
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXXIX/308/2013
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Fredropol na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( tekst jedno Dz. U. Nr 70
poz.473 z 2007 r. z pózno zm.)

Rada Gminy w Fredropolu uchwala

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Fredropol na rok 2013 stanowiacy zalacznik nr l do niniejszej
uchwaly.

§2

Nadzór nad wykonaniem uchwaly zleca sie Gminnej Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Fredropolu.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca od Ol stycznia 2013 r.



RADA GMINY
Fredropol

Zalacznik Nr l
do Uchwaly Nr XXXIX/308/2013
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 21 marca 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH GMINY FREDROPOL
NA ROK 2013

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych jest okreslenie dzialan zwiazanych z profilaktyka
i rozwiazywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Fredropol,
w celu realizacji zadan wlasnych gminy wynikajacych z ustawy.

Strategia tego programu jest szeroko rozumiane zapobieganie powstawaniu
nowych, jak równiez zmniejszenie juz istniejacych problemów alkoholowych.
Celami szczególowymi sa dzialania na rzecz zmniejszenia zagrozen
wynikajacych z naduzywania napojów alkoholowych:
- prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej wsród

mlodziezy i spoleczenstwa gminy,
- wspieranie rodzin dotknietych problemami alkoholu celem ochrony

stabilnosci zycia rodzinnego,
- zwiekszenie bezpieczenstwa w srodowisku lokalnym.
Zapobieganie problemom alkoholowym wymaga tworzenia lokalnych inicjatyw
z podzialem zadan pomiedzy instytucje i osoby realizujace powyzsze zadania
co poprzez dostosowanie ich do warunków lokalnych zapewni maksymalna
skutecznosc.

W celu uzyskania efektów konieczna jest równiez wzajemna wspólpraca,
wspieranie sie i uzupelnianie pomiedzy takimi srodowiskami jak: szkola, dom
rodzinny, miejsce pracy, kosciól.
Rada Gminy w Fredropolu podejmie te dzialania, które beda dazyc do
ograniczenia spozycia napojów alkoholowych, a takze wspierac wszelkie
inicjatywy osób, organizacji i instytucji dzialajacych na rzecz trzezwosci
w srodowisku lokalnym.



- 15.968 ha
- 5.623

590
43

01. Krótka informacja o gminie Fredropol:
Gmina Fredropollezy w poludniowo - wschodniej czesci województwa

podkarpackiego. Jest gmina wiejska, skupiajaca 23 wsie - 19 solectw.
Gmina polozona jest blisko Przemysla, polaczona komunikacja autobusowa.
Ludnosc gminy znajduje zatrudnienie w miejscowym handlu, prowadza wlasne
nieduze gospodarstwa rolne, podejmuja dzialalnosc gospodarcza glównie
w zakresie handlu i uslug lesnych, a takze innych.
Na terenie gminy znajduje sie:

- Urzad Gminy,
- II Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej w Przemyslu - Punkt

Przyjec Dzielnicowych w Fredropolu,
- 2 Osrodki Zdrowia w Fredropolu i Huwnikach,
- 2 Gimnazja w Fredropolu i Huwnikach,
- Szkoly Podstawowe,

- Dom Pomocy Spolecznej w Huwnikach
Powierzchnia gminy wynosi
Liczba ludnosci

Dzieci uczace sie w szkolach
Dzieci w przedszkolach

2. Analiza stanu bezrobocia w Gminie Fredropol

Rok 2012 zamknal sie liczba ok. 512 zarejestrowanych bezrobotnych,
w tym ok. 236 kobiet. Z tej liczby bezrobotnych, prawo do zasilku dla
bezrobotnych mialo wówczas ok. 73 osób, w tym kobiet 28.
Sytuacja osób bezrobotnych znajdujacych sie w szczególnej sytuacji na rynku
pracy przedstawia sie nastepujaco:

- osoby bezrobotne do 25 roku zycia - 154,

- dlugotrwale bezrobotni - 470,

3. Glówne dysfunkcje wystepujace w rodzinach, korzystajacych ze
swiadczen pienieznych Osrodka Pomocy Spolecznej to:

l. ubóstwo
2. bezrobocie

3. bezradnosc w sprawach opiekunczo- wychowawczych
4. potrzeba ochrony macierzynstwa
5. dlugotrwala choroba
6. niepelnosprawnosc
7. wielodzietnosc i rodziny niepelne
8. alkoholizm

