Projekt
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 4` ust. 1 i 2 , art. 182
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami),
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 20162020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Alkoholowych na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Problemów

§ 2. Uchwala się Plan dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Walim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 5. Uchwała
wchodzi
od dnia 01 stycznia 2019 r.

w życie

z dniem

podjęcia

z mocą

obowiązującą

Przewodniczący Rady
Gminy
Zuzanna Bodurka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2018 r.

ROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WALIM NA 2019 ROK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych dla gminy Walim
na 2019 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w naszej gminie w latach poprzednich.
Jest również zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walim na
lata 2014-2020.
Zawiera spis zadań, które nakłada na gminy ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizuje również zapis Ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916), która w art. 19 pkt. 4 wprowadziła
zmiany do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obliguje do
uwzględniania w programie celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, które są określone w Narodowym Programie Zdrowia.”.
Zasadniczym celem programu jest zmniejszenie rozmiarów negatywnych skutków
o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od alkoholu (w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).
Cele programu
1. Realizacja ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późniejszymi
zmianami)
2. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z
uzależnień;

istniejącymi problemami

3. Pomoc psychospołeczna i prawna osobom dotkniętym problemem alkoholowym.
4. Pomoc psychospołeczna i prawna osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
5. Pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży.
6. Racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa,
7. Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom,
8. Promocja zdrowego stylu życia.
Diagnoza problemów alkoholowych na terenie gminy Walim
Mapa problemów alkoholowych na terenie gminy Walim została przygotowana na
podstawie krajowych badań problemów alkoholowych, których liczby szacunkowe traktują
o zakresie problemów alkoholowych w Polsce i odnoszą się do skupisk mieszkalnych, według
ilości osób zamieszkujących dany region.
Na tej podstawie opracowano zakres problemów alkoholowych na terenie gminy Walim.
Przyjmując, iż gminę zamieszkuje ok. 5800 osób, można założyć, że w gminie Walim
mieszka:
ok. 116 osób uzależnionych od alkoholu
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ok. 232 osoby dorosłe żyjące w otoczeniu alkoholika
ok. 348 osób pijących szkodliwie
ok. 232 dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych
ok. 140 dzieci będących ofiarami przemocy domowej
ok. 140 osób dorosłych będącymi ofiarami przemocy domowej.
Punkt Konsultacyjny działający w Walimiu przy ul. Długiej 8 służy pomocą osobom
z problemem alkoholowym, członkom rodzin oraz dzieciom z rodzin alkoholowych. Do
Punktu mogą również zgłaszać się osoby, których dotyczy pośrednio lub bezpośrednio
problem narkomanii oraz przemocy domowej. Klienci Punktu mogą skorzystać z porad
w sprawie uzależnień, z grupy wsparcia oraz grupy motywującej do leczenia, z pomocy
prawnej oraz liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami czy
przemocą.
W Punkcie Konsultacyjnym działa telefon zaufania, z którego mogą korzystać osoby
chcące zachować anonimowość.
Psychoterapeuta w Punkcie Konsultacyjnym pracuje raz w tygodniu przez 3 godziny.
W roku 2017 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
11 wniosków o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu. Osoby te zostały
wezwane na rozmowy motywujące.
Na terenie Gminy Walim działa 6 świetlic środowiskowych – w PSP Walim , w świetlicy
wiejskiej w Niedźwiedzicy, Olszyńcu, Jugowicach i Dziećmorowicach oraz w Glinnie.
W zajęciach udział czynnie bierze około 100 dzieci.
Z powyższych danych wynika, że na terenie Gminy Walim istnieje problem uzależnienia
od alkoholu. Są osoby nadużywające alkoholu oraz pijące w sposób szkodliwy dla zdrowia.
Gmina Walim od kilku lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie skutków
społecznych z powodu nadużywania alkoholu.
Dane te nie odzwierciedlają prawdziwych problemów alkoholowych w gminie Walim.
Problem alkoholowy bywa w wielu przypadkach ukryty i nie wychodzi na światło dzienne.
Choć w większości wypadków alkoholizm dotyka rodzin borykających się
z ubóstwem, to bardzo często zdarza się, że zakrada się również do rodzin przyjmowanych
w społeczeństwie jako normalne, nie korzystające z pomocy społecznej, na zewnątrz dające
sobie świetnie radę. Przyczyną tego zjawiska może być nieumiejętność radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi, częste emigracje jednego z członków rodziny w poszukiwaniu pracy,
frustracje związane z nieumiejętnością radzenia sobie z problemami.
Są to trudne sytuacje, bardzo często głęboko skrywane w czterech ścianach własnego
domu. Osoby te, głęboko zranione zdradą, nie chcą o tym z nikim rozmawiać i na swój
pokrętny sposób chcą sobie same radzić z problemem, sięgając po szybki środek na
uśmierzenie bólu.
Bywa też tak, że zapracowani rodzice nie znajdują już czasu dla swoich dzieci,
a te pozostawione samym sobie, nie potrafiąc zorganizować sobie czasu wolnego, sięgają po
używki. Alternatywą dla takich zachowań są świetlice środowiskowe, działalność Centrum
Kultury i Turystyki, Centrum Sportu i Rekreacji oraz zajęć pozalekcyjnych oferowanych
przez szkoły.
Realizatorzy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Realizatorem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
Urząd Gminy w Walimiu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, powołaną Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy w Walimiu z dnia
6 lipca 2015 r.
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Partnerami w realizacji programu są:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych
3. Komisariat Policji w Głuszycy
4. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
5. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
6. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Walim
3. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych określa Plan Wydatków na realizację Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział II
1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Za pracę w komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości
10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późniejszymi
zmianami).
2. Takie samo wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za przeprowadzenie kontroli,
co najmniej 3 punktów sprzedaży.
3. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy
przeznaczonych
na
realizację
zadań
wynikających
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w niniejszym Programie.
Rozdział III
1. Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
oraz harmonogram ich realizacji
L.p.

