UCHWAŁA NR XVIII/89//2012
Rady Gminy w Wadowicach Górnych
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn .zm.), art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1, art. 10
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485) Rada Gminy w Wadowicach Górnych uchwala:

§1

Gminny Program Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2012r.

. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy Wadowice Górne i
zbudowany jest w oparciu o rozeznanie potrzeb oraz możliwości .

I. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
1. Cele Programu to:
a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii,
b) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do rozpoczęcia leczenia,
wyjścia z uzależnienia oraz kierowania tych osób do odpowiednich
poradni i instytucji,

c) wspieranie finansowe programów terapeutycznych i pomocowych dla osób i
rodzin z problemem alkoholowym,
d) oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich
rodzinom

e) zwrot cen biletów dla osób dojeżdżających korzystających z terapii,
f) dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez Ośrodek Terapii i
Uzależnień w Mielcu,
g) zakup książek , czasopism, broszurek związanych z tematyką alkoholową,
h) dofinansowanie do działań zwiększających bezpieczeństwo młodzieży w
szkołach m. in. do monitoringu.
i) Organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie narkomanii i
rozwiązywania problemów alkoholowych.

II.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA

ZADANIE 1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w szczególności dla dzieci młodzieży

1. Dofinansowanie, koordynacja realizacji programów profilaktycznych w
szkołach na terenie gminy oraz współpraca ze szkołami.

2. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocja
zdrowego stylu życia poprzez dofinansowanie do:
a)wycieczek, kolonii, obozów profilaktycznych, wynajmu hali sportowej dla
młodzieży
b) imprez bezalkoholowych m.in. festynów, zawodów sportowych:
c) zajęć sportowych organizowanych przez szkoły działające na terenie
gminy w tym. m.in dojazdy na zawody sportowe na szczeblu gminnym i poza
gminnym; zakupu sprzętu sportowego w ramach nagród lub wyposażenia dla
w/w
3. Organizowanie warsztatów, pogadanek, prelekcji dla dzieci i młodzieży
o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków.
4. Zakup nagród oraz dofinansowanie materiałów

umożliwiających

przeprowadzenie imprez sportowych, edukacyjnych i profilaktycznych.
5. Dofinansowanie do organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin patologicznych
6. Zakup materiałów edukacyjnych, z dziedziny profilaktyki uzależnień
od alkoholu i narkomanii

ZADANIE Nr 2

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
a) dotowanie zadań stanowiących realizację programu,
b) współpraca z Kościołami, Ośrodkiem Profilaktyki Terapii Uzależnień
w Mielcu poprzez informowanie i kierowanie osób potrzebujących
wsparcia,

c) współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii z terenu gminy
i spoza niej
d) dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i
klubów sportowych.

ZADANIE Nr 3

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zadania o których mowa realizowane są przede wszystkim w placówkach
oświatowych oraz podczas różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowych.

III . Podmioty odpowiedzialne za realizację programu:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Policja
- Szkoły
- Ośrodek Zdrowia

IV.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w ramach swoich obowiązków:
a) opiniują i nadzorują wykonanie Gminnego Programu;
b) opiniują wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod
kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy
c) podejmują działania zmierzające do zastosowania leczenia wobec osoby
nadużywającej alkoholu oraz decyduje o skierowaniu do sądu

V. Zasady finansowania programu:

1. Zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz narkomanii są finansowane z wpływów z opłat.
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych., który na 2012 r
wynosi około 60 000 zł.
2. W realizacji programu uczestniczy gminna komisja ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych członkowie Komisji zrzekli się przysługującego im
wynagrodzenia.
.
-

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

