UCHWAŁA NR XXVIII/177/2018
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Rogowo na 2018 rok
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 i poz. 2232) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwalić „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rogowo
na 2018 rok”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Michalczak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 i 2245
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/177/2018
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rogowo
na 2018 rok
WPROWADZENIE
Zadania własne gmin w zakresie działań profilaktycznych i rozwiązywania problemów
alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 487).
Ww. ustawa zobowiązuje organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, działania na rzecz
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania
alkoholu, a także wspierania w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Wskazuje
również na współdziałanie organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z
Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 1 ww. ustawy).
Zakres realizowanych ww. zadań zależy od możliwości finansowych danej gminy.
Większość z nich realizuje ww. zadania głównie ze środków uzyskanych za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Są to niejednokrotnie znaczne środki finansowe i dzięki temu
działania te mogą być realizowane na większą skalę.
Podstawę działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
dla gminy Rogowo stanowi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który został opracowany na podstawie informacji diagnostycznych a także
na podstawie zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej przez jednostki
organizacyjne gminy posiadające uprawnienia do prowadzenia działań w tym zakresie. Program
jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Rogowo w latach ubiegłych.
DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW
Gminę Rogowo zamieszkuje 6831

mieszkańców (stan na 31 grudnia 2017 r.).

Na terenie gminy funkcjonują:
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- Szkoła Podstawowa w Rogowie, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 405 uczniów,
w tym 315 do szkoły podstawowej i 90 do gimnazjum;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościeszynie, do którego uczęszcza w roku
szkolnym 2017/2018 206 uczniów, w tym 115 do szkoły podstawowej, 61 do gimnazjum
i 30 do oddziału przedszkolnego, w tym: 22 dzieci to 5- 6 latki oraz 8 dzieci to 3-4 latki;
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie, do której
w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 149 dzieci, w tym: 81 do Szkoły Podstawowej,
23 do Punktu Przedszkolnego w Lubczu, 27 do Oddziału Przedszkolnego w Rogowie.
i 18 do Gimnazjum.
- Przedszkole Gminne w Rogowie, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza
108 dzieci, w tym 27 dzieci 5 letnich, 45 dzieci 6 letnich oraz 22 dzieci 4 letnich i 14 dzieci
3 letnich.
W czerwcu 2016 roku przeprowadzono anonimowe badania ankietowe dotyczące zagrożeń
społecznych na terenie Gminy Rogowo. Próbę badawczą stanowili uczniowie wybranych klas szkół
podstawowych

i

gimnazjów

Zespołu

Publicznych

Szkół

w

Rogowie

i Zespołu Publicznych Szkół w Gościeszynie oraz 99 dorosłych mieszkańców Rogowa.
Zdaniem ponad 14 % mieszkańców Rogowa alkoholizm należy oprócz bezrobocia
i problemów mieszkaniowych do najważniejszych problemów społecznych w Gminie.
Na pytanie, dotyczące spożywania alkoholu przez dorosłych mieszkańców Gminy
na przestrzeni ostatnich 5 lat udzielono odpowiedzi jak w tabeli poniżej:
Liczba osób
Spożywanie alkoholu w środowisku lokalnym zdecydowanie wzrosło

51

Nie widać zmian na przestrzeni ostatnich 5 lat

45

Spożywanie alkoholu w środowisku lokalnym zmalało

3

Zdecydowana liczba respondentów (68 osób) stwierdziła, iż alkohol jest towarem
szczególnym i dlatego dostęp do niego musi być ograniczony i kontrolowany.

Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez dzieci ze Szkoły

Podstawowej

w Gościeszynie można przypuszczać, że nie mieli kontaktu z środkami psychoaktywnymi. Wśród
41 ankietowanych aż 99% stwierdziło, iż nigdy nie paliło papierosów. Niemal 90% uczestników
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badania oświadczyło również, że nie próbowało alkoholu.
Z informacji deklarowanych przez gimnazjalistów (51 uczniów) z Gościeszyna wynika, że:
- 4 % ankietowanych pali dość często,
- 53% nigdy nie piło alkoholu,
- 16% piło alkohol kilka razy,
- 14% pije alkohol w wyjątkowych sytuacjach,
- 12% pije alkohol zawsze kiedy ma okazję.
Uczniowie najczęściej pili w domu kolegów (14%) oraz na dyskotekach, podwórku i w lesie
(10%). Zdaniem 15% badanych rodzice wiedzą o ich piciu, ale tego nie akceptują.
W toku badań 18% z 34 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie zadeklarowało,
iż nie pali papierosów jednak próbowało kilka razy. Do wypicia kilka razy alkoholu przyznało się
15 % dzieci. Alkohol w przypadku 3 dzieci spożywany był w domu.
Nieco inaczej wyglądają odpowiedzi młodzieży z Gimnazjum w Rogowie:
- 12% ankietowanych pali dość często,
- 47% nigdy nie piło alkoholu,
- 12% piło alkohol kilka razy,
- 24% pije alkohol w wyjątkowych sytuacjach,
- 16% pije alkohol zawsze kiedy ma okazję.
Badani z Gimnazjum w Rogowie najczęściej pili w domu u kolegów (34%) bądź w własnym
(23%). Rodzice 42% gimnazjalistów wiedzą, że ich dzieci piją i akceptuje to, natomiast zdaniem
nieco ponad 25% gimnazjalistów rodzice wiedzą o ich piciu, ale tego nie akceptują.
Opiekę zdrowotną zabezpiecza

Kościelniak&Usowska&Rajkowski Lekarska Spółka

Partnerska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Lekarska” ul. Kościuszki
8, 88-420 Rogowo.
Działalność

kulturalna

prowadzona

jest

głównie

w

Gminnym

Domu

Kultury

i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Problemy społeczne w gminie Rogowo rozwiązuje przede wszystkim Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, przy współpracy z zakładami, instytucjami, stowarzyszeniami, w tym: ze
szkołami,

Komendą

Powiatową
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w Żninie, Sądem Rejonowym w Żninie.
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności praca socjalna. Jest ona świadczeniem
niepieniężnym mającym na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W 2016 roku pomocy w postaci pracy
socjalnej udzielono 61 rodzinom. Z pomocy obejmującej finansowanie obiadów w szkole, zakup
węgla, odzieży, pomoc finansową w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych, skorzystało
219 rodzin, w tym 10 rodzin z problemem alkoholowym (stan na 31 grudnia 2016 r.).
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
funkcjonuje w Rogowie Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) w skład, którego wchodzą Punkt
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i
Współuzależnionych. W PIK w odniesieniu do mieszkańców gminy Rogowo (stan na 31 grudnia
2016 r.):
1) omówiono i udzielono 235 porad prawnych, przy czym skorzystało z nich 77 osób,
2) sporządzono 160 pism procesowych;
3) udzielono telefonicznie 290 porad prawnych (bieżących wyjaśnień).
Z pomocy terapeuty zatrudnionego w Punkcie skorzystały w od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
121 osób.
Zjawisko przemocy domowej nadal jest traktowane wstydliwie i wiele rodzinnych
dramatów, gdzie ofiarami są dzieci, odbywa się za zamkniętymi drzwiami mieszkań.
W przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do odegrania ważną rolę ma policja. Często
od skuteczności interwencji policji zależy czy pomoc udzielana przez inne służby będzie
efektywna. W 2016 roku funkcjonariusze policji sporządzili 14 „Niebieskich Kart”.
Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej działały w Gminie, w miejscowościach Złotniki i Grochowiska Szlacheckie placówki
wsparcia

dziennego.

Na

zajęcia

w

świetlicy

w

Złotnikach

uczęszcza

3

razy

w tygodniu 25 dzieci, natomiast w Grochowiskach Szlacheckich 2 razy w tygodniu uczęszcza 30
dzieci.
Na terenie gminy Rogowo na dzień 31 grudnia 2016 r. zarejestrowano 34 punkty sprzedaży
napojów alkoholowych, w tym 9 punktów gastronomicznych.
Przedstawiona wyżej ogólna charakterystyka Gminy daje podstawę od opracowania lokalnego
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harmonogramu

działań

dla

potrzeb

naszego

środowiska

w

zakresie

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.