9. po opuszczeniu zakladu karnego
10. przemoc w rodzinie

- 279
- 278

42

55

35

- 113
45
27

5
4



11. bezdomnosc 2

4.Diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie za rok 2012

11Zgodnie z uchwala nr 267/XXVII/200 l Rady Gminy w Fredropolu w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów powyzej 4,5% alkoholu
(z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
ustalono 28 punktów oraz przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy 
ustalono 4 punkty.
Ogólem na terenie gminy funkcjonuje 31 punkty w tym:

- powyzej 4,5% alkoholu 28 punktów ( w miejscu sprzedazy i poza
miejscem sprzedazy),
do 4,5% wylacznie piwo 3 punkty (w miejscu sprzedazy i poza miejscem
sprzedazy).

21 W roku 2012 Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
w Fredropolu - przyjela 18 osób, zas w ramach funkcjonujacego Punktu
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym przyjela w 2012 lacznie
190sób, wspóluzaleznionych 7, 12 osób skierowano do bieglych: psychologa
i psychiatry na badania w celu ustalenia stopnia uzaleznienia od alkoholu.
Do Sadu Rejonowego w Przemyslu o zastosowanie leczenia odwykowego
skierowano 2wnioski.

5. Stan zasobów pozwalajacych na prowadzenie dzialan profilaktycznych
w gmlDle.
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Fredropolu
realizujac zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych wspólpracuje z innymi instytucjami, organizacjami oraz
stowarzyszeniami specjalizujacymi sie w zakresie rozwiazywania problemów
alkoholowych:

- Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fredropolu,
Poradnia Osób Uzaleznionych i Wspóluzaleznionych w Przemyslu
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Przemyslu,
II Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej w Przemyslu - Punkt
Przyjec Dzielnicowych w Fredropolu,
Miejski Osrodek Zapobiegania Uzaleznieniom w Przemyslu
Szkoly Podstawowe i Gimnazja na terenie Gminy Fredropol,
Stowarzyszenie Animatorów Trzezwosci w Przemyslu,
Powiatowy Zespól ds. Rozwiazywania Problemów Uzaleznien
i Profilaktyki w Przemyslu,
Archidiecezjalny Duszpasterz Trzezwosci i Dekanalni Referenci
Trzezwosci.

Podobnie wyglada sytuacja z dostepnoscia do grup samopomocowych
takich jak: AA, AL.-ANON czy Klubu Abstynenckiego w Przemyslu,



Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pracuje:
a) na posiedzeniach Komisji - rozpatrywanie wniosków problemowych

wplywajacych do Komisji,'
b) przy realizacji zadan okreslonych w GPPiRPA - teren gminy
c) za udzial w posiedzeniach i innych pracach Komisji ustala sie
wynagrodzenie w wysokosci 8 % netto minimalnego obowiazujacego
wynagrodzenia.
W razie zbiegu posiedzen i prac czlonków Komisji - przysluguje tylko jedno
wynagrodzenie.
Podstawa do wyplaty tego wynagrodzenia stanowi zatwierdzona lista
obecnosci.

6. Ustalenie zadan profilaktycznych na rok 2013.

I. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzaleznionych od alkoholu.

Podmiot
Do kogo jest

Przewidywany
Odpowiedz.L.p.

Kierunek dzialania
realizujacy

skierowane
efektZa realizacjezadanie1.

Organizowanie zajecGKRPAOsobyZwiekszenie ilosciWójt Gminy
terapeutycznych dla

uzaleznioneosób leczacych
osób uzaleznionych i

Sie
wspóluzaleznionych

i korzystajacych
Kierowanie na

z terapii
badania w celu

......zasiegniecia OpinIIw
przedmiocieuzaleznienia odalkoholu.2.

Wspólpraca z GKRPAOsobyPomoc rodzinie iWójt Gminy
poradniami

uzaleznioneosobom
odwykowymi w

uzaleznionym
zakresie orzekania o stopniu uzaleznieniaorazw zakresie leczenia3.

Funkcjonowanie GKRPAOsobyPomoc rodzinomWójt Gminy
gminnego punktu

uzaleznione ii osobom
konsultacyjnego dla

ich rodzinyuzaleznionym
osób z problemem alkoholowym4.

