Ładzice, dn. 18 listopada 202lr.

oGŁoSZENIE
Wójta Gminy Ładzice
o konsultacjach społecznych

projektu uchwaĘ w

sprawie Gminnego Programu ProfilakĘki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ładzice na20Ż2

rok

Wójt Gminy Ładzice zaprasza organizacje społeczne i inne podmioĘ wymienione
ust. 3 ustawy o działalnościpozytku publicznego
i wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwaĘ
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Ronviązywania Problemów Alkoholowych na
w

art. 3

20Ż2 rok.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 listopada202Ir. i zostaną zakofrczone w dniu
02 grudnia Ż}ŻIt. opinie, propozycje zmianoraz uwagi na|eĘ zgłaszać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 02 grudnia Ż021r. _wgzałączonego formularza.
Wypełnione formularz e naleĘ :
1) przesłaÓ na adres: IJrządGrnirry Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-56I Ładzice, lub
2) złoĘć,do skrzynek podawczych ustawionych przy drzwiach wejściowych do budynku
Urzędu Gminy Ładzicę (od ul. Wyzwolenia lub od ul. ogrodowej), lub
3) wysłaó na adres pocńy elektronicznej: gmina@.ladzice.pl

Treśćprojektu uchwaĘ oraz formularz zgŁaszania opinii znajdują się na stronie BIP:
www
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ładzice,
ol.
atakże w pokoju 14A.
Informacji w ilw zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Ładzice lzabdra Wąsowicz
tel.44 684 08 95.

Dokumenty do pobrania:
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Ładzicena2022r.
- formularz opinii.

wÓJT
ntgnnz.

FORMULARZ OPINII
Projektu uchwaĘ w sprawie:

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozrviązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Ładzicena2022 rok

Termin zgjaszania opinii i uwag do projektu uchwĄ:
od 18 listopada Ż02It. do 02 grudnia 202lr.
Nazwa organizacj i wnoszącej opinię:

Opinie, uwagi, propozycje zmian:

Ładzicę, dnia:
imię i nazwisko upoważnionego
przedstawiciela organizacji
pozarządowej

Projekt
z dnia l8 listopada 2021 r.

Zatwierdmny pr2e2 ............

UGHWAŁA NR
RADY GMINY ŁADzlcE
z dnia

2021 r

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ładzice na2022 rok

Gminy

Na podstawie aft. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 puŻdziernika 1982t. o wychowaniu w trzeźwości
iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2021r. poz. ll19) ofaz art.18 ust.2pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca
l990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20Ż1 r. poz. 1372,1834) uchwala się, co następuje:
$ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ładzice na
2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały'
$ 2. Wykonanie

uchwĄ powierza

$ 3. Sprawozdanie z wykonania

się Wójtowi Gminy.

uchwaĘ złoĄ Wójt Gminy w terminie do 30 kwietniaŻOŁ3r.

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta

SEiiI{ETA
mgr'

clvtl}ł Y
Rateck:ł
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Gminy Ładzice

z dnia....................2021 r

Gminny Program
Profilaktyki
i Rozvtiązywania
Problemów A lkoholowych
Gminy Ładzice na 2022 rok
czĘŚC

I

Diagnoza sytuacji w Gminie Ładzice.
l.

W Gminie Ładzice zameldowanych było wg. stanu na dzień 30 września 2021r. _ 4864 osoby, w tym
do l7 roku Ęciawłącznie - 909 osób,

a) w wieku przedprodukcyjnym

b) w wieku
c) w wieku

produkcyjnym:
poprodukcyjnym:

kobiet _ 1321, męŻczyzn- 1650;
kobiet

-

613, męŻczyzn _ 37l.

2. Stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim, stan na 30 czerwca2021r.

_

4,80

o^.

