u C B W A £ A NR XXX/23/06
RADY GMINY SADKOWICE
Z DNIA 28 grudnia 2006 r.

W sprawieprzyjêcia GminnegoProgramuProfilaktyki i Rozwi¹zywaniaProblemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³aniuNarkomanii.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, i Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o
wychowaniu w trzeŸwoœcii przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002 r. Nr 147 poz.1231,
Nr 167 poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz.1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99
poz.1001,"t.rr 152 poz. 1597, z 2005 r. Nr 273 poz.2703 ,Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr
155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 i Nr 171 poz. 1225) i ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485) , ustawy z
dnia 17 lutego 2006 r o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii ( Dz. U. Nr 66 poz. 469 )
-Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Zatwierdza siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³aniu Narkomanii stanowi¹cy Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na
tablicy og³oszeñw siedzibie Urzêdu Gminy.
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PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIA£ANIU NARKOMANII
DLA GMINY SADKOWICE

Diagnozasytuacji w Gminie dotycz¹caproblemówalkoholowychi narkomanii.
Gmina Sadkowice obejmuje swym zasiêgiem 30 so³ectw. Liczba mieszkañców naszej
Gminy to 5.994 osób. Charakter gminy jest wybitnie rolniczy. Wjej granicach nie ma ¿adnych
zak³adów przemys³owych, co wi¹¿e siê z du¿ym bezrobociem i wzrostem ubóstwa ludnoœci.
W Powiatowym Biurze Pracy zarejestrowanych z naszego terenu jest 175 osób, z tego 74
osoby to kobiety, a 10 osób z tej grupy posiada tylko prawo do zasi³ku. S¹ na naszym terenie wsie,
gdzie ludzio~, ¿yje siê bardzo biednie. Tak te¿ siê sk³ada,¿e tam gdzie najbiedniej, tam problemy
uzale¿nieñ wystêpuj¹ ze zdwojon¹ si³¹. Wœród ró¿norodnych problemów i zagro¿eñ spo³ecznych
narkomania postrzegana jest, jako jedna z najwa¿niejszych i najpilniej szych spraw do rozwi¹zania
poniewa¿ problem ten wychodzi z ukrycia coraz bardziej i zatacza coraz szersze krêgi, obejmuj¹c
swym zasiêgiem coraz to m³odsze i nowe œrodowiska. Niesie za sob¹ powa¿ne ryzyko dla zdrowia
publicznego, szczególnie w odniesieniu do chorób zakaŸnych takich jak: mv, ¿ó³taczka, choroby
weneryczne, gruŸlica. Jest równie¿ przyczyn¹ ogromu nieszczêœæi tragedii rodzin uzale¿nionych.
Powszechnie wiadomo jakie trudnoœci wystêpuj¹ w leczeniu, rehabilitacji i readaptacji osób
uzale¿nionych w przywracaniu do normalnego ¿ycia. Efektywnoœæleczenia osób uzale¿nionych jest
ma³a, a ryzyko wyst¹pienia ró¿nego rodzaju szkód zdrowotnych znacz¹co wzrasta. Problem narkotyków
w Polsce istnieje i dotyczy wszystkich regionów kraju. Z terenu naszej gminy dwie osoby równie¿
przebywaj¹ w Oœrodku MONAROWSKIM. Dlatego te¿ za najwa¿niejsze zadanie nale¿y uznaæ
ograniczenie popytu i poda¿y na narkotyki przy pomocy wszelkich dostêpnych metod i œrodków,
chocia¿by wizyty policji w szko³ach. Wed³ug przeprowadzonych ankiet wœróduczniów wynika, ¿e na
terenie Powiatu Rawskiego obserwuje siê wzrost liczby m³odzie¿y za¿ywaj¹cej narkotyki. Nie mniej
jednak w naszym œrodowisku najbardziej dokuczliwe dla otoczenia jest pijañstwo.
Skutkami tego s¹: awantury rodzinne, kradzie¿e,jazda rowerami, ci¹gnikiem, samochodem
po u¿yciu alkoholu. Potwierdzeniem tego mo¿ebyæponi¿sza statystyka za 2006 rok:
-zatrzymanych praw jazdy
9
-interwencje domowe wszczête na skutek awantur po u¿yciu alkoholu... 58
-interwencje w miejscach publicznych...
63
-ujawnionych nietrzeŸwych kieruj¹cych
..39
-wypadki drogowe, których sprawcy znajdowali siê pod dzia³aniem alkoholu
2
Na terenie naszej gminy nie ma Poradni Lecznictwa Odwykowego. Najbli¿sza taka placówka
znajduje siê w Rawie Mazowieckiej, w której udzielono oko³o 10 porad mieszkañcom naszej
gminy. Ofiary przemocy w rodzinie korzystaj¹ równie¿ z pomocy Pogotowia Rodzinnego, które
przyjmuje w Rawie Maz ul. Koœciuszki5/17. Bior¹c poWy¿szepod uwagê pierwszym punktem
kontaktu dla osoby, która potrzebuje pomocy to Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Wiele trudnych spraw rodzinnych powsta³ych wskutek nadu¿ywania alkoholu,
rozwiazuie
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ADYmoc cnoclaz w CZêSCIz³agoClzlcskutkI uzale¿nIeñ w naszym spo³eczeñstwie
niezbêdnejest podejmowanie przez Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych szeregu
dzia³añ, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy i zwi¹zane s¹ z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem
problemów alkoholowych i przeciwdzia³aniu narkomanii. Chc¹c wykonaæ niektóre z nich
niezbêdne s¹ finanse.
W naszejGminie œrodkipieniê¿ne na te cele pochodz¹ z op³at jakie wp³ywaj¹ za wydane
zezwolenia na sprzeda¿piwa i alkoholu. Zezwolenia te wydane s¹ 21 punktom sprzeda¿yalkoholu.
W roku 2007 przewidujemy, ¿e do wydatkowania bêdziemy mieæoko³o 45.000,00 z³. Jest
to kwota, która pomo¿e nam zrealizowaæ zadania zawarte w Gminnym Programie
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³aniu Narkomanii. W zwi¹zku z
powy¿szym Komisja postawi³a sobie za cel nastêpuj¹ce dzia³ania:

