UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378) w związku z art. 4[1] ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 1492) , Rada Gminy
Zebrzydowice uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Główne cele programu
§ 1. 1. Zmniejszenie w Gminie Zebrzydowice, występowania negatywnych zjawisk, powstałych w wyniku
nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
2. Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych.
3. Zamierzone cele osiągane będą w drodze realizacji poszczególnych zadań.
Rozdział 2.
Zadania i sposoby ich realizacji
§ 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
1. informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat choroby
alkoholowej oraz możliwości jej leczenia,
2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej,
3. finansowanie pracy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
(wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt, materiały biurowe i pomocnicze tj. literaturę specjalistyczną, sprzęt
komputerowy),
4. finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji RPA, Gminnego Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownika punktu informacyjno-konsultacyjnego, w zakresie pracy
z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy w rodzinie, skutecznej realizacji zadań GPPiRPA
(w tym również delegacji związanych z odbytym szkoleniem),
5. dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od
alkoholu (w tym dowóz dzieci),
6. kierowanie osób nadużywających alkoholu do sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia odwykowego pokrycie kosztów biegłego sądowego, opłaty sądowej,
7. Finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19:
a) zakup sprzętu do działalności w trybie zdalnym,
b) zakup środków ochrony osobistej,
c) przystosowanie pomieszczeń w celu spełnienia wymogów reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19
oraz dla potrzeb działalności zdalnej.
§ 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1. finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć
profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
2. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej,
3. zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci,
4. zorganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci zagrożonych dysfunkcjami (wadami wymowy) powstałymi
w wyniku wzrastania i wychowywania się w środowisku patologicznym,
5. zorganizowanie pomocy prawnej dla rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, czynsz, materiały biurowe
i pomocnicze),
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6. prowadzenie badań w środowisku lokalnym,
7. finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (zajęcia o treści
profilaktycznej, działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, dożywanie dzieci biorących udział w zajęciach,
zakup sprzętu sportowego, nagród, pomocy i materiałów do zajęć, sprzętu),
8. prowadzenie „grupy wsparcia” dla członków rodzin osób uzależnionych (wynagrodzenie, doposażenie w sprzęt,
materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia ),
9. dofinansowanie kosztów związanych z działalnością „grupy wsparcia”, spotkań grupy AA oraz innych zajęć
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10. finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego (w tym wynagrodzenie, wyposażenie,
materiały dydaktyczne, nagrody, wycieczki) na osiedlu “Morcinek” w Kaczycach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
której działalność polega na zorganizowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz dożywianiu dzieci,
11. wspomaganie prewencyjnych działań policji, w celu m.in.:
a) usprawnienia szybkości reagowania w przypadkach stosowania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmem
oraz w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
b) poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom wynikający z przebywania w miejscach publicznych obywateli
po spożyciu alkoholu - w stanie nietrzeźwym,
c) zapewnienia warunków konieczności stosowania przymusu dowozu osób nadużywających alkoholu,
d) finansowania dodatkowych patroli prewencyjnych policji, zapobiegających naruszeniom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 4. Wspomaganie i finansowanie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, a polegające na odizolowaniu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym.
§ 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, 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 poprzez:
1. publikacje w lokalnej gazetce mające na celu informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach i skutkach
będących wynikiem nadmiernego spożywania środków uzależniających,
2. wydanie broszury/informatora nt. profilaktyki i form pomocy związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na terenie gminy Zebrzydowice.
3. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów,
warsztatów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
4. doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne), sprzęt
(komputery ich oprogramowanie) niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,
5. wspieranie realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych podejmowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną przez m.in. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zakup literatury z zakresu profilaktyki uzależnień.
6. finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w celu
objęcia opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (wynagrodzenie, dożywianie, wyposażenie, materiały dydaktyczne,
nagrody, wycieczki, rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej, itp.),
7. dofinansowanie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na osiedlu “Morcinek” w Kaczycach
w zakresie dożywania dzieci,
8. organizowanie szkoleń dla rodziców z zakresu kluczowych kompetencji wychowawczych mających na celu
ograniczenie powielania przez dzieci negatywnych zachowań, w szczególności związanych z nadużywaniem alkoholu
i przemocą w rodzinie,
9. współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego
stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, kulturalnych – dla
dzieci i młodzieży itp. na podstawie przedłożonych projektów profilaktycznych (zakup nagród, poczęstunek,
wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy),
10. wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych propagujących trzeźwy styl życia,
11. wszechstronne wspieranie w zakresie
wychowawców , policjantów, higienistek.

