
Uchwalo nr 29O/ XXXTIT/ 2OL0
Rcdy Gminy w Roźwienicy
z dnia 29 kwietnio 2010

W sprowie przyjęcio Gminnego Progromu ProfilokĘki i Rozwiązywonio Problemów
AlkohoIowych oraz Przeciwdziałonio Nhrkomonii no 2010 rok'

No podstawia ort. 18 uśt. 2 pkt 15 z dnia 18 morco 1990 rok o somorządzia
gminnym (Dz.U'Z2001r' Nr 142 poz 1591 z późn' zn.) crt '4' ust.2 uslowy z dnio
26 paźdŻiernika l982l ' o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
qlkoholiznowi (fekst jednolity Dz'U'ZZ1oZr' Ńr t47 poz. 1?31 z późn' zn..)

oroz ort' 10 ust'3 ustowy z dnio ?9 lipco 2005r. o przeciwdziołoniu norkomonii
Dz.U.Nr 179 poz.1485

Rcdo 6rniny Uchwolor
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1. Uchwqlq śię ominny Progrom Profiloktyki i Rozwiązywoniq Probląmów
Alkoholowych i Przeciwdzialanio Narkomonii no 2010 r. stdnowiący zclącznik
nr 1do niniejszej uchwĄ.
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2. Plon wydotków na reolizocję zadoń wynikojqcy Ż ?minnego Progromu
Profiloktyki i RozWiązywonio Problemów Alkoholowych i Przeciwdziołonio
Narkomonii śtonowiący zołącznik nr 2 do niniejszej uchwĄ'
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3. Wykonywanie uchwĄ powierzo się Wójtowi 6miny.
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Zołącznik Nr 1do Uchwoły
Nr 29OIXXXITI/2010

Rody 6miny w Roźwienicy

Gninny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania l\'hrkonanii na 2o1o rok

Prowodzenie działań związonych z profiloktyką i rozwiązywaniem problemów
olkoholowych i przeciwdziołoniem norkomonii noleży do zodoń lvlosnych gminy,
Progrom przedstowio zodonio własne gminy Wynikojące z arl. 4'
ust. 2 o wychowoniu w trzeźwości i przeciwdziołanju olkoholizmowi z dnia 26
poździerniko 1982 roku z późn. zm. oroz z ort. 10 ust. 1 usto$ry
o przeciwdziołoniu norkomonii z dnio 29 lipca 2005 roku.

Zgodnie z treściq tych ustow W zokresie przaciwdzlałonio olkoholizmowi jak
i nqrkomonii Wykonuje się poprzez odpowiednie ksztaltowonie polityki spolecznej
w szczególnościl
łwofzenie warunków sprryjojących raalizocjj poirzeb, których zospokojonie
motywuje Powstrzynonig się od spożywonia olkoholu i innych środków
zmieniojących świodomość
- Dziqłqlność wychowowczą i informocyjnq mqjącq nq ce|u ogroniczenie
dośfępności do olkoholu i narkotykóW,
- Leczenie osób uzoleŹnionych od olkoholu i norkotyków, zapobieganie
negatYwnYm noŚtępstwom nodużywania alkoholu i norkotyków ich uŚuWoniu

- Przeciwdziałoniu przemocy w rodzinie

Progrom opierojący się no wyt'ycznych Poństwowej Agencji Rozwiqzywonio
Problemów Alkoholowych jest wynikiem woli somorządu lokolnego
odpowiadzialnego zg zdrowie Iizyczne i psychiczne mieszkońców, wlqściwa
wychowonie r*odego poko|enio oraz łod i porządak publiczny,



1' chorokteryŚfyko6miny

6mino Roźwienico obejmuje ó8ó1 ho powierzchni skłoda się no to
12 miejscowości, siadzibą włodz gniny jest miejścowość Roźwienico. Aktuolno

liczbo mieszkońców to 64t7 osób.