Funkcjonowanie GKRPAOsobyPomoc rodzinieWójt Gminy
telefonu zaufania dla

uzaleznione ii osobom
osób uzaleznionych i

ich rodzinyuzaleznionym
ich rodzin przy punkciekonsultacyjnym dlaosób

z problemami
alkoholowymi



z terapia alkoholowym
uzaleznienia 4.

Wspólpraca z GKRPA,Dzieci z rodzinOrganizacja czasuWójt Gminy. . . GOPS,dotknietychwolnego i pomocorganizaCJami
pozarzadowymi.

POLICJA,problememterapeutyczna dla
Pomoc w

alkoholowymdzieci i mlodziezy
organizacJI

I przemoca
obozów, kolonii, terapeutycznych,uroczystosciokolicznoscio-wych

Skuteczna realizacja tego zadania pozwoli zmniejszyc zdecydowanie ilosc
i dolegliwosci alkoholowych zaburzen zycia rodzinnego poprzez zwiekszenie
skutecznosci interwencji prawno- administracyjnych wobec przemocy i innych
zaburzen funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu.

III. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych
i przeciwdzialania narkomanii, w szczególnosci dla dzieci
i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych,
a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych
w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

Kierunek
PodmiotDo kogo jest
Przewidywany
Odpowiedz.Lp

skierowanedzialania realizujacyzadanie
efekt

za realizacje

1.
KontynuowanieRealizatorzyUczniowie szkólZapobieganiePelnomocnik

profesjonalnych
programów,podstawowychwczesnego

programów
dyrektorzyi gimnazjówkontaktu

profilaktyczno-
szkól z alkoholem

edukacyjnych w szkolach, orazprowadzeniemonitoringuzjawiska piciaalkoholu2.
Wspomaganie GKRPAUczniowiePromowaniePelnomocnik

Dyrekcja

. .
zdrowego stylurozwOJU gimnaZjum

Szkolnego Kola
Gimnazjum zycia

Animatorów Trzezwosci3.

Wspólpraca z GKRPADzieci z rodzinPomoc dzieckuWójt Gminy
Poradnia

Dyrektorzyzagrozonychi rodzinie
Psychologiczno-

Szkól

Pedagogiczna zmierzajaca do



Realizacja tego zadania pozwoli zmniejszyc stopien degradacji
psychofizycznej osób uzaleznionych i dotknietych problemem alkoholowym za
pomoca zwiekszenia dostepnosci oddzialywan terapeutycznych prowadzonych
przez wykwalifikowanych terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym.

II. Udzielenie rodzinom, w których wystepuja problemy alkoholowe,
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególnosci ochrony
przed przemoca w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisów
okreslonych wart. 131 i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem
w charakterze oskarzyciela publicznego.

Lp Kierunek PodmiotDo kogo jestPrzewidywanyOdpowiedz.
dzialania

realizujacyskierowaneefektZa realizacje
zadanie1.

KontynuowanieGOPSOsoby dotknieteZwiekszenieWójt Gminy
dzialalnosci

GKRPAprzemocadostepnosci
informacyjnej

informacji nt.
przez GOPS dla

mozliwosci
ofiar przemocy i

ochrony i
wspólpraca z

interwencji
GKRPA na bazie PunktuKonsultacyjnegow Fredropolu2.

Wspólpraca z GKRPA,Osoby dotknietePomoc rodzinieWójt Gminy
Policja (wplata

GOPS,Policjaprzemoca
na fundusz wsparcia Policji -na pokryciewydatkówbiezacych nazakup paliwa dlaKomendy Policjicelemdowozenia osóbuzaleznionychdo osrodkazapobieganiauzaleznien).3.

Zwrot kosztów GKRPAOsoby zPomoc osobom iWójt Gminy
przejazdu

problememrodzinom z
zwiazanych

alkoholowymproblemem



objecia pomoca
dzieci z rodzinpatologicznych4.

ZorganizowanieGKRPAWlascicielePodniesienieWójt Gminy
szkolen dla

sprzedawcypoziomu
wlascicieli

swiadomosci
i sprzedawców

prawnej I
pkt. sprzedazy

spolecznej
napojów alkoholowych5.

