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Uchwala Nr XII 133 /2007
Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

w sprawie:

z dnia 27 grudnia 2007r.

przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i zwalczania narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2008

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z nia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z pózno zm.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym Uednolity tekst Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 - z pózno zm.)

na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich

uchwala:

§1

Przyjmuje sie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
zwalczania narkomani na rok 2008, w brzmieniu jak w zalaczniku.

§2

Uchwale oglasza sie przez wywieszenie na tablicy ogloszen.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Harmonogram wydatków na zadania profilaktyczne

nazwa zadania podmiot realizujacyszczególy zadaniaplan wydatkuuwagi o realizacji

l. Zwiekszanie dostepnosci

przygotowywanie wniosków
pomocy terapeutycznej

punkt konsultacyjny
o skierowanie do sadu,

dyzury i wyposazenie doi rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od alkoholu.

przy GOPS w
pomoc dzieciom z rodzin

3.000 zl

Pietrowicach Wlk. zagrozonych (dofinansowanie
pomoc dzieciom do 2.500 zl

2. Udzielanie rodzinom,
Policja

m.in .. dozywiania)6 500,00 zl
w ktÓ1J'ch wystepuja Jroblemy alkoholowe, osrodek pomocy

uruchomienie interwencji,

pomocy psychospolecmej iprawnej.

spolecznej
motywowanie do leczenia

interwencje - pomoc policji
do 1000 zl

3. Wspomaganie dzialabw.~ci

instytucji, stowarzyszelliosób fi-z.ycznych
uzupelnienie wyposazenia

sluzacej rozwiazywaniu
placów zabaw,

!problemów alkoholowych zgodnie z ich zapisami
konserwcja 11 placów,14 000,00 zl

,>tatutowymi

solectwa:
- Amandów,

przeniesienie placu wyposazenie do 12.000 zl
- Krowiarki,

w Gródczankach przeniesienie placów i
- Pietrawice Wielkie

i Zerdzinach, przeglad okresowy do 2.000
- Pawlów

przeglady okresowe zl

4. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjneji edukacyjnej w szczególnosci 1.kampania ZTU,
dla mlodziezy

komisja RPA,
2.akcja Lato 2008,18 000,00 zl

Mlodziezowa Rada Gminy,
3.zajecia sportowe na hali kampania ZTU do 1.500 zl

GOPS
sportowej (przeglady, zawodyakcja Lato do 15.000 zl

sportowe i zajecia na basenie),
zaj. sportowe do 1.500 zl

4.materialy na reklame i sprzet

- rok 2008

opracowano przez komisje RPA



Harmonogram wydatków na zadania profilaktyczne

nazwa zadania podmiot realizujacyszczególy zadaniaplan wydatkuuwagi o realizacji

5. Prowadzenie projilaktycZ/lej

ponizsze wydatki okreslaja
dzialalnosci wraz ze

swietlice wiejskiel kluby górny pulap!
wspomaganiem swietlic

mlodziezowe:1.organizacja lokalnych imprez- Gródczanki 2.500 zl

wiejskich i klubów

- Gródczanki,i dzialan profilaktycznych, - Cyprzanów 1.000 zl
mlodziezowych

- Cyprzanów,2.promowanie stylu zdrowego- Lekartów 1.000 zl
- Lekartów,

zycia,12 000,00 zl- Komice 1.000 zl
- Kornice,

3.poszerzanie profilu - Maków 1.000 zl
- Maków,

dzialalnosci swietlic, - GCI 1.000 zl
- GCI Pietrowice Wlk.,

4.wsparcie finansowe na - Samborowice 1.500 zl
- Samborowice,

utrzymanie i doposazenie - Krowiarki 1.000 zl
- Krowiarki,

sprzetowe, - Zerdziny 1.000 zl
- Zerdziny, -Pawlów

5.materialy reklamowe Pawlów 1.000 zl

6. Prowadzenie profilaktycznej
1.dofinansowanie oraz nadzórdzialalnosci skierowanej

dla dzieci i mlodziezy

nad szkolnymi programami

z placówek oswiatowych

profilaktyki,ponizsze wydatki okreslaja
2.zakup materialów 9 000,00 zl

maksymalny pulap

placówki oswiatowe:
edukacyjnych dofinansowania:

