
 
                                                  Uchwała  Nr XLII/243/2018 
                                                  Rady  Gminy  Rozdrażew 
                                                  z dnia  20 czerwca 2018r. 
 
 
 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018 r. 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z  2018 r.  poz. 994 ) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (  Dz.U. z 2016 poz. 
487 ze zm.)  uchwala się co następuje: 
                                                              

§ 1 
 
W Gminnym  Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018 r. stanowiącym załącznik do uchwały                                
Nr XXXVII/211/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                             
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2018r. punkt VI Szczegółowego Gminny Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie 
określone  w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
                                                              

§ 3 
 

 Uchwała  wchodzi  w  życie z  dniem  podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy   
 ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Rozdrażewie  i  w   Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
            Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
obszarze Gminy Rozdrażew na 2018 r. (pkt VI  Szczegółowego Gminny Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.) dokonuje się                   
w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2017 ( kwota 14.914,-) ,         
w  wyniku wyższych niż planowano wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2018 ( kwota 9.013,- zł) oraz z wprowadzeniem nowego 
zadania – przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych. 
 
Środki te proponuje się przeznaczyć na: 
-opłacenie kosztów  powołania  biegłego  orzekającego w przedmiocie   
 uzależnienia   od  alkoholu                                                                                680,- 
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu  
   wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  
  specjalistycznemu leczeniu w warunkach stacjonarnych lub  
  niestacjonarnych ( wnioski do sądu)                                                                   80,- 
- podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia przedstawicieli instytucji         3.000,- 
  działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
   wynikających z używania alkoholu, w tym  w zakresie przeciwdziałania  
   przemocy w rodzinie zgodnie założeniami Narodowego Programu  
   Zdrowia w tym nauczycieli, GKRPA, ZI, GOPS.   
- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych 
   dotyczących  ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz  
   dotyczących zjawiska przemocy  w rodzinie, w  szczególności       
   z problemem alkoholowym                                                                                500,- 
- realizacja programów i warsztatów profilaktycznych  w ramach  
  profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  
   w tym prowadzenie dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć  
   sportowych, zajęć korekcyjnych , wycieczek szkolnych, konkursów  
   oraz letniego wypoczynku                                                                              16.167,- 
- przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych                       3.500,- 
 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione 
 
 
 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  
 
 
 
 



                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XLII/243/2018 
                                                                                    Rady Gminy Rozdrażew 
                                                                                     z dnia 20 czerwca 2018 
 
VI. SZCZEGÓLOWY  GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI       
      ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  NA 2018 r.            
                                                Zdanie  
 

         
Finansowanie 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu   oraz osób doznających przemocy               
w rodzinie, w szczególności z problemem  alkoholowym 
a) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. (3.3.6.)    
 
b) Opłacenie kosztów  powołania  biegłego  orzekającego w przedmiocie   
uzależnienia   od  alkoholu. 
 
 c) Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty   w tym kierowanie sprawców 
przemocy w rodzinie na programy korekcyjno – edukacyjne.   (3.3.7) 
 

 
 
 
   2.160,00 
 
       
   2.380,00 

2. Udzielanie rodzinom, w których    występują problemy   alkoholowe 
pomocy   psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 
a) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz  dotkniętych przemocą w rodzinie. (3.3.6.) 
 
b) Udzielanie pomocy prawnej dla rodzin z problem alkoholowym. (3.3.6)  
 
c) Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(3.1.2.)       
   - przeprowadzanie z osobą zgłoszoną do Komisji rozmów motywującą 
     do podjęcia   leczenia, 
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu  
   wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  
   specjalistycznemu leczeniu w warunkach stacjonarnych lub  
    niestacjonarnych ( wnioski do sądu) 
 - udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego,  
 - wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów  
   alkoholowych  z uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w sprawie ustalenia  
   liczby punktów sprzedaży   napojów alkoholowych oraz zasad  
   usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na  
   terenie gminy Rozdrażew, 
 - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem  
   przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż  
   napojów alkoholowych, 
- opracowanie i nadzór nad  realizacją gminnego programu profilaktyki , 
- podejmowanie  interwencji w związku z naruszeniem przepisów  
  określonych w art. 13’ i 15 ustawy .                         
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
     2.520,00 
 
 
 
        280,00 
        

  



3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                       
i edukacyjnej,  w  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych   
w szczególności  dla  dzieci    i  młodzieży w  tym prowadzenie  
pozalekcyjnych zajęć  sportowych. 
 
 a) Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia przedstawicieli instytucji  
    działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
    wynikających z używania alkoholu, w tym  w zakresie przeciwdziałania  
    przemocy w rodzinie zgodnie założeniami Narodowego Programu  
    Zdrowia w tym nauczycieli, GKRPA, ZI, GOPS.  (3.1.2) 
 
b) Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód  
    wynikających z picia  alkoholu  przez dzieci i młodzież ( ulotki 
    edukacyjne, szkolenie  sprzedawców napojów alkoholowych). (3.1.1.) 
 
c) Upowszechnianie informacji dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie  
     i możliwości   przeciwdziałania przemocy w rodzinie szczególności     
     z problemem alkoholowym  (rozpowszechnianie materiałów  
     edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat  dostępności oferty  
     pomocy  (np. ulotki , strona internetowa gminy, informator  
     samorządowy, itp. ) ( 3.1.1.) 
 
 d) Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych 
     dotyczących  ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz  
    dotyczących zjawiska przemocy  w rodzinie, w  szczególności       
    z problemem alkoholowym zgodnie z założeniami Narodowego  
    Programu Zdrowia.(3.1.1) 
 
  e) Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych  w ramach  
     profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  
      w tym prowadzenie dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć  
     sportowych, zajęć korekcyjnych , wycieczek szkolnych, konkursów  
     oraz letniego wypoczynku zgodnie założeniami Narodowego Programu 
      Zdrowia. (3.2.1)      
       
 

 
 
 
 
     
    5.000,00 
      
 
 
 
 
    1. 600,00 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   1.100,00 
 
  
   
   
 
 49.188,00 
   
 
 
 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej 
rozwiązywaniu        problemów alkoholowych. 
         
 Dofinansowanie  działalności    Ośrodka    Interwencji    Kryzysowej           
w    Krotoszynie   w zakresie realizacji zadań dotyczących problemów, 
których powodem jest alkoholizm.  (3.3.6.)     
 

 
 
 
     
   7.199,00 

 5. Diagnoza lokalnych problemów społecznych    3.500,00  
 
RAZEM: 

   
74.927,00 

( w nawiasach nr celu operacyjnego NPZ) 
       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  


