UCHWAŁA NR XI.88.2019
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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Załącznik do uchwały Nr XI.88.2019
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO
NA ROK 2020
Wstęp
1. Podstawę opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz.2277)
2. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
należy do zadań własnych gminy.
§ 1.
Postanowienia ogólne
Gmina Wąsewo podejmuje działania mające na celu prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci
młodzieży
szkolnej
i
rodziców,
oraz
szkolenie
dla
nauczycieli
w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi a zwłaszcza w zakresie umiejętności
wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo
nadużywania alkoholu oraz postępowania z osobami uzależnionymi.
§ 2.
Cele Programu
1. Przeciwdziałanie pojawianiu się nowych problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu i środków odurzających, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną
w środowisku lokalnym.
2. Współpraca różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w
celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzająca do propagowania
zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw
wobec substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację
nowoczesnych programów profilaktycznych.
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§ 3.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
1. Udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej
pomocy osobom uzależnionym ich rodzinom, terapii i rehabilitacji.
2. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i innych osób zajmujących się problemami uzależnień.
3. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej ul.
Widnichowska 20 mającą na celu zwiększenie dostępności usług terapeutycznych i
rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Poradnia prowadzi
systematyczną terapię psychologiczną grupową oraz indywidualną.
4. Finansowanie wynagrodzenia dla terapeuty ds. uzależnień i psychologa
zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym.
5. Opłacanie kosztów opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.
6. Dofinansowanie uczestnictwa w obozach terapeutycznych dla mieszkańców gminy.
7. Dofinansowanie placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób
uzależnionych, z których usług korzystają mieszkańcy gminy.
8. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji
i organizacji współpracujących z Gminą np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Szkoły, Ośrodek Zdrowia, Policja, organizacje pozarządowe.
§ 4.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
1. Rozpatrywanie wniosków o nadużywaniu alkoholu.
2. Rozmowy diagnostyczne, pomoc w kierowaniu osób nadużywających alkoholu na
leczenie.
3. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
4. Dofinansowanie wypoczynku ( wycieczki szkolne, półkolonie letnie i zimowe, kolonie letnie
i zimowe) dla dzieci
połączonego z programem profilaktyki uzależnień.
5.Współpraca realizatorów Programu z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5.
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.
2. Organizowanie w szkołach akcji propagandowej na temat szkodliwości i następstw picia
alkoholu.
3. Finansowanie przedstawień i warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu
gminy.
4. Organizacja czasu wolnego, imprez trzeźwościowych dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych na bazie istniejących na terenie Gminy Wąsewo świetlic, remiz strażackich
oraz obiektów sportowych.
5. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców
gminy w ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
6. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.
7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18 roku życia.
§ 6.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Współdziałanie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. NNMP w Wąsewie mające na celu
popularyzację, rozwiązywanie i promowanie trzeźwych obyczajów.
2. Współpraca z kuratorami sądowym sprawującymi nadzór nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu.
4. Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.
5. Wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zwłaszcza stowarzyszeń
abstynenckich działających na terenie gminy Wąsewo.
§ 7.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może
podejmować interwencje oraz może występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny,
czyli kierować sprawy bezpośrednio do Sądu z pominięciem prokuratora. Wniesienie aktu
oskarżenia do Sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego.
§ 8.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej).
§ 9.
Kontrole realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1.Wójt sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne
działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie.
2.Wójt zobowiązany jest do sporządzania raportu z wykonania Gminnego Programu i
przedłożenia go Radzie Gminy Wąsewo do 31 maja roku następującego po roku,
którego dotyczy raport.
§ 10.
Zasady wynagradzania
Alkoholowych.

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1.Za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje jej członkom wynagrodzenie:
- 150 zł dla przewodniczącego
- 125 zł dla sekretarza
- 75 zł dla pozostałych członków.
2. Wypłata za udział w posiedzeniu Komisji wypłacana jest na podstawie podpisu na
liście obecności.
3. Za każdy udział w kontroli placówek handlowych przysługuje wynagrodzenie jak
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w ust.1.
4. Członkom komisji , którzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podróże
służbowe (szkolenia, konferencje, seminaria) przysługuje zwrot kosztów podróży na
zasadach przyjętych dla delegacji służbowych.
5. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy
przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w niniejszym Programie.
§ 11.
Postanowienia końcowe
Źródłem
finansowania
zadań
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 będą środki budżetu gminy
w wysokości 31500 zł pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
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