
Projekt

z dnia  10 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III/........./2018
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349) oraz art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia  z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu   w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U z 2016r. poz. 487; z 2017 r. 
poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, poz. 1669) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019 stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Cisek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr III/........./2018

Rady Gminy Cisek

z dnia....................2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

I. Wprowadzenie
Spośród  licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju , problemy z alkoholem mają 
szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim  z rozmiaru szkód alkoholowych oraz kosztów 
społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny 
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek , jak i rodzin , a jej konsekwencje nie dotyczą 
osób pijących szkodliwie lecz wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód 
społecznych, tj.:zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc 
w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie.    
Rozmiary szkód mogą być zmniejszone poprzez skuteczną politykę. Ze względu na fakt, że zasięg 
problemów związanych z uzależnieniami  jest rozległy rezultaty mogą przynieść działania wieloletnie, 
zaplanowane na szeroką skalę.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa
o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
Samorząd gminny realizuje zadania dotyczące problematyki alkoholowej „ gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu określone w Narodowym Programie Zdrowia”.
Zadania realizowane w ramach niniejszego programu w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o zdrowiu publicznym, stanowić będą jednocześnie 
element wsparcia działań samorządu gminy związanych z realizacją :
1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego.
2.Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych.
3.Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4.Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii.
5. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Rada Gminy Cisek, mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenie dla normalnego funkcjonowania 
społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego wynikającego z nadużywania alkoholu, przyjmuje 
niniejszy program jako podstawę do podejmowania wszelkich działań profilaktycznych.

II. Cele Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Cisek na rok 2019
Celem głównym jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych skutków,wynikających przede 
wszystkim  z nadużywania alkoholu oraz występowania zjawiska  przemocy w rodzinie oraz 
z podejmowanych innych ryzykownych zachowań przez dzieci i młodzież poprzez podnoszenie poziomu  
wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Cisek oraz prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Sposób realizacji zadania:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych przypadków uzależnienia.
2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.
3.Zmniejszanie ilości zdarzeń w funkcjonowaniu życia rodzinnego tj. przemocy, agresji wobec

członków rodziny, zaniedbywanie dzieci.

4. Zmniejszanie przypadków naruszania prawa i porządku publicznego w stanie nietrzeźwości.

5. Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych.
6. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży.
7.Prowadzenie  programu terapii uzależnień dla osób naszej gminy osadzonych w zakładach
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    karnych.

   III. Profilaktyczne działania informacyjno - edukacyjne.

Sposób realizacji zadania:

1. Udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych oraz kontynuacja programu profilaktycznego

„Trzeci elementarz ,czyli program 7 kroków „ w ramach, którego przeprowadzony jest cykl zajęć
z młodzieżą , z rodzicami i radą pedagogiczną szkół podstawowych,
2. Organizacja warsztatów profilaktycznych, które są źródłem szerokiej wiedzy na temat  uzależnień
i  form przemocy oraz zachowań ryzykownych .
3.Zapewnienie fachowej literatury pomocnej przy realizacji zadań związanych z problematyką

uzależnień
4. Udział dzieci i młodzieży w spektaklach profilaktycznych.
5. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się z dziećmi na temat problemów związanych
z używaniem alkoholu   innych  szkodliwych używek- rozmowy  pedagoga szkolnego , psychologa,

terapeuty i policji z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych.
6. Organizacja konkursów plastycznych i literackich o tematyce przeciwalkoholowej w szkołach

podstawowych.
7.Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promujących alternatywne spędzenie wolnego czasu bez

uzależnień .
8. Inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne,  sport i rekreację.

9. Sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy o działalności prowadzonej przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnie Odwykowe w Kędzierzynie-Koźlu,
10 Finansowanie szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, których tematyką będzie:
-profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
-przemoc fizyczna, psychiczna,
11 Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
12. Finansowanie szkoleń oraz niezbędnych wydatków związanych z działalnością   zespołu

interdyscyplinarnego,

IV. Udzielanie rodzinom oraz osobom z problemem alkoholowym profesjonalnych form pomocy 
psychologicznej i prawnej  , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Sposób realizacji zadania:

1. Inicjowanie powstawania oraz wspierania stowarzyszeń samopomocy i środowiskowych  grup 
społecznych realizujących cele obrony przed przemocą.

2. Inicjowanie i oferowanie  przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy 
w zakresie przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności
i skuteczności pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin.

3. Informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych

4. Wstępne motywowanie  do leczenia i terapii.

5. Informowanie o ruchach samopomocowych typu AA, DDA, itp.

6. Współpraca ze służbami prewencyjnymi policji ,psychologami, kuratorami,  zmierzająca do zapewnienia 
osobom uzależnionym uzależnionym od alkoholu leczenia i terapii.

7. Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych z terenu gminy.

8. Kontynuowanie  działalności świetlic wiejskich i szkolnych,

9. Diagnozowanie problematyki alkoholowej na terenie gminy.
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10. Integracja społeczna osób uzależnionych oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego.

11. Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie dla rodzin patologicznych decydujących

się na separację.

V. Prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie utrzymania porządku publicznego w miejscach gdzie jest 
sprzedawany i podawany alkohol.  

VI. Podmioty współpracujące oraz odpowiedzialne za realizację programu:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Ośrodek Pomocy Społecznej,

3. Policja,

4. Szkoły Podstawowe

5. Zespół Interdyscyplinarny,

6. Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy,

VII. Wynagrodzenie  członków Gminnej Komisji d.s.   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ustala się wynagrodzenie w następującej  wysokości:

1. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie  w wysokości 114,00zł    za udział
w jednym posiedzeniu komisji.

2. Pozostałym członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 91,20zł za udział
w jednym posiedzeniu komisji .

VIII. Finansowanie Programu

Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych .          

IX. Postanowienia końcowe.
Pozostawia się pewien margines merytoryczno-finansowy, dając możliwość włączenia do realizacji
w trakcie roku 2019 najbardziej wartościowych pomysłów zgłoszonych przez  mieszkańców gminy.
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