W celu realizacji Ustawy Z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U.Nr 35 poz.230 z póŸniejszymi zmianami) i ustawy Z dnia
29 lipca 2005 r o przeciwdzia³aniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 pozo 1485),
przyznaje siê priorytet dla:

l. dzia³añ s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych i przeciwdzia³aniu narkomanii.
2. usprawnienia dzia³añ instytucji i jednostek organizacyjnych realizuj¹cych Gminny Program
Profilaktyki.
3. rozwijanie dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej w celu zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i m³odzie¿y.
4. podejmowanie czynnoœci zmierzaj¹cych do orzeczenia wobec osoby uzale¿nionej
poddania siê leczeniu odwykowemu.

I. Zwiêkszenie dostêpnoœci terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych.

l. Upowszechnienie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie mo¿na skorzystaæz
bezp³atnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach ¿yciowych -informacji na tablicy
og³oszeñw U. G , w szko³ach -ulotki
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego
3. Udzielanie porad i informacji w zakresie mo¿liwoœcipodjêcia leczenia odwykowego:
-wskazanie form leczenia odwykowego,
-prowadzenie rozmów motywuj¹cych do podjêcia terapii odwykowej oraz kierowanie na

leczenie,
-podnoszenie motywacji do podjêcia leczenia odwykowego i informowanie
cz³onków rodziny o mo¿liwoœciachszukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych.
Osoba odpowiedzialna -Przewodnicz¹ca Komisji
4. Szkolenia cz³onków Komisji
5. Wspieranie finansowe osób, które wyra¿¹ chêæleczenia siê z na³ogu.
( Zwrot kosztów podró¿y do Poradni Odwykowej, Klubu Abstynenckiego, pokrycie
kosztów zakupu wszywek).

II. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy
psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególnoœciochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
1.Wspó³praca Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sadkowicach, Gminnego OœrodkaPomocy Spo³ecznejw Sadkowicach, Komisariatu Policji w
Bia³ej Rawskiej, Prokuratury w Rawie Maz. W zakresie przeciwdzia³ania przemocy
domowej oraz rozwi¹zywania problemów alkoholowych wystêpuj¹cych w rodzinach:
-zwiêkszenie skutecznoœciinterwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy i
innych zaburzeñ funkcjonowania rodziny powodowanych nadu¿ywaniem alkoholu poprzez systematyczny przep³yw informacji w przypadkach przemocy domowej pomiêdzy
GOPS, Policj¹, Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, szko³ami
z terenu gminy, lekarzem, kuratorem s¹dowym
-praca socjalna z osob¹ uzale¿nion¹ i jej rodzin¹, prowadzenie dzia³añ motywuj¹cych do
podjêcia terapii odwykowej,
-wspó³praca ca³ej spo³ecznoœcilokalnej z Komisj¹ w sprawie rozwi¹zania trudnych
problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniem.
2. Kontynuacja pomocy materialnej ze œrodkówGminnego OœrodkaPomocy Spo³ecznej
dla rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym.
..

