UCHWAŁA NR XXX/191/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 , poz. 2232) art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z 2017 r., poz. 2245) oraz art.10 ust. 1-3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783, poz. 1458) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii na 2018 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/191/17
Rady Gminy Rypin
z dnia 28 grudnia 2017 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCh
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich
realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę gminy. Zadaniem Programu jest zapobieganie powstawaniu
nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie
zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. Alkoholizm i narkomania są chorobami
społecznymi i jak każde inne choroby wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele
wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte
zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób zostanie
dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców,
tym mniej przemocy w rodzinie.
1. Diagnoza problemów alkoholowych
W gminie Rypin zamieszkuje 7684 mieszkańców w tym kobiet 3768, mężczyzn 3916. Jest gminą typowo
rolniczą i też boryka się z problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie. .
Wśród dorosłych jedną z poważniejszych przyczyn nadużywania alkoholu jest bezrobocie. Z danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie wynika, że na koniec listopada 2017 r. z gminy Rypin były
zarejestrowane 278 osoby, w tym 49 osób posiadało prawo do zasiłku, z tego:
- kobiety – 188, z prawem do zasiłku 28
- mężczyźni – 90, z prawem do zasiłku 21
Bezrobocie jako problem społeczny jest powszechnie uznawane za główną przyczynę ubożenia
społeczeństwa, a zarazem prowadzi do nadużywania alkoholu. Natomiast młodzi ludzie, zdobywając
doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy
muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak
niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są
uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu,
przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę
zagrożenia.
Z pomocy materialnej GOPS w 2017 roku z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co
najmniej jednego z członków rodziny skorzystało 112 rodzin.
Działająca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy
profilaktyczne z osobami nadużywającymi alkohol, kierowała te osoby do terapeuty ds. uzależnień oraz
psychoterapeuty. Komisja współpracowała z GOPS, Sądem Rejonowym i Komendą Powiatową Policji.
2. Cel ogólny programu to ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek
i redukcja związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie gminy Rypin.
1) Cele szczegółowe:
- większa wiedza i świadomość społeczna na temat rosnącego zagrożenia rozwojem alkoholizmu i narkomanii
, możliwych skutków i sposobów zapobiegania,
- szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii,
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- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu oraz narkotyków
i dopalaczy,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
- eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne,
- partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej.
3. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
- źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zasady finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii określa załącznik do niniejszego programu.
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków.

1. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu
Interdyscyplinarnego.
2. Konsultacje diagnostyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i nadużywających, pijących alkohol
szkodliwie oraz ich rodzin.
3. Konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej w tym realizacja programów terapeutycznych dla ofiar
przemocy domowej oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców.
4. Konsultacje w zakresie poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dysfunkcjami lub zagrożonych dysfunkcją.
5. Pomoc terapeutyczna dla osób, które znalazły się w sytuacji trudnej, w ramach krótkoterminowej terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR)
6. Prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.
7. Rozszerzanie informacji o lecznictwie odwykowym na terenie gminy.
8. Kierowanie osób uzależnionych do Poradni Odwykowej i na leczenie zamknięte.
II.

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

1. Prowadzenie przez GKRPA, psychologa i terapeutę rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu w celu
zobowiązania ich do podjęcia leczenia.
2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
3. Organizowanie spotkań z psychologiem i pedagogiem dla młodzieży szkolnej.
4. Dofinansowanie działalności profilaktycznej KPP.
5. Ścisła współpraca GKRPA z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji,
szkołami i innymi podmiotami realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej „ Niebieska Karta”.
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
1. Kontynuacja kampanii „ Postaw na rodzinę”.
2. Dofinansowanie Klubu Liderów Profilaktyki działającego przy Gimnazjum w Kowalkach realizującego
programy profilaktyki .
3. Dofinansowanie obozów profilaktycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego w czasie ferii i wakacji
w miejscach zamieszkania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem socjoterapeutycznym oraz w szkołach.
4. Prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży.

i szkoleniowej

w zakresie

5. Rozpowszechnianie wydawnictw o tematyce antyalkoholowej, narkomanii i przemocy rodzinie.
6. Prowadzenie lokalnych imprez
alkoholowych i narkomanii.

dla mieszkańców gminy związanych z profilaktyką problemów

7. Wspieranie i finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem zagospodarowania czasu wolnego, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ( zajęcia sportowe, koło
zainteresowań i inne).
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
problemów alkoholowych.

służącej rozwiązywaniu

1. Współpraca z organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Kontrola sklepów i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów prawnych.

3. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Rypinie w przypadku złamania zasad sprzedaży napojów
alkoholowych.
4. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego oraz podejmowanie interwencji w przypadku
złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji
i reklamy napojów alkoholowych.
VI. Zasady wynagradzania Pełnomocnika Wójta ds realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu
Interdyscyplinarnego członkowie otrzymują dietę w wysokości 120,00 złotych a Sekretarz Komisji ds.
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości
200 zł natomiast osoby przygotowujące materiały oraz dokumentację z danego terenu na Zespół
Interdyscyplinarny otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości 200 złotych.
Pełnomocnik Wójta otrzymuje ryczałt miesięczny w wysokości 650 zł .
PRELIMINARZ WYDATKÓW
Lp.

Nazwa zadania

1.

2.

1.

Finansowanie szkoleń dla
GKRPA, Zespołu

Sposób realizacji

Termin

3.
4.
ROZDZIAŁ 85154 ALKOHOLIZM
Pokrycie kosztów
Cały rok
i delegacji związanych ze
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Planowany
koszt zadania
5.

Nazwa
jednostki
realizującej
6.

1500,00

GOPS Rypin
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Interdyscyplinarnego
Konsultacje dla osób
uzależnionych i ofiar
przemocy w zakresie
psychologii i uzależnień
Prowadzenie rozmów
i rozpatrywanie wniosków
o leczenie odwykowe oraz
kierowanie osób
uzależnionych od alkoholu
do Poradni Odwykowej

szkoleniem
Koszty związane
z wynagrodzeniem
psychologa i terapeuty

4.

Program profilaktyczny
realizowany w Zespół Szkół
Nr 5 w Rypinie

5.

Programy profilaktyczne
realizowane w gimnazjum
i szkołach podstawowych
z terenu gminy

6.

Zielone wakacje dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
z programem
socjoterapeutycznym
w szkołach. ”
Dofinansowanie
działalności Klubu Liderów
Profilaktyki
Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych
Program działalności
profilaktycznej Komendy
Powiatowej Policji
w Rypinie

2.

3.

10.
11.
12.

13.

Prowadzenie na terenie
gminy lokalnych imprez
profilaktycznych

14.

Zimowy i letni wypoczynek
z programem
terapeutycznym dla dzieci
z rodzin z problemami
uzależnień
Prowadzenie kontroli
punktów sprzedaży
alkoholu

16.

Cały rok

25.000,00

GOPS Rypin

Koszty związane
z wynagrodzeniem
komisji i członków grup
roboczych zespołu
interdyscyplinarnego
za udział w posiedzeniu

Cały rok

20.000,00

GOPS Rypin

Zakup pomocy
dydaktycznych
potrzebnych do realizacji
programu w zakresie
przeciwdziałania
alkoholizmowi
Realizacja programów
prowadzonych w szkole.
Zakup pomocy
niezbędnych do realizacji
programów
profilaktycznych.
Pokrycie kosztów
związanych
z przeprowadzeniem
kampanii

Cały rok

2.000,00

GOPS Rypin

Cały rok

4.000,00

GOPS Rypin

Cały rok

4.700,00

GOPS Rypin

800,00

GOPS
Rypin

Pokrycie kosztów
przygotowania programu
profilaktycznego
Koszty związane
z organizowaniem zajęć
pozalekcyjnych
Pokrycie kosztów zakupu
gadżetów, oraz koszty
organizacji turnieju
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Pokrycie kosztów
organizacji imprez
masowych, zebrań i narad
z mieszkańcami,
pikników, festynów itp.

Grudzień

Pokrycie kosztów
wypoczynku

Styczeń
Lipiec –
sierpień

Zakres: przestrzeganie
przepisów wynikających
z ustawy o wychowaniu

Cały rok
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Czerwiec sierpień
Cały rok

Cały rok

1500,00
500,00

8.000,00

GOPS Rypin
GOPS Rypin

GOPS Rypin

6.000,00

GOPS Rypin

W ramach
diety za udział
w posiedzeniu

GOPS Rypin
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1.

2.

3.
4.

Dofinansowanie projektu
obejmującego działalność
profilaktyczną z zakresu
narkomanii i środków …...
dla dorastającej młodzieży
Kontynuacja kampanii „
Postaw na rodzinę”
Rozpowszechnianie
informacji o placówkach
lecznictwa odwykowego
Program profilaktyczny
realizowany w Zespół Szkół
Nr 5 w Rypinie

w trzeźwości
i wydawanych decyzji
Wójta określających
warunki handlu
ROZDZIAŁ 85153 NARKOMANIA
Pokrycie kosztów
Maj –
projektu
sierpień

Pokrycie kosztów
przygotowaniem
kampanii i ulotek
o narkomanii
Pokrycie kosztów
materiałów
informacyjnych
Zakup pomocy
dydaktycznych
potrzebnych do realizacji
programu w zakresie
narkomanii

1.400,00

GOPS Rypin

Cały rok

800,00

GOPS Rypin

Cały rok

300,00

GOPS Rypin

Cały rok

500,00

GOPS Rypin

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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Uzasadnienie
Na podstawie art.4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487, z 2017 r., poz. 2245) oraz art.10 ust. 1-3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783, poz., 1458) prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Przewodniczący Rady
Wiesława Sokołowska
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