- ZS Pietrowice Wlk.,
3.zakup sprzetu pomocnego- Pietrawice 3.500 zl

- ZSP Krowiarki,
przy realizacji zadan, - Krowiarki 1.750 zl

- ZSP Pawlów,
4.badanie skutecznosci - Pawlów 2.000 zl

- ZSP Samborowice
wdrazanych dzialan - Samborowice 1.750 zl

7. Dzialalnosc statutowa Komisji, zgodnie zjej
diety,regulaminem szkolenia,

materialy biurowe i reklamowe,
8 500,00 zl

diety i wynagr. do 6.200 zl
dofinansowanie terapii (dojazdów

szkolenia i materialy
komisja RPA,

do poradni), biurowe do 1.300 zl
inne ...

doplaty do terapii do 1.000 zl

8. Wdrazanie strategii
komisja RPA,zakup i wdrozenie programuankietowanie,

7rzeciwdzialania zjawisku
policja,profilaktycznych dzialan2 000,00 zl

szkolenia,
narkomanii Mlodziezowa Rada Gminy,przeciwdzialania zjawisku zajecia warsztatowe

placówki oswiatowe
narkomanii materialy informacyjne

70 000,00 zl
Podsumowanie

- rok 2008

opracowano przez komisje RPA



Gminny Program Profilaktyki na rok 2008

Czesc opisowa

Realizacja zadan nakreslonych ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi a takze ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii maja odbicie w uchwalanym
corocznie gminnym programie profilaktyki.
Zadania ujmowane w programie sa pogrupowane na 7 obszarów, w których corocznie
podmioty nakreslone w harmonogramie zadaniowym deklaruja sie realizowac. Wykaz
poszczególnych dzialan do realizacji w roku 2008 przedstawia zestawienie tabelaryczne
w czesci drugiej niniejszego opracowania.

Cele ogólne jaki sa realizowane przez jednostki samorzadu terytorialnego - gmine
Pietrowice Wielkie to:

• profilaktyka,
• leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja spoleczna,
• badania i monitoring

W obszarze profilaktyki podstawowym celem jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na
wszelkiego rodzaju srodki psychoaktywne, zarówno alkohol, narkotyki i inne srodki
farmakologiczne. Podmiotem oddzialywan w tym obszarze jest zawsze najmlodsza grupa
spoleczenstwa - dzieci oraz mlodziez. Ten obszar winien byc zawsze priorytetem
we wszelkiego rodzaju dzialaniach z uwagi na fakt iz profilaktyka uzaleznien zmierza
do zapobiegania problemom zwiazanym z uzywaniem substancji psychoaktywnych
jeszcze w stadium zanim te problemy w ogóle wystapia.

Kolejny z celów "leczenie, rehabilitacja ... " sila rzeczy realizowany musi byc w naszej
malej gminie w uproszczonym wymiarze. Nie posiadamy placówki leczniczej ani
terapeutycznej, taki osrodek znajduje sie w pobliskim Raciborzu. Stad tez rola nasza jest
wskazywanie mozliwosci podjecia leczenia i terapii osobom uzaleznionym
i wspóluzaleznionym. Ale tez nalezy zastanowic sie nad stwarzaniem sytuacji
umozliwiajacych powrót osób dotknietych uzaleznieniem, do normalnego funkcjonowania
w naszej spolecznosci. Tutaj kapitalne znaczenie ma sam osrodek pomocy spolecznej
jak i wspóludzial róznych partnerów spolecznych w trudnym procesie reintegracji spolecznej.

Realizujac trzeci z celów nalezy skupiac sie przede wszystkim na obserwowaniu
zjawiska uzaleznien i okreslaniu jego tendencji. W tym obszarze maja znaczenie
wszelkiego rodzaju ankietowania, wywiady spoleczne jak i spostrzezenia biezace. Nastepnie
nalezy wszelkie te materialy zebrac i zanalizowac po to, aby kolejne dzialania w zakresie
rozwiazywania problemu uzaleznie6. stawaly sie bardziej skuteczne. I takie analizy
sa prowadzone w naszej gminie i nie mozna z nich rezygnowac w przyszlosci.

