioformowanie o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz o chorobie

alkoholowej i możliwościach leczęnia osób uzaleźnionych i członków ich rodzin.

9. Podejmowanie działń edukaryjnych skierowanych do podmiotów prowadzących

działalność gospodarcz4zutiązma ze sprzedażą napojów alkoholowych:

przeciwdziałanie naruszeniom porądku publicanego,

- przeciwdziałarrie demoralizacji irozpijaniu nieletnicĘ

- prowadzenie działalrrości interwencyjnej związanej ze sprzedażą alkoholu nieletnim.

tdetrzeźłym i pod zastaw.

Ustala się vłynagro&enie dla czlonłów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w wysokości 100 zł

/ słownie: sto źotych,/ za ka:żde posiedzenie-

' 
Zatatiazwiąz'ute z realizacją rozwiąąlvania problemów alkoholowych jak i narkomanią

nalerą do jednej Komisji któĄ nazwa brani: Komisja Rozwiązy"lvania Problęmów

Alkoholowych i Narkomanii.



IY Zadaria w zakęsie przeciwdziałania narkomanii .

1. Stworzenie loka|nego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej

na telenie gmĘ zagrożenia narkomanii w celu wyelimńowania czynników

prowadzących do uzaleźnieńa'

2. oĘanŁowanie altematywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci

i młodzieży w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

3. w}pracowanie wśród dzięci i młodzieży racjonalnych postaw wobec narkotyków i
innych substancji o działaniu oduzającym popnez wdraianie i realizacji programów

profilaktycztych.

t 4. Prowadzenie profilaĘcaej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej

w zakesie lozwią7ywania problemów narkomanii w szczególrrości <lla <lzieci i
tłlodzleĘ

- organżowanie spotkaĄ szkolen doĘczących profilaktyki i rozwiąz}rłania

problemów związanych narkomanią.

- upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematycę anĘlarkotykowej _ plakaty,

ulotki, informatory

- t-rnansowanie i wspieranie kolonii, połkolonii letnich i zimowych terapeutycaych

dla dzięci i młoclzieł.

- organizowalie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat pofilaktyki i

- rozwiĄzylrania problemów zwi ęalych z aŻywafiem narkotyków i ilrnych

substancji szkodliwych dla zdrowia.
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-_ 
Plan Wvdatkótł

Komisji Rozwiązyrvania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na 2009 rok

l . Wy<lalki związane z funkcjonowaniem I'un&tu Konsultacyjnego / energią gaą śr

czystości' opłaty pocztowe' mateńały biurową telefon/ 5' 000 ź

- 2. W1magrodzenie koord1łratora l1.000zł

3. W5magrodzenie członk ów komisji zakażĄorazowe posiedzenie 3. 600 zł

4. opinie biegłych sądowych 2. 500 ź
5. zwTot kosztów przejazdu do porarlni łA 2.0o0ż

6. Kontrole punków sprzedaĄ napojów alkoholowych / zakup paliwa do samochodów

dla Policji 2. 000 Ź
7. Szkolenie członków komisji, koordymtora l.0o0ź
8. Zat:rrp programu profilakĘcaego na tąnat szkodliwości alkoholu i narkotyków

dla młodzieĄ gimnazjalnej l. 000 zł

9. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieĄ spędzającej czas wolny

\_' w świetlicach wĘskich 6. 000 ź
l0. Kolonie letnie z programem profilal'tyczrym 5. 000 ż
11. Róne wy<latki / czasopismą publikację/ 1. 325 zł

P:azerl40. 425 zł
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Sprawozdanie

Z Gminnego ProgramuProfi lakt'vki i Rozwiąz'vwania Problemów Alkoholowvch

OrazPrzeciwdzińaua Narkomanii za 2008 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholołych orcz Przeciw działulia

Narkomanii w Rońńenicy realizując zadania programujakie zostały uchwalone przez Radę

Gminy w 2008 roku wykonała wszystkie zarrierzane cele iprzedsięwzięcia.

Do Pun*tu Konsultaryjlego zostało zgłoszonych 19 wniosków o skierowanie na ieczenie

' osób uzależńonvch od alkoholu.

Na rozrrowę zgłosiło się 17 osób' Biegli Sądowi sporząl'li 4 opinie motywujące do

leczenia' W szpitalu w Zurańcy ma oddziale zamłnięĘm leczyło się 3 osoby' jedna czeka

na miejsce' l osoba została umieszczona w Szpitalu Psychiatryczn}'m w Jaroslawiu 7 osób

dojeŹdŹa na terapię osobisĘ i gnrpową do Jarosławia osobom tym są wracanę koszty

przejazdu za bilety PKS' 7 rodzin wstrąnało postępowanie.

Wszyscy tlienci hrnłhr Konsultacyjnego otrłmali ulotki i broszury o tematyce

alkoholowej. Do mieszkańców Gminy dociera również miesięczrik '.Bez Toasfu''

redagowany przez Stowarzyszeńe Animatorów Trzeźwości w Przemyślu. Członłowre

Komisji za każdorazowe posiedzeńe Komisji są wynagradzani' za kontrole prmktów

sprzedazy napojów alkoholowych Policja otrzymuje doplatę do paliwa. Komisja

dofinansowała żmowisko we wszystkich szkołach na terenie gniny. Dla gimnazjum został

zakupiony program profilaktycay na tem8t uĄ,wek ,;alkoholu i narkołkóv/'.

Plogram t€njest Wykofzystywany w czasie godzin wychowawczych są to filmy DVD' kóre

pokazują problemy wspołczesnego świaą z którymi spotykamy się na co dzień.

Komisja uczestniczyła w Kampanii ciąźa bez alkoholu _ zakup materiałów erfukacyjn-vch

dla mlo<lzieżry ftsiąleczld ulotki o tematyce szkodliwości alkoholujakie szkody wyvołane

przez uĄwanie a|koholu przez matłj wylządzają kalectwa <lla nienarodzonych <lzieci).

Dzień dziecka zostal dofinansowany na kworĘ 3. 2'l5 zł lnagrodyl w czasie różnych

konkursów. Ze śrorlków Komisji został zakupiony telewizor do SzkĄ Podstawowej w Woli

Roźwienickiej.



Do wycieczki do Zakopanego zostało dofinansowanych 3 uczniów z Gimnazjum rr

Rońł'ienicy' byli to uczniowie z biednych rodzin z uzalenieniem' W letnim wypoczynku w

R.ajskierą koło Sarroka uczestniczyło 19 osób. Była to kolonia z programem

profilaktycznym. Młodzież, która w nim uczestniczyła bar&o mile wspomńa ten czas'

Szkolne Kluby Spońowe zostały częściowo wjposażone w sprzęt sportowy_ Członkowie

Komisii Rozwivr.wania Problemów Alkoholowych w ciągu rol-u dokonywali kontroli

prrnków sprzeda:Ą napojó\ł alkoholowych. z notatek sporządzonych wyniką że większośó

sprzedawców przestrzęga przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gmirma Komisja wspołpracowała z

Komisariatem Policji w Pruchnil:u. Komendą Powiatową w Jarosławiu, Szpitalem

Specjalistycznym w Jarosławir1 Szpitalem Specjalisyczrym w Źurawicy' Poradnią

Uzalężnień i Wspóhzaleaień Jarosławiq GOPS w Rońrierricy, stowarąvszenie

Animatorów Trzeźwości w Przemyślr1 PARPA w Warszawie.
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