1.

2.
3.

zadanie
Kontynuacja
tworzenia mapy
problemów
alkoholowych na
terenie gminy
Współpraca
z biegłym sądowym
Współpraca
z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej

problemów

cel

-ograniczenie dostępności do alkoholu
-szybkie dotarcie do osób uzależnionych
i współuzależnionych
-motywowanie do podjęcia leczenia
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
-wydawanie opinii przez biegłego, potrzebnej
do kierowania wniosków do Sądu na leczenie
odwykowe
-Współpraca w sprawie motywacji osób
z problemem alkoholowym do podjęcia działań
zmierzających do zaprzestania picia
-Wspólne organizowanie imprez
środowiskowych promujących trzeźwość
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych
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alkoholowych

Osoba odpowiedzialna
za realizację
-członkowie GKRPA
-Koordynator WG
ds. RPA
-OPS Walim

-koordynator WG
ds. RPA

-Koordynator
WG ds. RPA
-Pracownicy OPS
-Członkowie GKRPA
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-Podejmowanie wspólnych działań z zakresu

4.

5.

6.

7.

8.

Współpraca
ze szkołami
gminnymi

Współpraca
z Komisariatem
Policji
w Głuszycy

Współpraca
z Centrum Kultury
i Turystyki

Współpraca
z Centrum Sportu
i Rekreacji

Prowadzenie
świetlic
środowiskowych
w Glinnie,
Niedźwiedzicy ,
Olszyńcu,
Dziećmorowicach
i Jugowicach oraz
w Zespole Szkół

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
współpraca w zespole interdyscyplinarnym
-wdrażanie procedury Niebieska Karta
w ramach niesienia pomocy ofiarom przemocy
-Typowanie uczniów przez wychowawców do
udziału w zajęciach w świetlicach
środowiskowych
-Wspólne organizowanie działań
profilaktycznych w szkołach
-Wspólne organizowanie imprez
środowiskowych promujących trzeźwość
-Realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży
-Współorganizacja wypoczynku letniego
i zimowego
-Współorganizaownie programów
profilaktycznych środowiskowych
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych
-kontrolowanie zasad sprzedaży alkoholu
w placówkach handlowych
i gastronomicznych
-wdrażanie procedury Niebieska Karta
w ramach niesienia pomocy ofiarom przemocy
-stanowisko Policji, dotyczące osób
nadużywających alkoholu , potrzebne do
wydania opinii w sprawie uzależnienia
-wspieranie w tworzeniu programów
profilaktycznych
-Wspólne organizowanie działań
profilaktycznych dla mieszkańców gminy
-Współpraca w zorganizowaniu zajęć
profilaktyczno – środowiskowych dla dzieci
w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
-Wspólne organizowanie imprez
środowiskowych promujących trzeźwość
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych
-Wspólne organizowanie działań
profilaktycznych dla mieszkańców gminy
-Współpraca w zorganizowaniu zajęć
profilaktyczno – środowiskowych dla dzieci
w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
-Wspólne organizowanie imprez
środowiskowych promujących trzeźwość
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych
-pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci
z rodzin dysfunkcujnych
-wzmocnienie wartości własnej poprzez pracę,
naukę, zabawę
-rozwijanie kontaktów interpersonalnych
poprzez gry i zabawy psychologiczne
-dożywianie
-rozwijanie umiejętności świętowania, zabawy,
tradycji
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-Koordynator WG
ds. RPA
-Dyrektorzy, nauczyciele
i pedagodzy szkół
gminnych

-członkowie GKRPA
-koordynator WG ds.
RPA
-OPS Walim
-Szkoły

-Koordynator WG
ds. RPA
-Pracownicy CKiT
-Nauczyciele
i pedagodzy szkół
gminnych
-Pracownicy OPS
-Pracownicy CSiR

-Koordynator WG
ds. RPA
-Pracownicy kulturalno
– oświatowi
-Nauczyciele
i pedagodzy szkół
gminnych
-Pracownicy OPS
-Pracownicy CSiR
-koordynator WG
ds. RPA
-pedagodzy szkolni

-pedagodzy
zatrudnieni
w świetlicach
-Pracownicy CKiT
w Walimiu
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w Walimiu

9.