Nie wolno przy tym zapominac, ze istota przeciwdzialania niekorzystnym zjawiskom,
zachowaniom jest dotarcie do jak najwiekszej grupy mieszka6.ców gminy Pietrowice
z rzeczowa informacja i przejrzystym komunikatem opisujacym zjawiska uzaleznie6..
Kapitalnym rozwiazaniem tego typu oddzialywa6. jest tworzenie swiadomosci pro zdrowotnej
od najmlodszych lat, od poziomu szkoly podstawowej poprzez nastepne szczeble edukacyjne
ko6.czac na mlodziezy pracujacej i doroslych mieszka6.cach.



Stad tworzac program profilaktyki na rok 2008 skupiac bedziemy sie wszyscy 
inicjatorzy i realizatorzy na nastepujacych przeslankach:

• Dzialania w zakresie ograniczania popytu na srodki uzalezniajace (alkohol, narkotyki,
leki) musza byc dostosowane do potrzeb danego srodowiska i uwzgledniac jego
specyfike,

• Szkoly sa tradycyjnym srodowiskiem prowadzenia zajec edukacyjnych
i wychowawczych, stad nalezy w nich szerzyc elementy profilaktyki
pierwszorzedowej razem z programami promujacymi zdrowie,

• W programach edukacyjnych dla dzieci do 14 roku zycia (szkoly podstawowe
i pierwsze klasy gimnazjalne) wskazany jest udzial rodziców, pozyskanie ich
do wspóldzialania. Jest to wyzwanie glównie dla kadry pedagogicznej szkól i rad
rodziców,

• W obszarze wspomagania dzialalnosci róznych instytucji (glównie solectwa) sluzacej
rozwiazywaniu problemów wazne jest wspieranie ich w realizacji projektów
o charakterze ogólnospolecznym, jak chociazby tworzenie przestrzeni sluzacej
spedzaniu wolnego czasu wspólnie na placach zabaw i rekreacji. I równiez nalezy
objac wsparciem wszelka dzialalnosc mlodziezy skupionej przy swietlicach wiejskich
i tworzacych sie klubach mlodziezowych,

• Na bazie szkól, podobnie jak w latach poprzednich prowadzone beda zajecia
w okresie letnim w formie obozów, biwaków, wycieczek itp. dzialan. Jestesmy w ten
sposób objac opieka i oddzialywaniem profilaktycznym w tym czasie prawie 1/3
wszystkich uczniów; a srodki przeznaczone na ten cel zaplanowane sa w wysokosci
15 tys. zl,

• Na bazie punktu konsultacyjnego nalezy wypracowac i stosowac model postepowania
z osobami uzaleznionymi i czlonkami ich rodzin aby skuteczniej motywowac
do podjecia terapii. Zarazem bazujac na doswiadczeniach osrodka pomocy mozna
udzielac pelniejszego wsparcia przy powrocie do lokalnej spolecznosci.

Jako koordynatora i organ nadzorujacy wszelkie dzialania przez podmioty obecne
w Gminnym Programie Profilaktyki wyznaczona zostaje Gminna Komisja RPA. Jednoczesnie
Komisji tej z mocy prawa nakazuje sie wydawac opinie o zgodnosci lokalizacji punktu
sprzedazy z obowiazujacymi w Gminie Pietrowice Wielkie standardami przyjetymi stosowna
uchwala, dla potrzeb wydawania zezwolen przez Wójta Gminy.

Szczególowy wykaz zadan poszczególnych podmiotów, dzialan podejmowanych w zakresie
programu profilaktyki i srodków planowanych na ta dzialalnosc, obrazuje hannonogram
dzialan.
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Zasady finansowania dzialan profilaktycznych

W roku 2008 przyjmuje sie nastepujace zasady finansowania dzialan w ramach gminnego
programu profilaktyki:

1. Wynagrodzenie dla czlonków komisji:
- przewodniczacy Komisji - 300 zl. brutto miesiecznie,
- czlonek komisji - 100 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisj i..

2. Wynagrodzenie za dyzury w punkcie konsultacyjnym - 35 zl. brutto za dyzur,
na podstawie zlozonych miesiecznych list obecnosci.

3. Wynagrodzenie dla prowadzacych zajecia profilaktyczne / opiekuncze w placówkach
oswiatowych w przedziale 17 - 25 zl. brutto za godzine zegarowa zajec, na podstawie
urnowy zlecenia podpisanej z Wójtem Gminy i akceptowanej przez przewodniczacego
Komisji.

