Uzasadnienie
do Uchwały Nr 221/21
Rady Gminy Rzgów
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych na rok 2022
Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r., poz. 41 ze zm.) stanowi, że ,,Organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do
ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych
napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania
następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy’’.
W związku z powyższym Gmina ma obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rzgów
został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w Rzgowie.

Załącznik do Uchwały Nr 221/21
Rady Gminy Rzgów
z dnia 29 grudnia 2021 roku
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy.
W celu realizacji powyższych zadań opracowany został Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, który określa lokalną strategię
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z nadużywania alkoholu. Program został opracowany na podstawie Diagnozy lokalnych
zagrożeń społecznych w gminie Rzgów przeprowadzonej w 2021 r.
Program ma charakter dokumentu rocznego, a planowane w nim zadania dostosowane są do
zaplanowanych środków w budżecie gminy na rok 2022.
Niniejszy program adresowany jest do osób nadużywających alkoholu, ich rodzin, dla dzieci
i młodzieży oraz wszystkich osób, które doświadczają przemocy.
Głównymi celami programu są:
1.Zapobieganie w Gminie Rzgów występowania negatywnych zjawisk w postaci powstania nowych
problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
2.Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzież i dorosłych.
I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI DLA
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.
1. Prowadzenie oraz finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin
w tym prowadzenie:
a) rozmów motywujących z nadużywającymi alkoholu i poradnictwa dla współuzależnionych,
b) prowadzenie rozmów interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c) prowadzenie działań związanych z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie w tym
rozmowy motywacyjne, informacyjne, podtrzymujące abstynencję,
2. Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych.
3. Wsparcie merytoryczne grupy abstynenckiej – nieodpłatne udostępnianie pomieszczenia do
prowadzenia działań wspierających trzeźwość.
4.Wsparcie instytucji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE
POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY
PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.
1. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Rzgów nieodpłatnych porad terapeutycznych z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Finansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez zakup
i dystrybucję materiałów edukacyjnych dla punktu konsultacyjnego, szkół, oraz sprzedawców.

III. PROWADZENIE
I EDUKACYJNEJ.
1.Wspieranie

PROFILAKTYCZNEJ

DZIAŁALNOŚCI

placówek oświatowych w realizacji szkolnych

INFORMACYJNEJ

programów profilaktycznych

adresowanych do uczniów z możliwością zakupu niezbędnych materiałów i artykułów do organizacji
zajęć i spotkań oraz zakupu warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci
i młodzieży.
2.Dofinansowanie organizacji konkursów połączonych z edukacją profilaktyczną o tematyce
związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom, ( zakup nagród, materiałów papierniczych).
3.Dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych prowadzonych po godzinach lekcyjnych jako
element profilaktyki uzależnień w tym zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć.
4.

Dofinansowanie

profilaktycznych

i

terapeutycznych

form
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dla
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i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
5.Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez współorganizację i współfinansowanie min. imprez
sportowych, festynów rodzinnych, działań o charakterze profilaktycznym, rajdów rowerowych, zajęć
rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży jak również dorosłych w tym ( zapewnienie środków
finansowych na nagrody, napoje, słodycze, posiłki regeneracyjne, nagłośnienie, wynajem ,,Mini
miasteczka’’ dla dzieci).
6. Szkolenia i inne formy doskonalenia członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, psychologów,
radnych i in. zajmujących się działaniami profilaktycznymi.
7. Szkolenia dla sprzedawców.
8.Zakup i rozpowszechnianie literatury tematycznej traktującej o problemach związanych
z uzależnieniami oraz profilaktyką.
9.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiazywaniu
problemów alkoholowych.
10.Udział

w

lokalnych

i

ogólnopolskich

kampaniach
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uwzględniających problematykę uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promocji zdrowego
stylu życia.

IV.INNE ZADANIA Z DZIEDZINY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W TYM PROGRAMIE, A MOGĄ
OKAZAĆ SIĘ NIEZBĘDNE DO ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA
W TEJ DZIEDZINIE.
V.ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
wynagrodzenie w wysokości 300,00 zł brutto.
2. Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonującemu obsługę
biura ustala się wynagrodzenie w wysokości – 250,00 zł brutto.
3.Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie
w wysokości – 180,00 zł brutto.
Wynagrodzenie przysługuje za udział w posiedzeniach i pracach komisji w tym :
- za udział w kontroli punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej,
- za udział w posiedzeniach zespołu kierującego na leczenie odwykowe,
- za udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przemocy w rodzinie,
- za udział w innych pracach związanych z działalnością komisji.
Członek komisji, nie będący pracownikiem Urzędu może otrzymać zwrot kosztów delegacji w związku
z oddelegowaniem go na szkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki
i rozwiazywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
4.Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności podpisana przez członków Komisji.
5.Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie przez
cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych, stanowiących dochody z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesionych przez podmioty.