CEL GŁÓWNY
Ograniczenie picia alkoholu na terenie Gminy oraz promowanie zdrowego, wolnego od
używek trybu życia.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zwiększenie dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Zadania

Wskaźniki do realizacji zadań

Realizatorzy

Prowadzenie i finansowanie Punktu - liczba korzystających z pomocy
Konsultacyjnego

dla

Osób - liczba udzielonych porad w rozbiciu

Zagrożonych Problemem Uzależnień na kategorie odbiorców
i członków ich rodzin
Prowadzenie rozmów z

- liczba przeprowadzonych rozmów

uzależnionymi i analizowanie

- Gmina Rogowo

pojawiających się problemów

- GKRPA

związanych
z nadużywaniem alkoholu
Współpraca z placówkami leczenia

- liczba osób zdiagnozowanych

uzależnień, z których korzystają

- liczba osób podejmujących leczenie

mieszkańcy Gminy Rogowo

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem
alkoholowy z szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka
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Zadania

Wskaźniki do realizacji zadań

Realizatorzy

Prowadzenie Placówek Opiekuńczo- - liczba placówek
Wychowawczych

- liczba dzieci uczestniczących w
zajęciach

Motywowanie osób nadużywających - liczba osób zaproszonych przez
alkoholu do podjęcia leczenia

GKRPA na rozmowę motywującą do
podjęcia leczenia
- liczba osób deklarujących podjęcie
leczenia
- Gmina Rogowo
- GKRPA

Udzielanie wsparcia członkom rodzin - liczba przeprowadzonych rozmów
dotkniętych problemem alkoholizmu i
przemocy kierowanym lub
zgłaszającym się indywidualnie do
GKRPA
Udzielanie pomocy prawnej dla

- liczba udzielonych porad prawnych

rodzin zagrożonych problemem
uzależnień

3. Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania
Prowadzenie i finansowanie Punktu

Wskaźniki do realizacji zadań
- liczba korzystających z pomocy

Realizatorzy
- Gmina Rogowo

Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy - liczba udzielonych porad w rozbiciu - GOPS Rogowo
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na kategorie odbiorców
Podejmowanie
Zespołu

działań

w

- Zespół Interdyscyplinarny

ramach - liczba „Niebieskich Kart”, które

Interdyscyplinarnego

ds. Przemocy

ds. wpłynęły do Zespołu

przeciwdziałania przemocy.

- liczba odbytych spotkań członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
- liczba przeprowadzonych rozmów z
osobami doświadczającymi przemocy
- liczba przeprowadzonych rozmów z
sprawcami przemocy

Finansowanie zadania o nazwie - - liczba udzielonych konsultacji
Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy telefonicznych
w Rodzinie - „Niebieska Linia”.
Prowadzenie działalności

- liczba wydrukowanych i

informacyjnej nt. procedury

rozprowadzonych ulotek

„Niebieska Karta”

i broszur
- liczba informacji w lokalnym
kwartalniku

4. 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.

Zadania

Wskaźniki do realizacji zadań

Wspieranie, finansowanie bądź

-

dofinansowywanie działań

zrealizowanych

profilaktycznych, w tym: szkolnych

- liczba bezpośrednich i pośrednich - GOPS

programów profilaktycznych

odbiorców działań
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pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- liczba przeprowadzonych kampanii, rozwoju wsi

rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych happeningów, festynów, konkursów