4. Wynagrodzenie za konsultacje specjalistów: psychologa, lekarza, terapeute 
w przedziale 38 - 55 zl. brutto za godzine, na podstawie umowy zlecenia zawartej
z Wójtem Gminy.

5. Elementem kazdej umowy jest dostarczenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego do Komisji.

6. Za bezpieczenstwo i opieke nad dziecmi i mlodzieza w trakcie zajec w ramach
realizacji programu profilaktyki oraz w czasie pobytu w swietlicy odpowiada
bezposrednio osoba prowadzaca zajecia.



Gminny Program Profilaktyki na rok 2008

Czesc opisowa

Realizacja zadan nakreslonych ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi a takze ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii maja odbicie w uchwalanym
corocznie gminnym programie profilaktyki.
Zadania ujmowane w programie sa pogrupowane na 7 obszarów, w których corocznie
podmioty nakreslone w harmonogramie zadaniowym deklaruja sie realizowac. Wykaz
poszczególnych dzialan do realizacji w roku 2008 przedstawia zestawienie tabelaryczne
w czesci drugiej niniejszego opracowania.

Cele ogólne jaki sa realizowane przez jednostki samorzadu terytorialnego - gmine
Pietrowice Wielkie to:

• profilaktyka,
• leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja spoleczna,
• badania i monitoring

W obszarze profilaktyki podstawowym celem jest zahamowanie tempa wzrostu popytu na
wszelkiego rodzaju srodki psychoaktywne, zarówno alkohol, narkotyki i inne srodki
fannakologiczne. Podmiotem oddzialywan w tym obszarze jest zawsze najmlodsza grupa
spoleczenstwa - dzieci oraz mlodziez. Ten obszar winien byc zawsze priorytetem
we wszelkiego rodzaju dzialaniach z uwagi na fakt iz profilaktyka uzaleznien zmierza
do zapobiegania problemom zwiazanym z uzywaniem substancji psychoaktywnych
jeszcze w stadium zanim te problemy w ogóle wystapia.

Kolejny z celów "leczenie, rehabilitacja ... " sila rzeczy realizowany musi byc w naszej
malej gminie w uproszczonym wymiarze. Nie posiadamy placówki leczniczej ani
terapeutycznej, taki osrodek znajduje sie w pobliskim Raciborzu. Stad tez rola nasza jest
wskazywanie mozliwosci podjecia leczenia i terapii osobom uzaleznionym
i wspóluzaleznionym. Ale tez nalezy zastanowic sie nad stwarzaniem sytuacji
umozliwiajacych powrót osób dotknietych uzaleznieniem, do normalnego funkcjonowania
w naszej spolecznosci. Tutaj kapitalne znaczenie ma sam osrodek pomocy spolecznej
jak i wspóludzial róznych partnerów spolecznych w trudnym procesie reintegracji spolecznej.

Realizujac trzeci z celów nalezy skupiac sie przede wszystkim na obserwowaniu
zjawiska uzaleznien i okreslaniu jego tendencji. W tym obszarze maja znaczenie
wszelkiego rodzaju ankietowania, wywiady spoleczne jak i spostrzezenia biezace. Nastepnie
nalezy wszelkie te materialy zebrac i zanalizowac po to, aby kolejne dzialania w zakresie
rozwiazywania problemu uzaleznien stawaly sie bardziej skuteczne. I takie analizy
sa prowadzone w naszej gminie i nie mozna z nich rezygnowac w przyszlosci.

Nie wolno przy tym zapominac, ze istota przeciwdzialania niekorzystnym zjawiskom,
zachowaniom jest dotarcie do jak najwiekszej grupy mieszkanców gminy Pietrowice
z rzeczowa informacja i przejrzystym komunikatem opisujacym zjawiska uzaleznien.
Kapitalnym rozwiazaniem tego typu oddzialywan jest tworzenie swiadomosci prozdrowotnej
od najmlodszych lat, od poziomu szkoly podstawowej poprzez nastepne szczeble edukacyjne
kOr1czacna mlodziezy pracujacej i doroslych mieszkar1cach.



