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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLI/290/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2010 
 1. Postanowienia ogólne 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany 
jest corocznie przez Radę Miejską w Rydzynie 

2. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniŜszym Programie są kontynuacją 
działalności prowadzonej w latach ubiegłych.  

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
narkomanii zawarte w niniejszym Programie są działaniami długofalowymi. 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wpisany 
jest w Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna 
na lata 2006-2013. 

4. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów UzaleŜnień stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zasady finansowania zadań Programu określa załącznik nr 2- Preliminarz 
planowanych wydatków. 

5. W celu prawidłowej realizacji zadań zawartych w Programie Burmistrz Miasta i 
Gminy Rydzyna powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

6. Podstawa prawna i merytoryczna programu 
� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2002 r. Nr 147, poz. 
1231 ze zm.). 

� Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Rydzyna na lata 2006 –2013 przyjętej uchwałą Nr III/24/2006 Rady Miejskiej 
Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

2. Cele strategiczne programu 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. DąŜenie do zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych aktualnie 
występujących. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami.  

     Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są: 

� ograniczenie i zmiana struktury spoŜycia napojów alkoholowych, 

� zmiana zachowań i postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z 
alkoholem, 
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� budowanie skuteczności form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 
postępowania osób naduŜywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie), 

� zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i 
metod rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
3. Zadania do realizacji 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

1. Współpraca z placówkami słuŜby zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie 
leczenia i rehabilitacji osób uzaleŜnionych, szczególnie dzieci i młodzieŜy, 
współuzaleŜnionych, dzieci z rodzin alkoholowych oraz osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie i sprawców przemocy.  

2. Prowadzenie systematycznej i kompleksowej działalności w formie kierowania na 
leczenie odwykowe (badania przez biegłego); ponoszenie kosztów postępowania 
sądowego w sprawie o zastosowanie przymusu leczenia z uzaleŜnienia. 

3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami 
uzaleŜnionymi i współuzaleŜnionym, w szczególności dla członków komisji. 

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzaleŜnień pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie. 

       1.  Prowadzenie klubu dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin.  

       2. Wspomaganie działań realizacji programów wspierających dla członków rodzin  
            z problemem alkoholowym. 

       3. Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych świadczących pomoc  
            w szczególności dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

       4. Wspieranie działań prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz  
            grup   terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

5. Organizacja szkoleń, konferencji dotyczących rozwiązywania problemów 
          alkoholowych i problemu przemocy, w tym dotyczących współpracy 
          słuŜb i instytucji zajmujących się tymi problemami. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 

1. Wspieranie działań i profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieŜy, ich rodziców oraz innych osób dorosłych odpowiadających standardom 
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne. 

 
2. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzaleŜnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy 
o szkodliwości alkoholu, profilaktyka i promocja zdrowia – udział w ogólnopolskich 
oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, m.in. skierowanych 
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do sprzedawców alkoholu (szkolenia i warsztaty); wykonanie i zakup materiałów 
profilaktycznych – prasa i ksiąŜki specjalistyczne, broszury, plakaty, druki ulotne, 
nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i 
promocyjne.  

 
 

3. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ 
połączonych z profesjonalnym programem profilaktycznym lub programem 
informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku odbiorców nt. trzeźwego i 
bezpiecznego sposobu spędzania czasu, w szczególności: obozów, kolonii, półkolonii, 
działań uczniowskich klubów sportowych, organizacji sportowo-gimnastycznych oraz 
finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, 
takŜe w placówkach oświatowych. 

 
4. Wspomaganie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków do 

Ŝycia i rozwoju dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych. 
 

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

 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami poŜytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 
promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych. 

 
2. Wspomaganie działalności organizacji młodzieŜowych promujących zdrowy tryb 

Ŝycia i abstynencję. 
 

3. Współdziałanie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

 
4. Wspieranie działań upowszechniających ruch samopomocowy.  

V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
       w art. 13

1
 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

      alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela 
       publicznego. 

 1.  KaŜdy, kto poweźmie wiadomość o naruszeniu art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu 
       w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, moŜe zawiadomić o tym fakcie 
       Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydzynie, która analizuje 
       powyŜsze informacje i zgłasza je Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wraz z 
       wnioskiem o zbadanie sprawy i wszczęcie postępowania.  

4.  Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

     Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydzynie naleŜy  
           w szczególności:  

1. Inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym  
w art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, zgodnie z art. 41 ust.3 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
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3. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

4. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak równieŜ 
prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych.  

Siedziba Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydzynie mieści się  
  w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1.  

5. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów 
     Alkoholowych w Rydzynie:  

1. Członkowi Komisji za uczestnictwo w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 7 % najniŜszego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 
200, poz. 1679 ze zm.). 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLI/290/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

 

 

Preliminarz wydatków 

 

wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2010 

 

1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budŜecie na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
- rozdz. 85154  przeciwdziałanie alkoholizmowi    90 000 zł 
 
 
Lp.   Zadanie     Planowane wydatki 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu: 

� Szkolenia i kursy specjalistyczne        2 500 zł 
� Koszty opinii biegłego sądowego           800 zł 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzaleŜnień pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

� Koszty wynagrodzeń bezosobowych osób zatrudnionych przy realizacji zadań z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień, w szczególności opiekunów świetlic, specjalistów 
prowadzących zajęcia korekcyjne, logopedyczne, opiekuna Klubu oraz obsługi i 
prowadzenia spraw związanych z działalnością Komisji    50 000 zł  