- GDK

dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

- Biblioteka Publiczna

mieszkańców Gminy Rogowo jako

- parafie rzymsko-katolickie

formy zagospodarowywania czasu

- GKRPA

wolnego jako alternatywy wobec

- OSP

stosowania substancji

- KPP

psychoaktywnych

- Zespół Interdyscyplinarny

Wspieranie

i

dofinansowywanie - liczba zakupionych i przekazanych

działań o charakterze edukacyjnym dla odbiorcom materiałów oświatowych
rodziców i wychowawców w zakresie - liczba odbiorców szkoleń,
pomocy abstynencji oraz kształtowaniu konferencji
atmosfery

społecznej

negującej

nadmierne używanie alkoholu
Podejmowanie działań edukacyjnych - liczba przeprowadzonych rozmów
skierowanych

do

sprzedawców edukacyjnych

napojów alkoholowych oraz działań ze sprzedawcami napojów
kontrolnych
mających

i
na

interwencyjnych, alkoholowych
celu

ograniczenie - liczba kontroli przeprowadzonych w

dostępności napojów alkoholowych i punktach sprzedaży napojów
przestrzeganie

zakazu

sprzedaży alkoholowych

osobom poniżej 18 roku życia
Współpraca z lokalnymi mediami i - liczba wydrukowanych i
prowadzenie
informacji

stałego

systemu rozprowadzonych ulotek

z

danymi - liczba informacji w lokalnych

o dostępnej ofercie pomocy na terenie mediach
gminy
i powiatu w zakresie problemów
alkoholowych
Prowadzenie
edukacyjnych

lokalnych

kampanii - liczba przeprowadzonych kampanii

związanych

z

profilaktyką problemów alkoholowych

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

Wskaźniki do realizacji zadań

stałej

współpracy -

liczba

i

rodzaj

Realizatorzy

działań

pomiędzy samorządem, lecznictwem zrealizowanych
odwykowym,
gminną

pomocą

komisją

społeczną, - liczba odbiorców bezpośrednich i - Gmina Rogowo

rozwiązywania pośrednich

- GOPS

problemów alkoholowych, grupą AA

- GKRPA

ALTERNATYWA

,kościołem

- Grupa AA ALTERNATYWA

związkami

wyznaniowymi,

i

- stowarzyszenia na rzecz

stowarzyszeniami na rzecz rozwoju
Wsi

oraz

innymi

instytucjami

rozwoju wsi

i

organizacjami pozarządowymi

6.

Podejmowanie

interwencji

w

związku

z

naruszeniem

przepisów

określonych

w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Zadania
Interweniowanie
działań

w

i

Wskaźniki do realizacji zadań

Realizatorzy

podejmowanie - liczba wykonanych kontroli

przypadku

naruszenia - liczba wydanych postanowień

przepisów określonych w art.131 i 15 -

liczba

wniosków

o

cofnięcie - GKRPA

ustawy o wychowaniu w trzeźwości zezwolenia na sprzedaż napojów
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

alkoholowych

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Zadania

Wskaźniki do realizacji zadań

Dofinansowywanie
prowadzonych
Integracji

w

Realizatorzy

zajęć - liczba zagrożonych wykluczeniem
ramach

Społecznej

i

Klubu społecznym z powodu nadużywania

udzielanie alkoholu objętych działaniami KIS

poradnictwa prawnego, skierowanego

- Gmina Rogowo
- GOPS

do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

przede

wszystkim
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ze

względu

na

szkodliwe

picie

alkoholu

8. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadania

Wskaźniki do realizacji zadań

Realizatorzy

Pokrywanie kosztów sądowych w - liczba wniosków skierowanych do
postępowaniu o zobowiązanie do sądu
leczenia odwykowego
Wydawanie opinii przez biegłych - liczba uzyskanych opinii biegłych
sądowych orzekających w sprawie
Zespołu Zależności Alkoholowej
Szkolenie członków GKRPA

- liczba szkoleń
- liczba członków korzystających ze

- GKRPA

szkoleń
Wynagrodzenia członków GKRPA

- liczba osób podejmujących terapię
odwykową wskutek działań GKRPA
- liczba spotkań GKRPA
- liczba wydanych postanowień
- liczba przeprowadzonych kontroli