Inicjowanie OrganizacjeSpolecznoscZapobieganieWójt Gminy
i wspieranie

trzezwosciowe,lokalna w tymkontaktu
dzialan

spolecznoscmlodziezz alkoholem
podejmowanych

lokalna,
przez organizacjetrzezwosciowe,spolecznosclokalnazmierzajacychdo organizacjiróznych imprezsportowychedukacyjnychItrzezwosciowychdla mlodziezy idoroslych6.

Prowadzenie GKRPAPlacówkiZm niejszen ieWójt Gminy
kontroli punktów

Policjahandloweszkód zwiazanych
sprzedazy

z lamaniem prawa
napojów alkoholowych zeszczególnymzwróceniemuwagina mozliwoscnabycia napojówalkoholowychprzez mlodziez

Realizacja tego zadania ma na celu zmniejszenie ilosci spozywanego
alkoholu przez mlodziez poprzez: ograniczenie mozliwosci zakupu i spozycia
alkoholu przez niepelnoletnich, propagowanie zdrowego i trzezwego stylu zycia
wsród mlodziezy, edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania
mlodziezy w utrzymaniu abstynencji.



IV. Wspomaganie dzialalnosci - instytucji, stowarzyszen i osób
fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu problemów alkoholowych.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji spolecznej.

Podmiot
Do kogo jest

Przewidywany
Odpowiedz.L.p.

Kierunek dzialania skierowane
realizujacy zadanie

efekt
Za realizacje

1.

Ustalenie zasad GKRPAInstytucje,UporzadkowanieWójt Gminy
wspólpracy

organizacje izasad wspólpracy
w zakresie

stowarzyszenia
realizacji i finansowaniazadanprofilaktycznych narzecz gminy przezinstytucje i osoby jerealizujace2.

Dofinansowanie GKRPASpolecznoscZwiekszenieWójt Gminy
dzialan organizacji

lokalna -aktywnosci
i stowarzyszen

organizacje ispolecznej
trzezwosciowych,

stowarzyszeniaw sferze
sluzacych

trzezwosciowe
..

rozwiazywania
wspomaganiu

problemów
rozwiazywania

alkoholowych.
problemów alkoholowych3.

Wspomaganie GKRPASpolecznoscZwiekszenieWójt Gminy
dzialan organizacji

Stowarzysze-lokalna -aktywnosci
i stowarzyszen

...
spolecznejnie organizacje I

trzezwosciowych
Animatorówstowarzyszeniaw sferze

w zakresie:
Trzezwoscitrzezwosciowe
..

rozwiazywania
c) Obozy,

w Przemyslu, problemów
kolonie

Inst.koscielne, alkoholowych .
terapeuty-

Urzad Gminy Zapobieganie
czne dla

w Fredropolu kontaktu
dzieci z

z alkoholem.
rodzin alkoholo-wychd) Imprezy ocharakterzetrzezwoscio-wym,e) "Sierpien"miesiacemtrzezwoscif)

Punkt
Konsult.



w Kalwarii P.

g) organizacjakonkursówmajacych nacelupropagowa-mezdrowego itrzezwegostylu zycia4.

Tworzenie i GKRPAOsobyreintegracjaWójt Gminy
finasowanie

wykluczonezawodowa

Centrum Integracji
spoleczniei spoleczna przez

Spolecznej
nastepujace

uslugi:1)

ksztalcenie

um iejetnoscipozwalajacychna
pelnienie

ról spolecznych

I

oSiaganie POZYCJIspolecznychdostepnychosobomniepodlegaja-cymwykluczeniuspolecznemu;2)
nabywa

me um iejetnoscizawodowychorazprzyuczeniedo
zawod u,

przekwalifikowame

lub

podwyzszaniekwalifikacjizawodowych;3)
nauke

planowaniazyciai zaspokajaniapotrzebwlasnymstaraniem,zwlaszczaprzezmozliwoscosiaQniecia



wlasnych
dochodów
przez
zatrudnienie
lub dzialalnosc
gospodarcza;
4) uczenie
umiejetnosci
racjonalnego
gospodarowa
nia
posiadanymi
srodkami
pienieznymi.

Celem tego zadania jest stwarzanie wsparcia dla organizacji
i stowarzyszen oraz instytucji samopomocowych zajmujacych sie pomaganiem
osobom uzaleznionym od alkoholu i ich rodzinom.