� Koszty składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy     2 196 zł 
� Koszty bieŜące prowadzenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz Klubu dla 

osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych      15 000 zł 
� Programy wspierające dla członków rodzin z problemem alkoholowym       500 zł 
� Organizacja szkoleń, konferencji dot. rozwiązywania problemów uzaleŜnień, w 

szczególności w zakresie współpracy słuŜb i instytucji zajmujących się tymi 
problemami             504 zł 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i 
socjoterapeutycznych: 

� Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne       2 500 zł  
� Akcje informacyjno-edukacyjne, szkolenia, konkursy      3 500 zł 
� Zakup materiałów profilaktycznych: prasa, ksiązki, broszury, plakaty itp.       500 zł 
� Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu     8 000 zł 
� DoŜywianie dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych      1 000 zł 
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej   
rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień: 

� Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień, promocja projektów i 
inicjatyw społecznych         2 000 zł 

� Wsparcie organizacji młodzieŜowych promujących zdrowy tryb Ŝycia   1 000 zł 

Razem:        90 000 zł 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XLI/290/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Na rok 2010 
 1. Postanowienia ogólne 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę 
Miejską w Rydzynie 

8. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniŜszym Programie są kontynuacją 
działalności prowadzonej w latach ubiegłych.  

9. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  wpisany jest w Strategię Integracji i 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2006-2013. 

10. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zasady finansowania zadań Programu określa załącznik nr 4 - Preliminarz 
planowanych wydatków. 

11. Podstawa prawna i merytoryczna Programu: 
� Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, 

poz. 1484 ze zm.) 
� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 70, poz. 
473 ze zm.) 

� Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Rydzyna na lata 2006 –2013 przyjętej uchwałą Nr III/24/2006 Rady Miejskiej 
Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

2. Cele strategiczne programu 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej 

towarzyszącym na terenie miasta i gminy Rydzyna. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzaleŜniających stylu Ŝycia. 
 
2. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów narkotykowych. 

 
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych 

wynikających z uŜywania środków uzaleŜniających, zwłaszcza przez dzieci i 
młodzieŜ. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 
uŜywaniem substancji psychoaktywnych i moŜliwości zapobiegania zjawisku. 
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3. Zadania do realizacji 

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem od narkotyków. 

4. Współpraca z placówkami słuŜby zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie 
leczenia i rehabilitacji osób uzaleŜnionych od narkotyków; 

 
5. Podejmowanie działań w stosunku do uzaleŜnionych od narkotyków w celu 

zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego; 
 

6. Wsparcie finansowe terapii indywidualnej i grupowej. 

7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami 
uzaleŜnionymi i osobami zagroŜonymi uzaleŜnieniem od narkotyków. 

II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 

       1 . Wspomaganie działań realizacji programów wspierających dla członków rodzin  
            z problemem narkomanii. 

       2.  Wspieranie działań prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz  
            grup   terapeutycznych dla osób dotkniętych problemem narkomanii. 

       3.   Współpraca z palcówkami i instytucjami zajmującymi się problemem narkomanii 
             w zakresie korzystania z oferowanych przez nich usług i wsparcia przez 
             mieszkańców gminy Rydzyna. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i 
socjoterapeutycznych 

5. Wspieranie działań i profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieŜy, ich rodziców oraz innych osób dorosłych odpowiadających standardom 
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne. 

 
6. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzaleŜnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy 
o szkodliwości zaŜywania narkotyków, profilaktyka i promocja zdrowia – udział w 
ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, 
zakup materiałów profilaktycznych – prasa i ksiąŜki specjalistyczne, broszury, 
plakaty, druki ulotne, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały 
informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

 
 

7. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ 
połączonych z profesjonalnym programem profilaktycznym lub programem 
informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku odbiorców nt. Ŝycia wolnego od 
narkotyków i bezpiecznego sposobu spędzania czasu, w szczególności: obozów, 
kolonii, półkolonii, działań uczniowskich klubów sportowych, organizacji sportowo-
gimnastycznych oraz finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć 
pozaszkolnych, takŜe w placówkach oświatowych. 
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, słuŜących  rozwiązywaniu problemów narkomanii.  
 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami poŜytku 
publicznego w obszarze problemów narkomanii; promowanie ciekawych projektów i 
inicjatyw społecznych. 

 
5. Wspomaganie działalności organizacji młodzieŜowych promujących zdrowy i wolny 

od narkotyków tryb Ŝycia. 
 

6. Współdziałanie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze uzaleŜnień. 
 

7. Wspieranie działań upowszechniających ruch samopomocowy.  
 

V. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób współuzaleŜnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanmie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 

VI.  
1. Świadczenia pomocy społecznej osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób 

wspóluzaleŜnionych realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej. 

 
2. Prowadzenie przez pracowników socjalnych stałej diagnozy sytuacji Ŝyciowej w 

rodzinach dotkniętych problemem uzaleŜnienia od narkotyków. 
 
 
 
4.  System zarządzania Programem  

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 
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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr XLI/290/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

 

 

Preliminarz wydatków 

 

wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 

 

1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budŜecie na realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii:   
- rozdz. 85153  przeciwdziałanie alkoholizmowi   1 000 zł 
 
 
Lp.   Zadanie     Planowane wydatki 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem od narkotyków: 

          100,00 zł 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej:   

      100,00 zł 

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe 
działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

          700,00 zł 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
słuŜących  rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
          100,00 zł 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 
 


