
UCHWAŁA NR XXIX/187/2022 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Behawioralnych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na lata 2022- 2023. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz.1372) oraz art. 41 ust.2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   ( tj: Dz.U. z 2021r, poz. 1119 ) oraz art. 10 ust. 1, ust 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), Rada Gminy Rybczewice 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Behawioralnych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na lata 2022-2023, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Magdalena Figura-Wrona 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLWYCH, BEHAWIORALNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  DLA  

GMINY RYBCZEWICE  NA LATA 2022- 2023 

 
WPROWADZENIE 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. 
U.  z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
który reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiazywaniem problemów alkoholowych, 
profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii oraz zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom  
behawioralnym.    

 CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Istotą programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których mechanizm powstawania jest podobny 
niezależnie od substancji wywołującej uzależnienie. Determinuje to charakter działań podejmowanych w 
zakresie profilaktyki jako wspólne dla każdego rodzaju uzależnienia. 

Nadrzędnym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i 
wychowawczych skutków nadużywania alkoholu, zagrożeń behawioralnych oraz innych środków 
psychoaktywnych poprzez:  

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami; 

2. Zmniejszanie rozmiarów już istniejących; 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień.  

Cele szczegółowe: 

1. zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie uzależnienia; 

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych; 

3. prowadzenie działań wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w szczególności 
skierowanych do uczniów szkół ; 

4. Tworzenie i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  np. 
dofinansowanie do kolonii i inne oraz promowanie trzeźwości jako zdrowego stylu życia;  

5. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa w związku z handlem napojami alkoholowymi. 

 ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU  

I.  Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu  
 i narkotyków, a także osób zagrożonych uzależnieniem , w szczególności poprzez: 

1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków 
dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego postępowania. 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/187/2022

Rady Gminy Rybczewice

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3097FBFD-BB44-4F8D-BFB5-BB9FAD43BDD2. Podpisany Strona 1



2. Kierowanie na badania przez biegłych sadowych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnieni 
od alkoholu. Opłacanie kosztów opinii biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
opłacanie kosztów sądowych dotyczących osób wobec, których Gminna Komisja Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych skieruje wnioski do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do poddania się leczeniu 
odwykowemu. 

3. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dostępnego dla mieszkańców w celu udzielania 
bezpłatnych porad terapeuty i psychologa. 

4. Finansowanie zakupu materiałów, produktów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Programu 
i działania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w tym zakup czasopism 
specjalistycznych oraz materiałów edukacyjnych. 

5. Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie do podjęcia 
terapii odwykowej , informowanie o grupach wsparcia, placówkach; 

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 
alkoholu oraz dla członków ich rodzin. 

7. Współpraca i dofinansowanie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami 
alkoholowymi i Grup AA oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwiazywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w tym zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. 

8. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację Programu 
podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz ofiarami 
przemocy w rodzinie. 

9. Finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych , a także – w razie potrzeby –dojazdów na 
nie dla osób uzależnionych od alkoholu i osób uzależnionych od narkotyków ,jak również  osób 
współuzależnionych i Dorosły Dzieci Alkoholików . 

II.  Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub narkomanii przez : 

1. Realizacja niezbędnych czynności procesowych ( zebranie materiałów)  dotyczących skierowania 
wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej : 

- skierowanie na badania do biegłego w przedmiocie uzależnienia, 

- zebranie wywiadów  środowiskowych, 

- współpraca z rodziną uzależnionego  uczestniczącej w terapii oraz rozmowy indywidualne 
z uzależnionym od alkoholu na temat terapii. 

2. Zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny, powodowanych przez uzależnienia, 

3. Współdziałanie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, szkołą oraz Policją w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy,    

4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie 
pomagania ofiarom przemocy domowej. 

5. Edukacja publiczna - zakup ulotek, broszur, poradników. 

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiazywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w  
szczególności dla dzieci i młodzieży  

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i placówek kulturalnych pozalekcyjnych zajęć, 
warsztatów, wykładów profilaktycznych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Doposażenie w  materiały dydaktyczne i niezbędny sprzęt placówki prowadzące w/wym działania. 

3. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół. 
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5. Organizacja spektakli teatralnych w treści związanych z profilaktyką uzależnień dla dzieci  

    i młodzieży oraz rodziców . 

6. Realizacja działań wczesnej profilaktyki tj. pogadanki, prelekcje, plakaty 

7. wspieranie organizowanych w szkołach i placówkach kulturalnych konkursów recytatorskich, 
plastycznych, sportowych promujących zdrowy styl życia, 

8. Organizowanie lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych o charakterze kulturalno – rekreacyjnym 
promujących alternatywne wobec alkoholu oraz innych uzależnień formy spędzania wolnego czasu. 

8. Współfinansowanie wspólnych akcji  patronackich w zakresie programów i działań doraźnych    

   promujących zdrowy tryb życia podejmowanych przez organizacje samorządowe działające na terenie   

   Gminy Rybczewice lub oferujące takie działania mieszkańcom Gminy Rybczewice.  

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

1. Udział w finansowaniu i wspomaganiu działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych na podstawie zawartych umów i porozumień. 

2. Organizowanie spotkań  z przedsiębiorcami oraz sprzedawcami napojów alkoholowych z zakresu 
zasad sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zjawiska nietrzeźwości na drogach. 

V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz, występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego. 

1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą poprzez: 

a) przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych i przeciwdziałanie ukrytym formom promocji 
alkoholu, 

b) przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

2. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów 
niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 
związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej i klubów integracji społecznej. 

1. Współpraca z Komisariatem Policji w piaskach w zakresie podejmowania interwencji kryzysowych 
w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu i  narkomanii. 

VII. Zasady finansowania Programu  

Zadania ujęte w Programie finansowane są w całości  ze środków pochodzących z opłat pobieranych 
przez gminę Rybczewice za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie art. 182 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

VIII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Rybczewicach.  

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe  za udział w posiedzeniu komisji w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia określonego w 
ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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Płatne na podstawie podpisu na liście obecności . 

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybczewicach 
przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych 
w rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących 
pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. 

IX. Realizatorzy i Adresaci Programu 

1.Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez współdziałanie instytucji: 

1. Urząd Gminy Rybczewice, 
2. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
3. Jednostki Organizacyjne Gminy Rybczewice, 
4. Organizacji pozarządowych 
5. Komisariat Policji w Piaskach 
6. Zespół Interdyscyplinarny 
7. Placówki Służby Zdrowia 

 
2. Adresatami Programu są: 

 
1. Dzieci i młodzież szkolna, 
2. 2. Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 
3. Osoby z uzależnieniami behawioralnymi, 
4. Członkowie rodzin osób uzależnionych, 
5. Osoby pijące alkohol szkodliwie i ryzykownie, 
6. Sprzedawcy napojów alkoholowych, 

 

 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3097FBFD-BB44-4F8D-BFB5-BB9FAD43BDD2. Podpisany Strona 4


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1



