
UCHWAŁA NR II.14.2018
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz na podstawie  art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) w związku 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 
1349 i 1432) Rada Gminy  w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 
stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak  w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wójt Gminy Wilków raz w roku przedstawi Radzie Gminy w Wilkowie informację                        
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki
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                                                                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1  

do uchwały  Nr II.14.2018 

                                                                                                                                                                                                                   Rady  Gminy  w  Wilkowie 

                                                                                                                                                                                                                   z   dnia 6 grudnia 2018 r.  

 

GMINNY  PROGRAM   

PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH   

NA  2019 ROK 

 

 

Lp. 

 

ZADANIE 

 

SPOSÓB  REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNY 

 

TERMIN 

  

 1. 

 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej                         

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

 

1) bieżąca współpraca z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego                             

w Woskowicach, Sądem Rejonowym w Kluczborku, 

2) kontynuacja pracy punktu konsultacyjnego, 

3) zatrudnienie i wynagradzanie terapeuty prowadzącego punkt 

konsultacyjny w Wilkowie. 

 

 GKRPA 

 Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wilkowie 

 

 w miarę 

potrzeb 

 na bieżąco 

 na bieżąco 

 

  2. 

 

Udzielanie rodzinom,                       

w których występują 

problemy alkoholowe,  

pomocy psychospołecznej                  

i prawnej,  a w szczególności 

ochrony przed przemocą                   

w rodzinie 

 

1) informowanie o chorobie alkoholowej, wstępne motywowanie do 

terapii, informowanie o działających grupach wsparcia                                

i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu, narkotyków oraz dla ofiar przemocy, 

2) edukacja publiczna - zakup broszur, ulotek, poradników dla 

rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii oraz ofiar 

przemocy, 

3) finansowanie pobytu ofiar przemocy w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Namysłowie. 

 

 GKRPA 

 Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wilkowie  

 

 na bieżąco 

 

 

 

 na bieżąco 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

 

  3. 

 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej                  

i edukacyjnej,  w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych                          

 

1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół nowoczesnych 

programów profilaktyczno-edukacyjnych, 

2) organizacja udziału dzieci i młodzieży w spektaklach 

edukacyjnych o problematyce uzależnień, 

3) zatrudnienie i wynagradzanie osób prowadzących zajęcia 

 

 GKRPA 

 Placówki Oświatowe 

 Wójt Gminy Wilków 

 

 

 w miarę 

potrzeb 

 w miarę 

potrzeb 

 w miarę 
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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 

 

socjoterapeutyczne z dziećmi  i młodzieżą, 

4) wyposażenie placówek prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne                 

w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji programu, 

5) tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu i prowadzenia zdrowego stylu życia, 

6) prowadzenie działań edukacyjnych poprzez zakup i rozpowszech- 

nianie broszur, plakatów, ulotek dla poszczególnych grup: np. 

młodzieży, sprzedawców alkoholu, kierowców, służby zdrowia, 

nauczycieli, rodziców, policjantów, ofiar przemocy, ośrodków 

pomocy społecznej  itp. 

7) organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci                  

i młodzieży ze środowisk z problemem alkoholowym poprzez 

organizowanie wycieczek, rajdów, kolonii połączonych                 

z programem terapeutycznym w okresie wakacji, ferii zimowych 

lub wiosennych, 

8) organizowanie konkursów, zawodów promujących  zdrowy styl 

życia połączonych z nagrodami, 

9) organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych                    

w okresie wakacji, ferii zimowych lub wiosennych. 

 osoby prowadzące 

grupy profilaktyczne 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wilkowie 

potrzeb 

 w miarę 

potrzeb 

 w miarę 

potrzeb 

 w miarę 

potrzeb 

 

 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

 

 

 w miarę 

potrzeb 

 w miarę 

potrzeb 

 

4. 

 

Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń                  

i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

 

1) wspieranie i współfinansowanie instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

 

 

 Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 GKRPA 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

5. 

