
UCHWAŁA NR XXXIII/215/2017
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Sadkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) i w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r. , poz.1492), 
po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, Rada Gminy Sadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Sadkowice na 2018 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/215/2017

Rady Gminy Sadkowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 
2018 ROK

Rozdział 1.

1.  Postanowienia ogólne

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do 
zadań własnych gminy. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu prowadzą do społecznej destrukcji. 
Głównym celem profilaktyki jest ochrona dzieci, młodzieży i osób dorosłych przed nadużywaniem alkoholu 
i skutkami jakie z niego wynikają. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jest kontynuacją długofalowych zadań realizowanych na terenie gminy Sadkowice, których podstawowymi 
priorytetami jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, 
które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 
problemami. Stanowi opis działań gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane 
w 2018 roku.  Merytoryczną podstawą działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
Narodowy Program Zdrowia Publicznego na lata 2016-2020.

I.    Cele strategiczne programu.

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

II.    Cele operacyjne programu.

1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.

2. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

4. Kompleksowe działania profilaktyczne kierowane do dorosłych.

5. Udostępnianie informacji nt. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

III.    Realizatorzy i źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Wójt Gminy odpowiada za finansową i merytoryczną stronę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającym w imieniu Wójta Gminy jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sprawuje bezpośrednią odpowiedzialność za realizację 
programu oraz koordynuje wykonanie poszczególnych zadań. Ustala się liczbę posiedzeń GKRPA 
w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 1 posiedzenie w miesiącu. Finansowanie zadań zapisanych 
w programie odbywać się będzie ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, wydzielonych w postaci odrębnego budżetu w wysokości: 45.000,00 zł.

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 120,00 zł słownie: sto dwadzieścia zł. /brutto/. Dla 
Przewodniczącej Komisji  220,00 zł  słownie: dwieście dwadzieścia   złotych /brutto/. Wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniu Komisji przysługuje za posiedzenie odbyte poza godzinami  pracy. Wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniu wypłacane jest  na podstawie listy obecności, podpisanej przez Przewodniczącą 
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Komisji. Zamiejscowym członkom Komisji przysługuje niezależnie od wynagrodzenia ustalonego, także 
zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach ustalonych dla pracowników  państwowych jednostek 
organizacyjnych, dotyczących należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.

Rozdział 2.

1. REALIZACJA ZADAŃ

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 41) nakłada na gminę obowiązek 
realizowania zadania własnego gminy. 

Zadanie 1.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Utrzymywanie, w tym finansowanie działalności punktu konsultacyjnego i jego remontowanie, którego 
podstawowym celem i zadaniem jest:

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb 
i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,

- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa 
odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru 
picia,

- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

2. wspieranie finansowe osób, które wyrażą chęć leczenia się z nałogu (zwrot kosztów podróży m.in.  do 
Poradni Odwykowej, Klubu Abstynenckiego, pokrycie kosztów zakupu wszywek, wizyt lekarskich, pokrycie 
kosztów leczenia biegłego odnośnie wydania opinii o stopniu uzależnienia).

3. Szkolenie członków Komisji.

4. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Współpraca z Sądem Rejonowym 
w Rawie Mazowieckiej.

2. Pomoc psychologiczna dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym.

3. Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

4. Wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie karty”, koordynowanie działań 
dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, GOPS w Sadkowicach, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, przedstawicielami ochrony zdrowia (m.in. SP Z.O.Z. w Rawie Mazowieckiej), szkołami, 
kuratorem sadowym oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy 
przeciwdziałania przemocy domowej.

5. Udzielanie pomocy psychologicznej dla członków rodzin, w których występuje przemoc związana z chorobą 
alkoholową.

6. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie leczenia odwykowego.
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7. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii 
odwykowej,

8. Finansowanie i realizacja programów profilaktyki .

9. Kontynuacja pomocy materialnej ze środków GOPS-u  dla rodzin z problemami alkoholowymi.

Zadanie 3.

Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności dla dzieci  i młodzieży.

1. Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży.

2. Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych i zajęć informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży.

3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych

4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą i dziećmi. 
Delegowanie również na kursy i szkolenia nauczycieli prowadzących w szkołach profilaktykę uzależnień.

5. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (zatrudnienie trenera, wydatki materiałowe np. zakup sprzętu 
sportowego). Wspieranie środowisk zaangażowanych w promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji. 
Organizowanie zawodów, imprez sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, lokalnych 
i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, festynów.

6. Pomoc finansowa w organizowaniu wyjazdów, wycieczek o charakterze profilaktycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

7. Udział w ogólnokrajowych kampaniach, m.in.: „Zachowaj Trzeźwy umysł”, kampanii „Sprawdź, czy Twoje 
picie jest bezpieczne”, „Postaw na rodzinę”.

8. Sfinansowanie konkursów m.in. plastycznych, organizacja międzyszkolnej akcji: „Bezpieczne ferie 
i wakacje”.

Działalność informacyjna i edukacyjna dla dorosłych.

1. Inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie 
abstynencji dziecka i przygotowywanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych (prowadzenie grup wsparcia, propagowanie informacji dotyczących 
„Pomarańczowej Linii” – telefonu zaufania dla rodziców, których dzieci piją/upijają się).

2. Funkcjonowanie stałego Punktu Konsultacyjnego

3. Zakup literatury, broszur, ulotek, plakatów i innych form służących oddziaływaniom profilaktycznym.

4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych osobom poniżej 
18 roku życia.

Zadanie 4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

1. Dofinansowanie podejmowanych przez instytucje oraz stowarzyszenia działań związanych z:

- profilaktyką,

- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. Kontynuowanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, SP Z.O.Z. w Rawie 
Mazowieckiej, szkołami, kościołem i organizacjami pozarządowymi.

3. Zbieranie i monitorowanie danych na temat problemów uzależnień na terenie gminy.

Zadanie 5.
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 (reklama i promocja 
napojów alkoholowych) i art. 15 (m.in. zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia) 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Kontrola placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Kierowanie do sądów aktów oskarżenia w przypadku naruszenia przepisów ustawy.

3. Współpraca ze społecznością lokalną; informowanie Komisji o powtarzających się zakłóceniach porządku 
publicznego w miejscach obrotu napojami alkoholowymi.

4. Wydawanie przez Komisję opinii w formie postanowienia co do warunków usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Zadanie 6.

Zatrudnienia   socjalnego   poprzez  organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 
W przypadku utworzenia  centrum  integracji  społecznej  będzie wspierane zatrudnienie.

Rozdział 3.

1. Postanowienia końcowe

GKRPA składa corocznie Wójtowi sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwał dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok, wynika z przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), który
nakazuje uchwalanie co roku tego programu. Przed sformułowaniem projektu uchwały, projekt Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok poddany został konsultacjom
społecznym z mieszkańcami gminy oraz z organizacjami pozarządowymi. W dniach 31.10.2017 r. –
20.11.2017 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy Sadkowice. W trakcie trwania konsultacji
społecznych nie zgłoszono żadnych uwag, opinii oraz sugestii.
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