10.

11.

Ferie zimowe
i wakacje letnie
„Dobro dziecka –
najwyższym celem”

Prowadzenie
Punktu
Konsultacyjnego
dla osób
uzależnionych
i
współuzależnionyc
h

Posiedzenia
Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

-nabywanie umiejętności i sposobów
zachowania się akceptowanych społecznie
-nabieranie umiejętności zachowania się
w sytuacjach nieznanych, nietypowych
(wycieczki, wyjazdy poza teren zamieszkania)
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych
-w ramach kontynuacji z poprzednich lat –
zapewnienie dzieciom możliwości spędzenia
czasu wolnego w sposób zorganizowany
z zapewnieniem działań profilaktycznych,
-wyjazd na wycieczkę integracyjno –
profilaktyczną ,
-podstawowa pomoc psychologiczna
i psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz dzieci
-edukacja dla osób z problemem alkoholowym
-pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do
placówek leczenia odwykowego, terapii dla
współuzależnionych
-pomoc prawna
-współpraca z Gminną Komisją ds.
Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów
-grupa wsparcia i edukacyjna
-sprawy organizacyjne Komisji
-wdrażanie nowych sposobów usprawniania
pomocy osobom uzależnionym
i współuzależnionym oraz dzieciom
-przeprowadzanie rozmów z osobami
uzależnionymi, motywujących do leczenia
-wdrażanie programu przeciwdziałania
przemocy rodzinie
-opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
-współpraca przy tworzeniu Gminnego
Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych
-Wspólna organizacja spotkań opłatkowych
i innych imprez okolicznościowych

Id: 8A1499AA-B8E6-4A75-870F-67C8A5783546. Projekt

-Koordynator WG ds.
RPA,
-pracownicy CKiT
-nauczyciele

-koordynator WG
ds. RPA
-członkowie Komisji ds.
RPA
-OPS Walim
-Pracownicy Punktu
Konsultacyjnego

-koordynator WG
ds. RPA
-członkowie GK
ds. RPA
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Walim
z dnia 18 grudnia 2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA TERENIE GMINY WALIM W ROKU 2019
Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
105.000,00
z tego na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
WYDATKI:
Lp.

98.200,00
Zadanie

Plan

Szkolenia
Dla koordynatora i członków komisji

2.000,00
2.000,00

2.

Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wydanie opinii w przedmiocie
uzależnienia

2.000,00

3.
·
·
·

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu
Umowy zlecenia
Rachunki telefoniczne
Materiały piśmiennicze, itp.

·
·

Współpraca ze szkołami gminnymi w zakresie profilaktyki
Realizacja programów profilaktycznych
Realizacja projektu PATPORT

1.
·

4.

·
·

Prowadzenie świetlic środowiskowych w Walimiu, Glinnie, Olszyńcu,
Niedźwiedzicy, Jugowicach i Dziećmorowicach
Umowy zlecenia
Składki na ubezpieczenie społeczne
Paczki z okazji mikołajek
Spotkania opłatkowe
Materiały pomocnicze do prowadzenia świetlic (materiały piśmiennicze,
rysunkowe, gry, czasopisma, zabawki, nagrody, środki czystości, itp.)
Energia w Glinnie
Opał do świetlicy w Glinnie

·
·
·
·

Zorganizowanie ferii zimowych i wakacji letnich z programem
profilaktycznym w placówkach kulturalno oświatowych wraz z dożywianiem
dzieci.
Umowy zlecenia
Składki ZUS i fundusz pracy
Wyżywienie
Zorganizowanie wyjazdu na wycieczkę letnią nad morze

5.
·
·
·
·
·

6.
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14.000,00
13.000,00
600,00
400,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
44.200,00
27.000,00
2.200,00
2.500,00
4.700,00
3.000,00
4.000,00
800,00

20.000,00
3.300,00
700,00
3.000,00
13.000,00
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7.

Sprawy organizacyjne Komisji oraz diety członków Komisji

5.000,00

8.

Podróże służbowe, delegacje

1.000,00

9.

Zakup wyposażenia świetlic

3.000,00
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada
gminy zobowiązana jest do corocznego uchwalania
programu przeciwdziałania i
rozwiązywania problemów alkoholowych, a także planu wydatków związanych z tym
programem.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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