REALIZATORZY:
1. Gmina Rogowo.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie.
4. Inne podmioty współodpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań w ramach programu,
takie jak: placówki oświatowe, Komenda Powiatowa Policji w Żninie, OSP, parafie rzymskokatolickie, Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, Gminny
Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.
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ROLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1) Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w
trybie określonym ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania oraz reklamy
napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie gminy,
- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitem tych punktów
określonych uchwałą Rady Gminy w Rogowie.
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji wymienionych
zadań odbywać będzie posiedzenia raz w miesiącu, a w uzasadnionych przypadkach częściej.
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w oparciu
o Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4) Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach niezależnie od liczby odbytych posiedzeń
w danym miesiącu otrzymają tylko jedno wynagrodzenie w wysokości 15% najniższego
wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami, które wypłacane będzie ostatniego dnia
każdego miesiąca.
5) Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na
liście obecności.
WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
1) GPPiRPA uchwala Rada Gminy.
2) Koordynatorem Programu jest Pełnomocnik Wójta p. Mariola Kuchcińska.
3) W realizacji Programu uczestniczy GKRPA stosownie do jej kompetencji określonych
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Preliminarz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2018 roku.
Lp

Treść zadania - Realizatorzy
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1

2

Punkt
Konsultacyjny
dla
uzależnionych
i współuzależnionych – realizatorzy –
terapeuta, prawnik
Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie-realizatorzy prawnik, terapeuta

Mieszkańcy Gminy
Rogowo
4 320,-zł
Mieszkańcy Gminy
Rogowo
16 800,-zł

3

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze
Dzieci z rodzin
w świetlicy w Złotnikach realizatorzy podwyższonego ryzyka
–
ze Złotnik
1 wychowawca + kierownik
4 Zajęcia opiekuńczo wychowawcze
Dzieci z rodzin
w świetlicy w Grochowiskach podwyższonego ryzyka
Szlacheckich - realizatorzy - 1 z Grochowisk Szlacheckich
wychowawca + kierownik
5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe – Dzieci i młodzież z Gminy
realizatorzy - 3 trenerów pedagogów
Rogowo
6 Programy profilaktyczne dla dzieci Uczniowie szkół z Gminy
i młodzieży – realizatorzy –
Rogowo
przeszkoleni nauczyciele
7 Działalność i szkolenia Gminnej
Mieszkańcy Gminy
Komisji Rozwiązywania Problemów
Rogowo
Alkoholowych
8 Telefon Zaufania „Niebieska Linia”
Mieszkańcy Gminy
Rogowo
9 Dofinansowanie spektakli i konkursów Dzieci i młodzież z terenu
związanych z tematyką uzależnień i
Gminy Rogowo
profilaktyki organizowanych przez
placówki oświatowe - realizatorzy,
dyrektorzy szkół
10 Festyny,
imprezy
sportowe
i
Mieszkańcy Gminy
rozrywkowe, stanowiące uzupełnienie
Rogowo
działań podejmowanych w ramach
GPPiRPA

15 700,-zł

15 700,-zł

23 176,-zł

1 000,-zł

18 900,-zł
350,-zł

954,-zł

1 000,-zł
11 Realizacja zadań wynikających z
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005r.
12 Wynagrodzenie pełnomocnika

Mieszkańcy Gminy
Rogowo

500,-zł

6 600,-zł
105 000,-zł

Suma kwot z poszczególnych zadań proponowanych do finansowania w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 jest
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odzwierciedleniem planowanych wpływów z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. W miarę posiadanych środków może nastąpić poszerzenie bądź
zmniejszenie zadań jak również koszty ich realizacji mogą ulec zmianie.
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UZASADNIENIE

Zapis art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednoznacznie określa, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną
osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zadanie to jest realizowane w
postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego
cześć strategii rozwiązywania problemów społecznych, a uchwalanego corocznie przez Radę
Gminy. Jest to akt prawny organu gminy określający sposób działania gminy. Przyjęty program jest
programem zmiennym, o czym świadczy fakt, że ma być uchwalany corocznie.
Środki na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy w całości przekazywany
na realizację wymienionych zadań.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Michalczak
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