profilaktyki
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12. prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół zajęć edukacyjnych i programów profilaktycznych dla rodziców
o tematyce profilaktycznej,
13. zorganizowanie imprezy informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Mundurowi dzieciom” (prelekcje, pogadanki
nt. bezpiecznego i zdrowego stylu życia),
14. finansowanie wyjazdów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
15. finansowanie udziału gminy w kampaniach informacyjno-edukacyjnych, w tym ogólnopolskich skierowanych
do dzieci, młodzieży i mieszkańców.
16. zakup materiałów o tematyce profilaktycznej promujących zdrowy styl życia i propagowanie trzeźwych
obyczajów (ulotki, gadżety, odblaski) stanowiących narzędzia realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych.
17. działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach (również przy współudziale Policji):
a) prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych w tym kampanii
społecznych.
b) utrzymanie ogólnodostępnego stacjonarnego alkomatu do samodzielnego poddania się badaniu stanu trzeźwości.
18. organizacja podczas imprez odbywających się na terenie gminy ,,Namiotu Profilaktycznego'' (koszty zakupu
namiotu, akcesoriów, ulotek/plakatów, gadżetów, wynagrodzenia specjalisty).
19. podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
20. działania polegające na podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie- szkolenia, dla osób pracujący w obszarze
profilaktyki i uzależnień, szkolenia m.in. dla pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych, asystenta
rodziny.
Rozdział 3.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 6. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy na podstawie
art. 4¹ ust. 3 ustawy, ma charakter inicjujący w stosunku do zadań określonych w art. 4¹ ust. 1 ustawy.
2. Powołana przez Wójta Gminy Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący oraz Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na
podstawie umów zleceń i otrzymują z dniem 1 stycznia 2021 r. miesięczne wynagrodzenie w wysokości 15%
wynagrodzenia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
4. Pozostali członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie umów
zleceń i otrzymują z dniem 1 stycznia 2020 r. miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest odbycie co najmniej jednego posiedzenia w miesiącu.
6. Wynagrodzenie nie przysługuje w razie nieobecności na posiedzeniu. Jeżeli ilość posiedzeń jest większa niż
jedno w miesiącu, to obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieobecności będzie proporcjonalne.
7. Zastrzega się, że przy wykonywaniu bieżących obowiązków związanych z obsługą administracyjną bieżących
spraw przez przewodniczącego komisji i sekretarza oraz prowadzeniem przez członków komisji kontroli punktów
sprzedaży, obecność na posiedzeniu komisji nie jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4.
Zasady finansowania zadań
§ 7. 1. Finansowanie zadań określonych w programie odbywać się będzie na zasadzie rozdziału:
a) dotacji na zadania realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
b) grantów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznawanych przez Wójta
Gminy.
2. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowanych w budżecie na 2021 rok.

Id: CC2BE771-5619-4A5A-BEC2-54F91D1F2A0A. projekt

Strona 3

Rozdział 5.
Ograniczenia dostępności alkoholu
§ 8. Nie wydaje się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których lokale znajdują się na
terenie przedszkoli, szkół, innych placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
obiektów kultu religijnego, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci, targowisk. Nie sprzedaje się
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, za wyjątkiem piwa podczas imprez i w miejscu imprez
organizowanych na wolnym powietrzu. Nie sprzedaje się i nie podaje się napojów alkoholowych na zabawach
i festynach organizowanych na terenach i obiektach placówek oświatowych.
§ 9. Liczba zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie może przekraczać 40 dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Rozdział 6.
Narzędzia działań przedstawionych w zadaniach
§ 10. Jako narzędzie działań przyjmuje się:
1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz osób
zatrudnionych w innych instytucjach stykających się z różnymi aspektami problemów alkoholowych.
2. Udział w kampaniach edukacyjnych i informacyjnych.
3. Udział w organizowanych programach badawczych.
4. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.
5. Organizowanie akcji profilaktycznych (np. konkurs, festyn, imprezy sportowe).
6. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców.
7. Utworzenie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
8. Diagnozowanie rynku lokalnego w sferze rozwiązań problemów alkoholowych (opinie, ankiety).
9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.
10. Organizację punktu kontrolnego stanu rzeźwości dla mieszkańców gminy.
§ 11. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują
odpowiednio Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa
w Kończycach Małych, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach,
Szkoła Podstawowa w Kaczycach, Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, Gminna Biblioteka Publiczna
w Zebrzydowicach, w oparciu o harmonogram ustalony przez Wójta Gminy Zebrzydowice.
§ 12. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część Strategi
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018-2024 i uwzględnia cele operacyjne
dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016-2020.W momencie wejścia w życierozporządzenia w sprawie NPZ na lata 2021-2025 gminny program poddany
zostanie weryfikacji pod względem zgodności z Narodowym Programem Zdrowia tak aby uwzględnione były w nim
cele przewidziane w nowym programie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
Mirosław Franciszek Staniek
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