W gimnozjoch i szkołoćń podstowowych Uczy sję 414 uczniów w gimnazjach ?77
i oddzioły przedszko1nę79"6 rez.,
No terenie grniny funkcjonujc 2 ośrodki Zdrowio i 2 Biblioteki w węgierce
iw Roźwienicy.

We wszystkich miejscowościoch na lerenie gminy r*odzież spędzo czas wolny

w świetlicoch Wiejskich, które są Wypośożone W Śprzęt sportowy, gry

towarzyskie, telewizory, częściowo W internet'

Problemem W gminie jest bazrobocie, o tym śomym szerzenie Śię ubóstwo.

W roku 2009 z pamocy GoPs korzystoło 6!2 osób'

2. Diognoza stonu problamdw olkoholowych w gminie zo rok 2009.

No jeden punkt nopojów olkoholowych przypoda 182 osoby. ogriłem wydono

22 postanowienia no olkoho|, w lym 17 no piwo, 3 o zaworiości powyżei 4.5%

do 18%-. 3, o zowortości powyżej 18% -2' 13 zezwoleń jednorozowych wydono

Jadnostkom ochotniczych strcży Pożornych (orgonizowonie festynów
sportowych, zobow i dożynek). Do Gminnaj Komisji Rozwiązywanio Problemów

Alkoholowych zgłoŚzonych ŹoŚtcło 18 wniosków o Śkierowonie no leczenie osób

uzoleżnionych od olkoholu.
No rozmowę mo'tywującą do leczenia zgłosiło Śię 13 osób' Z wszystkimi

osobomi zoŚtoły przeprowadzone rozmowy no ternoi szkodliwości olkoholu -
motywowanie do leczenia 3 osoby leczyto się w Szpitolu Psychioirycznym

W Jorosłqwit'l na oddziole zomkniętym' Leczenie w szpitolu w Zurowicy odbyło

2 osoby.
Nc teropię po leczeniu do Porodni w Jqroglowiu doieżdŻa 5 osób, ośobom tym

zwrocone Śą koszty przajozdu.
No mocy ustowy leczenio osób uzo|eżnionych od olkoholu odbywo się
w pIocówkoch leczenio odwykowego. Koszty zwiqzane z odbyciem teropii osób

uzoleżnionych pokrywo NFZ.
Punkt Konsultocyjny czynny jest od poniedziołku do piątku w godz. 11{'r-1500



3. Zodqnio do raalizocji w zokresie profiloktyki i rozwiązywcnia problemów

olkoholowych.

3'1. Przekazywanie informocji o możliwości podjęcio leczeniq i zmotywowonio

do niego.
3.2. Rozpoznanie w tmkcie rozmowy zjowisko przemocy domowej i udzielenia
stosownego wsporcia oraz informocji o nożliWościoch powstrzymania przemocy.

3.3. Przekozywonie informocji na tełnot możliwości pomocy i kompą-tencji
poszczególnych dużb z lercnu 9miny i innych instytucji, które mogą zoongożować

się w profesjonolna i systemowq pomoc dlo klientów punktu.

3.4. Diognozo sytuacji rodziny i plon pomocy.

3.5. Bieżqco Współproco z Porodnią Uzoleznień w Joro3łowiu.
3.6. Zapewnienie bezpłotnych przejazdów osobom |eczonym w Porodni
Uzoleżnień w Jorosłowiu.
3.7. stoła wŚpóhroco z innymi organizocjomi dziołojącymi na rzecz osób
uzoleżnionych.
3.8. Prowodzenia profiloktycznej dziatqlności informoryjnej i edukocji
w szczególności d|o dzieci i lłlodzieży w zokresie uzależnień w tym prowadzanie

nP. pozolekcyjnych zojęć sportowych.
- infornowonie o szkodliwości Śpożywonio nopojów olkoholowych oroz o chorobie
olkoholowej i możliwościoch leczenig osób uzgleżnionych i członków ich rodzin.
3.9. Podejmowanie dziołań edukocyjnych skierowonych do podmiotów
prowodzących dzicloIność gospodarczą zwiqzanq ze sPrzedożą nopojów
olkoholowychr
- przeciwdzidoniedemorolizocji i rozpijoniu nieletnich,
_ przeciwdziolonienoruśzeniomporządku publicznago,

- prowodzenie dziołalności intarwencyjnej związcnej za sprzadożą olkoholu

nieletnim, nietrueźwym i pod zośtow.
Wynagrodzenie dlo członków 6minnej Komisji Rozwiązywonio Problamów

Alkoholowych ustolq Śię za każdordzowe pośiedzenie w WyŚokości 1o0 zł (Śłownie;

sto złotych).