 

Podejmowanie interwencji  

w związku z naruszeniem 

przepisów określonych                    

w art. 13 1 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem               

w charakterze oskarżyciela 

publicznego 

 

1) kontrola bądź wizytacja podmiotów gospodarczych posiadających 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie przestrzegania 

wszystkich warunków zamieszczonych w ustawie, 

2) kierowanie spraw do sądu w związku ze stwierdzeniem 

naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów 

alkoholowych, 

3) kierowanie spraw do sądu jeżeli stwierdzono sprzedaż napojów 

 

 GKRPA 

 Urząd Gminy  

w Wilkowie 

 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

 w miarę 
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alkoholowych: 

- osobom do lat 18, 

- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajduje się w 

stanie nietrzeźwości, 

- na kredyt i pod zastaw. 

 

potrzeb 

 

6. 

 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej 

 

1) dofinansowanie zadań centrum integracji społecznej oraz ośrodka 

zatrudnienia socjalnego, w którym będą zatrudnione osoby            

z terenu gminy np.: 

- uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu 

psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

- bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia 

z bezdomności, 

- uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  

 po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki 

 zdrowotnej, chorzy psychicznie,  

- długotrwale bezrobotni, 

- zwolnieni z zakładów karnych, mający trudności w integracji   

 ze środowiskiem,  

- uchodźcy realizujący indywidualny program integracji. 

 

 

 GKRPA 

 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wilkowie 

 

 

 w miarę 

potrzeb 

 

7. 

 

Zasady wynagrodzenia 

członków komisji  

rozwiązywania problemów 

alkoholowych  

 

1) ustala się wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych 

z pracą komisji (kontrole, udział w posiedzeniach komisji):  

     -   przewodniczący w kwocie  270,00 zł 

     -   zastępca przewodniczącego 270,00 zł 

     -   członkowie komisji  w kwocie 210,00 zł 

     -   za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla potrzeb 

         komisji w kwocie 45,00 zł, 

     - wynagrodzenie dla psychologa i psychiatry; 

2) podstawą wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji 

są listy obecności zatwierdzone przez przewodniczącego bądź 

zastępcę przewodniczącego. 

 

 GKRPA 

 Urząd Gminy 

w Wilkowie 

 

 w miarę 

            potrzeb 
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8.  

 

Działalność komisji 

 

 

1) zakup materiałów biurowych  i wyposażenia, 

2) zakup znaczków pocztowych, 

3) zwrot kosztów podróży, 

4) szkolenia dla członków komisji i nowych członków komisji. 

 

 

 Przewodniczący 

GKRPA 

 Wójt Gminy Wilków 

 

 

 w miarę 

            potrzeb 
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                                                                                           Załącznik Nr 2  

                                                                                              do uchwały Nr II.14.2018  

                                                                                           Rady Gminy w  Wilkowie 

                                                                                           z dnia 6 grudnia 2018 r.  

 

 

P R E L I M I N A R Z 

 

wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych 

 

 

1. Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane,                          -         22.350,00 zł 

2. Opłacanie pobytu na obozach, koloniach, feriach,                         -         14.100,00 zł               

opłacanie programów profilaktycznych, spektakli, zakup  

znaczków  pocztowych, wyrób pieczątek,   finansowanie   

pobytu ofiar przemocy w ośrodkach wsparcia, 

       interwencji kryzysowej, dofinansowanie zadań ośrodka 

       zatrudnienia socjalnego, centrum integracji społecznej, 

       wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  

3. Finansowanie kosztów szkoleń,  kursów,  członków komisji,         -            500,00 zł 

4. Opłata kosztów sądowych,                                                               -            300,00 zł 

5. Zwrot za podróże służbowe członków  komisji,                              -            300,00 zł  

6. Zakup materiałów biurowych, broszur, poradników, zakup            -            300,00 zł   

 sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, akcesoriów  

 komputerowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego 

___________________________________________________________________________ 

             R a z e m                                                                                              39.000,00 zł 
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