PLAN REALIZACJI ORAZ FINANSOWANIA ZADAN GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
ROK 2011

Dochodv:

Wplywy z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych - 51.000,-

Wydatki:

Lp.
ZADANIA

Przewidywane

kosztyPROFILAKTYKA W SZKOLE
I.

Polegac bedzie na prowadzeniu wsród mlodziezy szkól podstawowych 3.000,-
i gimnazjum programów profilaktyczno - edukacyjnych. WYNAGRODZENIE

OSOB UPRA WNIONYCHDOWYDANIA
OPINII

WZAKRESIESTOPNIAUZALEZNIENIA
ALKOHOLOWEGO 2. Jest to oplata za przeprowadzenie badania przez bieglych sadowych

4.000,-dotyczacego stopnia uzaleznienia od alkoholu, które jest wymagane do skierowania na leczenie odwykowe.SZKOLENIE CZLONKOW KOMISJI
,.,

Czlonkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 500 -j. ,
odbeda szkolenia zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu

w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.PROP AGOW ANIE TRZEZWOSCI I ABSTYNENCJI.4. 2.000,-Zakup materialów propagandowych w zakresie rozwiazywania problemów
alkoholowych (broszury, plakaty, ulotki, ksiazki) .REALIZACJA PROGRAMOW PROFILAKTYCZNYCHZ DZIECMI W GODZINACH POZALEKCY JNYCH - ZAJECIA5.

PLASTYCZNE

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci

mlodziezy w godzinach
4.000,-

Ipozalekcyjnych oraz w czasie ferii zimowych. SZKOLENIE
SPRZEDA WCOWpunktówsprzedazynapojów

6.
alkoholowych, dot. przestrzegania zasad sprzedazy alkoholu zawartych w 500 -,ustawie.

DIETY ZA PRACE CZLONKOW GMINNEJ KOMISJI7. 5.000,-Posiedzenia komisji powinny odbywac sie co dwa miesiace .Zwiazane jest
to miedzy innymi z opiniowaniem wniosków na leczenie odwykowe.DOT ACJA DLA:8.

-Miejskiego OsrodkaZapobieganiaUzaleznieniomw

Przemyslu 6.500,-- Posterunku Policji w Fredropolu

Obsluga mieszkanców Gminy Fredropol.

KOSZTY PODROZY SLUZBOWYCH
9. Jest to zwrot kosztów przejazdów sluzbowych.

200,-



ORGANIZOW ANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I INNYCH
IMPREZ KULTURALNYCH CELEM EFEKTYWNEGOWYKORZYST ANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECII MLODZIEZY ( kolonie, konkursy, mikolajki dla dzieci itp.) 14.500,-ID.

Zorganizowanie wolnego czasu dla dzieci
i mlodziezy, pomoze

rozpropagowac wsród naj mlodszych zdrowy styl zycia, wolny oduzaleznien.-KONTYNUOW ANIE
DZIALALNOSCIPUNKTU

KONSUL TACY JNEGO w Fredropolu; II.
- FINANSOWANIE CENTRUM INTERGACJI SPOLECZNEJ

Oplaty pocztowe, telekomunikacyjne , materialy biurowe, remont

9.500,-

korytarza z dostepem do Punktu.

KONTROLA PUNKTOW SPRZEDAZY NAPOJOWALKOHOLOWYCH12. Polegac bedzie na kontroli przestrzegania przez sprzedawców zasad 200 -sprzedazy napojów alkoholowych okreslonych w ustawie
,

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. KOSZTY DOJAZDU OSOB UZALEZNIONYCH NA] 3.
PSYCHOTERAPIE do Poradni Dla Osób Uzaleznionych w Przemyslu

(tylko w wyjatkowych sytuacjach np. jezeli dana osoba nie posiada
400,-

srodków finansowych na dojazd do Poradni) DZIALALNOSC SZKOLNEGO KOLA ANIMATORÓW14.

TRZEZWOSCI.
200,-Zadaniem SKA T propagowanie wsród mlodziezy z gimnazjum zdrowego stylu zycia bez uzaleznien.15.

KOSZTY POSTEPOWANIA SADOWEGO
Oplata od wniosku sadowego w sprawie nalozenia obowiazku poddania

500,-
sie leczeniu odwykowemu. OGÓLEM SRODKI

51.000,-

PRZE\IODNICZACY
Rady Gr"iny

•

Ja~ki