Zodonio związone z reolizocjo rozwiązywonio prob|emów alkoholowych jok
i norkomanio noleżqdo jednej komiśji, której nozwo brzmil
KoMI5JA RoZWIĄZyWANTA PRoBLEMóW ALKoHoLoWycH
1 NARKOMANII.



4. Zadonio w zakresie przeciwdziołanio norkomanii'

4.l. stworzenia |okolnego systemu dziołań profilokĘcznych odekwatnego
do istniejącej no terenie gminY zagrożenia norkomdnii w celu wyeliminowania
crynników prowodzącyc_h do uzoleżnienio'
4.2. orgonizowanie alternotywnych miejsc twórczego spędzonio wolnego czosu
dlo dzieci i młodzieży w szczególności z grup podwyżŚzonego ryzyko.
4.3. Wyprocowonie wśród dzieci i nrłodzieży racjonalnych postow wobec
norkotyków i innych substoncji o dzicłoniu odurzo''ącym poprzez wdrażanie
i reolizocję programów prof ilokĘcznych'
4'4. Prowadzenie profilokiycŻnej dziołolności informocyjnej i szkoleniowej
w zokresie ?ozwiązYwanic problemóW norkomonii w śzczególności dlo dzieci
i Ńodzieżry.
- orgonizowonie Śpotkoń, szkoleń dotyczqcych profiloktyki i rozWiązywonio
problemów związonych z norkomonią
- upowszechnienie mcteriołjw edukacyjnych o temotyce aniynqrkotykowej -
plokaty, ulotki, inf ornotory.
- finonsowonie iwśPieronie kolonii, półkolohii letnich i zimowych. teropeutycznych
dlo dzieci i r(\łodzieży '
_ prowodzanie stcłego systemu informocji no temot profiloktyki i rozwiqryWcnid
problemów związonych z zożywoniem narkotyków i innych substoncji szkodliwych
dlo zdrowio.
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Plon wydotków

Kornisji Rozwiązywonia Problemów AlkohoIowych oroz Przeciwdziolania
Norkomonii no rok 2010.

frc ", a L.Ą,'ier.

1 Wydotki związcne z funkcjonowoniem Punktu KonŚultocyjnego
/energia, goz, śr. czyŚtości, opłcty Pocztowe, motericly biurowe,

telefon/

5.000 zł

? Wynqqrodzenie i pochodne koordynotoro t2'4t0 ź
3 Wynoqrodzenie członkóW komiŚ.ii zo kożdorozowe posiedzenie 3.600 zł

4 opinie bieqtych sądowych 2.5Qo zł

5 Zwrof koŚztóW prząiazdu do porodni A,/A z'ooa zł

6 Szkolenie członków komi5.ii, koordynotoro 1.o00 zł

7 Kontrole punktów sprzedaŻy nopojów olkoholowych (zokup poliwo

dlo Polic.ii)

2.ooo zł

I Zokup progromu profilokĘcznego no temot szkodliwości olkoholu

i norkotyków dlo nrłodzieży sŻkolnej

1.ooo zł

9 Kolonie letnie z progrcmam profiloktycznym dlo dzieci z rodzin
oŚób uzoleżnionych

5'000 zł

10 Zokup Śprzętu sportowego dlq rrrło dzieży spędzającej czos wolny

w światlicoch wią|skich
ó.000 zł

11 Różne Wydotki (czosopismo, publrkocje) 1.490 ał

Rozeml 42.oo0 zł