Osobaodpowiedzialna-.Kierownik GOPS,Przewodnicz¹caKomisji
3. Podejmowanie przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Sadkowicach czynnoœcizmierzaj¹cych do orzeczeniawobec osoby uzale¿nionejod
alkoholu i narkotyków obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu w zak³adzie leczenia
odwykowego.
-przeprowadzanie przez cz³onków Komisji rozmów z osobami nadu¿ywaj¹cymi alkoholu i
narkotyków oraz wywiadów œrodowiskowych w celu dok³adnego rozeznania sytuacji i
kierowania niektórych na leczenie odwykowe,
-wnioskowanie do S¹du Rejonowego Rawie Maz. o wszczêcie postêpowania w sprawie
zastosowania obowi¹zku poddania siê leczeniu odwykowemu wobec osób uzale¿nionych,
które powoduj¹ rozk³ad ¿ycia rodzinnego, demoralizacjê ma³oletnich, uchylaj¹
siê od obowi¹zku utrzymania rodziny, albo systematycznie zak³ócaj¹ spokój i porz¹dek
pub\iczny.

ill. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoœci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególnoœci
dla dzieci i m³odzie¿y.
1. Finansowanie szkoleñ osób zajmuj¹cych siê problematyk¹ uzale¿nieñ i przemocy
w rodzinie:
-delegowanie na kursy i szkolenia nauczycieli prowadz¹cych szko³achprofilaktykê
uzale¿nieñ
2.

Zakup i zlecenie realizacji programów i zajêæ informacyjno-edukacyjnych wczesnej
interwencii na wszystkich Qoziomach szkó³ oraz monitorowanie i ewaluac~a( dla dzieci,
m³odzie¿y, rodziców) na takie tematy jak -Komunikacja
w rodzinie- jak poznaæ,¿e
dziecko siêga po narkotyki -gdzie
szukaæ pomocy w sytuacjach kryzysowych -

~

~ ...

ferie", przeprowadzenie ankiet na temat uzale¿nieñ( narkotyki, alkohol)
4. Realizowanie programu o narkotykach p.t "Przeciw"
a) Realizowanie programu o alkoholu p,t" In Elementarz "- "Tak czy Nie "/ programy przeprowadz¹ nauczycielki cz³onkinie komisji posiadaj¹ce odpowiednie

przygotowanie /
5.

Zakup i dystrybucja materia³ów edukacyjno-informacyjnych o tematyce uzale¿nieñ,
przemocy domowej, zaopatrywanie szkó³ w materia³y edukacyjne. / plakaty, plansze, ulotki,
kasety, ksi¹¿ki/

6 Wspieranie szkó³ w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, stanowi¹cego
alternatywê wobec u¿ywania narkotyków, alkoholu. / organizacja koloni letnich /
7. Organizowanie spotkañ dla nauczycieli, m³odzie¿y i rodziców z przedstawicielami policji
lub innymi osobami, które znaj¹ dzia³anie œrodków psychoaktywnych i mog¹ okreœliæ
sposóbzachowania po za¿yciu tych œrodków.

Osobyodpowiedzialne-Wójt Gminy, cz³onkowieKomisji i Szko³a
'"

IV. Wspomaganie dzia³alnoœci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cych
rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych

1. Realizowanie projektów wspieraj¹cych rozwój dzieci i m³odzie¿y -z instytucjami, osobami
fizycznymi t.j. plenery, zawody sportowe, imprezy œrodowiskowe.
2. Wsparcie finansowe Poradni Odwykowej w Rawie Mazowieckiej, Pogotowia Rodzinnego.
3.

Wspomaganie finansowe GOPS w do¿ywianiu dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych na
pozalekcyjne zajêcia sportowe.

Osobyodpowiedzialne-Wójt Gminyi Kierownik GOPS

V. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okreœlonych w art.13 i 15
Ustawy oraz wystêpowanie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.

Osobaodpowiedzialna-Przewodnicz¹ca Komisji

VI. Podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przez podmioty prowadz¹ce
sprzeda¿ napojów alkoholowych przepisów dotycz¹cych zasad sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych osobom do 18 lat oraz zakaz reklamy napojów alkoholowych.

-

punktów sprzeda¿ynapojów alkoholowych.
5. Szkolenia sprzedawców alkoholi.

Osobaodpowiedzialna-Przewodnicz¹ca Komisji

VII. Zasady wynagradzania cz³onków Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

wSadkowicach.
l. Ustala siê diety dla cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
za udzia³ w jednym posiedzeniu Komisji w wysokoœci90,00 z³ s³ownie: dziewiêædziesi¹tz³.
2. Dieta za udzia³ w posiedzeniu Komisji przys³uguje za posiedzenie odbyte poza godzinami
pracy.
3. Diety za udzia³ w posiedzeniu wyp³acane s¹ na podstawie listy obecnoœci,podpisanej przez
Przewodnicz¹c¹ Komisji i Sekretarza.
4. Zamiejscowym cz³onkom Komisji przys³uguje niezale¿nie od diety ustalonej w pkt l
dieta oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadachustalonych dla pracowników
pañstwowych jednostek organizacyjnych, dotycz¹cych nale¿noœciza czas podró¿y s³u¿bowych na obszarzekraju.

vm.

Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Alkoholowych i Przeciwdzia³aniu Narkomanii
l.

i Rozwi¹zywania Problemów

Sk³adanieRadzie Gminy corocznych sprawozdañz realizacji Programu.
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