Stad tworzac program profilaktyki na rok 2008 skupiac bedziemy sie wszyscy 
inicjatorzy i realizatorzy na nastepujacych przeslankach:

• Dzialania w zakresie ograniczania popytu na srodki uzalezniajace (alkohol, narkotyki,
leki) musza byc dostosowane do potrzeb danego srodowiska i uwzgledniac jego
specyfike,

• Szkoly sa tradycyjnym srodowiskiem prowadzenia zajec edukacyjnych
i wychowawczych,· stad nalezy w nich szerzyc elementy profilaktyki
pierwszorzedowej razem z programami promujacymi zdrowie,

• W programach edukacyjnych dla dzieci do 14 roku zycia (szkoly podstawowe
i pierwsze klasy gimnazjalne) wskazany jest udzial rodziców, pozyskanie ich
do wspóldzialania. Jest to wyzwanie glównie dla kadry pedagogicznej szkól i rad
rodziców,

• W obszarze wspomagania dzialalnosci róznych instytucji (glównie solectwa) sluzacej
rozwiazywaniu problemów wazne jest wspieranie ich w realizacji projektów
o charakterze ogólnospolecznym, jak chociazby tworzenie przestrzeni sluzacej
spedzaniu wolnego czasu wspólnie na placach zabaw i rekreacji. I równiez nalezy
objac wsparciem wszelka dzialalnosc mlodziezy skupionej przy swietlicach wiejskich
i tworzacych sie klubach mlodziezowych,

• Na bazie szkól, podobnie jak w latach poprzednich prowadzone beda zajecia
w okresie letnim w formie obozów, biwaków, wycieczek itp. dzialan. Jestesmy w ten
sposób objac opieka i oddzialywaniem profilaktycznym w tym czasie prawie 1/3
wszystkich uczniów; a srodki przeznaczone na ten cel zaplanowane sa w wysokosci
15 tys. zl,

• Na bazie punktu konsultacyjnego nalezy wypracowac i stosowac model postepowania
z osobami uzaleznionymi i czlonkami ich rodzin aby skuteczniej motywowac
do podjecia terapii. Zarazem bazujac na doswiadczeniach osrodka pomocy mozna
udzielac pelniejszego wsparcia przy powrocie do lokalnej spolecznosci.

Jako koordynatora i organ nadzorujacy wszelkie dzialania przez podmioty obecne
w Gminnym Programie Profilaktyki wyznaczona zostaje Gminna Komisja RP A. Jednoczesnie
Komisji tej z mocy prawa nakazuje sie wydawac opinie o zgodnosci lokalizacji punktu
sprzedazy z obowiazujacymi w Gminie Pietrowice Wielkie standardami przyjetymi stosowna
uchwala, dla potrzeb wydawania zezwolen przez Wójta Gminy.

Szczególowy wykaz zadan poszczególnych podmiotów, dzialan podejmowanych w zakresie
programu profilaktyki i srodków planowanych na ta dzialalnosc, obrazuje harmonogram
dzialan.
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Zasady finansowania dzialan profilaktycznych

W roku 2008 przyjmuje sie nastepujace zasady finansowania dzialan w ramach gminnego
programu profilaktyki:

1. Wynagrodzenie dla czlonków komisji:
- przewodniczacy Komisji - 300 zl. brutto miesiecznie,
- czlonek komisji - 100 zl. brutto za udzial w posiedzeniu komisji ..

2. Wynagrodzenie za dyzury w punkcie konsultacyjnym - 35 zl. brutto za dyzur,
na podstawie zlozonych miesiecznych list obecnosci.

3. Wynagrodzenie dla prowadzacych zajecia profilaktyczne I opiekuncze w placówkach
oswiatowych w przedziale 17 - 25 zl. brutto za godzine zegarowa zajec, na podstawie
umowy zlecenia podpisanej z Wójtem Gminy i akceptowanej przez przewodniczacego
Komisji.

4. Wynagrodzenie za konsultacje specjalistów: psychologa, lekarza, terapeute 
w przedziale 38 - 55 zl. brutto za godzine, na podstawie umowy zlecenia zawartej
z Wójtem Gminy.

5. Elementem kazdej umowy. jest dostarczenia sprawozdania merytorycznego
i finansowego do Komisji.

6. Za bezpieczenstwo i opieke nad dziecmi i mlodzieza w trakcie zajec w ramach
realizacji programu profilaktyki oraz w czasie pobytu w swietlicy odpowiada
bezposrednio osoba prowadzaca zajecia.
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