Uchwała Nr XXII/232/05
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 18 lutego 2005 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz
art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 z późn. zm. /.
Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do
Uchwały Nr XXII/232/05
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 18 lutego 2005 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – na 2005 r.
I

Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lp.

Zadanie

Metody i sposoby działania

Podmiot
uczestniczący
w realizacji zadania

-1-

-2-

-3-

-4-

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

-

-

-

I
-

-

II

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

-

-

-

Kierowanie wniosków do
lekarza biegłego, do sądu o
przymusowe leczenie osób
nadużywających alkoholu,
Podejmowanie działań
zmierzających do poddania się
leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych od alkoholu,
Udzielanie informacji i porad,
Dofinansowania obozów
terapeutycznych, rekolekcji
trzeźwościowych, itp.,
Informowanie o możliwości
podjęcia leczenia odwykowego,
Organizowanie grup wsparcia
dla osób po zakończeniu
programu leczenia w placówce
odwykowej,
Uruchamianie interwencji
w przypadku zdiagnozowania
przemocy domowej.

1. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

Wspieranie pomocą
psychologiczną
i socjoterapeutyczną dzieci
osób uzależnionych od
alkoholu,
Finansowanie zajęć
socjoterapeutycznych
w szkołach na terenie Gminy
Rymanów,
Dofinansowanie obozów
socjoterap. dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym,
Organizowanie lokalnych

1. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

2. Punkt
Konsultacyjny,
3. Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2. Szkoły

-

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informatycznej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania
narkomanii
w szczególności dla dzieci
i młodzieży.

III

-

-

-

-

-

narad, seminariów i konferencji
w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym,
Dofinansowanie szkoleń
i kursów specjalistycznych
w zakresie pracy z dziećmi
z rodzin z problemem
alkoholowym oraz rozwijania
umiejętności prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych
organizowanych dla
pedagogów, nauczycieli, którzy
są zatrudnieni bądź deklarują
gotowość podjęcia tego typu
pracy,
Prowadzenie w szkołach
i innych placówkach
oświatowych programów
profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży odpowiadających
standardom wyznaczonym
przez technologie
profilaktyczne,
Podejmowanie działań o
charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców,
których celem jest wspieranie
abstynencji dziecka
i przygotowanie go do
podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych,
Wspieranie programów i
przedsięwzięć profilaktycznych
opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych
do grup rówieśniczych /kluby
dyskusyjne, gazetki, itp./
Podejmowanie działań na rzecz
dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych zajęciach
socjoterapeutycznych,
Organizowanie lokalnych
imprez profilaktycznych dla
młodzieży,
Organizowanie w środowiskach
szkolnych różnorodnych form
pozalekcyjnych zajęć
sportowych integrujących

1.Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna,
2.Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
3.Komisariat
Policji,
4.Szkoły

-

IV

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

-

-

Podejmowanie
interwencji w związku
z naruszeniem przepisów
określonych art. 131 i 15
ustawy

V

VI

II

-

-

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego w Centrach
Integracji Społecznej

-

psychoprofilaktykę
z aktywnością sportową
Podejmowanie działań
edukacyjnych skierowanych do
sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych.
Współpraca oraz udzielanie
pomocy finansowej wszelkim
instytucjom, stowarzyszeniom,
ruchom trzeźwościowym,
organizacjom społecznym,
wyznaniowym oraz osobom
fizycznym podejmującym
problematykę alkoholową na
terenie Gminy Rymanów,
Podejmowanie działań
mających na celu likwidację
procederu nielegalnego handlu
alkoholem.

1. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

Podejmowanie interwencji
w sprawach wskazujących na
naruszenie zakazu sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych osobom w stanie
nietrzeźwym i osobom do lat 18
lub na kredyt i pod zastaw,
Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów o zakazie reklamy
i promocji napojów
alkoholowych

1. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

Wspieranie zatrudnienia
socjalnego osób uzależnionych
od alkoholu po zakończonym
leczeniu odwykowym

1. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

2. Komisariat
Policji,
3. Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2. Komisariat
Policji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowany będzie przez pełnomocnika – koordynatora, powołanego przez
Burmistrza Gminy.

III Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Problemów Alkoholowych w Rymanowie w 2005 r.

Rozwiązywania

§1
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie
przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz w innych pracach
wynikających z regulaminu oraz planu jej działania.
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w Komisji lub pracach, o których mowa w ust. 1
wynosi:
1) dla przewodniczącego oraz pełnomocnika – koordynatora - 130 złotych,
2) dla pozostałych członków Komisji - 115 złotych
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wypłacane na podstawie listy podpisanej przez
przewodniczącego i pełnomocnika – koordynatora.

§2
Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem
Gminy przysługuje wynagrodzenie określone w § 1 ust. 1 i 2 oraz diety i zwrot kosztów
przejazdu oraz noclegów na warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na
służbowej na obszarze kraju.