W Gminie Ładzice:
a) ogółem bezrobotnych _ 82 osoby, w tym:

kobiet _ 43, męŻczyzn _

391-

b) zarejestrowanych w ciągu 12 miesięcy od ukończenia

zwolnionychzprzyczyn dotyczących zakładu pracy

c)

-

szkoĘ - 2 osoby;
1

osoba;

d) z prawem do zasiłku - 10 osób;
e) w wieku

od

18

- 44lat_

46 osób;

f) zarejestrowanych powyŻej 12 miesięcy _ 26 osób.

3. Liczba rodzin korzystających z pomocy GoPS w okresie I_III kwartał Ż0Ż1r' - 116, w tym:

zasiłki okresowe

-

-

11 rodzin,

- posiłki _57 dzieci szkolnych,
- zasiłki celowe i w naturze

- praca socjalna
_

-

-

54 rodziny,

140 rodzin,

zasiłki stałe _ 45 rodzin.
Ponadto udzielono następuj ących świadczeń rodzinnych wraz Z dodatkami:

- zasiłki rodzinne

_129 rodzin,

- dodatek do zasiłku ztytułu urodzenia dziecka
- ,,becikowe''
_

- 28

-

10 dzieci,

osób,

fundusz alimentacyjny _ l4 osób,

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
_

dodatek z tytułu Samotnego wychowywania

- dodatek

-

ztytułu kształcenia i rehabilitacji _

B96A968E-ŻAB2-47 44- AAAA-5D3ABó02E55A.

1

1

osób,

7 osób'

11 osób,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Id:

_

-

106 osób,
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- dodatek z tytułu dojazdu do

szkoĘ - 64 osoby,

- dodatek ztytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- zasiłki pielęgnacyjne

-

33 osoby uprawnione,

128 osób,

- świadczenia pielęgnacyjne

-

-

-

specjalny zasiłek opiekuńczy

17 osób'

-

4 osoby'

- świadczęnie wychowawcze (500+) _ 869 dzieci,

-

złotówka zazłotówkę

-

15 osób,

świadczenia rodzicielskie

- Karta DuŻej Rodziny
- stypendia

-

- l5 osób,

_23 rodziny,

48 osób.

4.Liczba rodzin, w których występował problem alkoholowy, objętych pomocą GOPS w okresie I-III kwartał

2021r.

-

2.

5. W okresie I-III kwartał 2021r. w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 28 rozmów konsultacyjnomotywujących (18 męŻczyzn, 10kobiet). 5osób podjęło leczenie woddziale Leczenial'JzaleŻniefi wWarcie,
l osoba w ośrodkuTerapii UzaleŻnieh w Parzymiechach. Ponadto 2 osoby podjęły terapię w Poradni Leczenia
UzaleŻnień w Radomsku, a 6 osób uczestniczy w mitingach AA w Lgocie Wielkiej.
6. Z informacji Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej wynika, ze w okresie I_III kwartał 2O19r. na terenie
Gminy Ładz\ce ujawniono 15przestępstw, Zktórych jedno miało charakter czynu samobójczego natomiast
pozostałe polegały na kierowaniu pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwościorazmiaĘ charakter znęcania
się nad rodziną w związku znaduĄwaniem alkoholl przez Sprawcę przemocy. Ponadto dzielnicowy gminy
Ładzice przeprowadziłłącznie 4 pogadanki w szkołach na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym orazna

temat odpowiedzialności karnej nieletnich w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych.Działania o zblizonym
charakterze profilaktycznym będą prowadzone nadal w 2022 roku.
7. Informacja dyrektorów poszczególnych szkół nt. zagroŻeń,:

A. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Jedlnie Pierwsrym
W sprawie zagroŻen występujących w szkole w 202| roku

zau:waŻa się następujące negaĘwne zjawiska:

- izolowanie się od grupy klasowej. Uczniowie po roku nauczania zdalnego musieli i nadal muszą się uczyć
funkcjonowania w grupie' Brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami spowodował
u

niektórych uczniów pewne trudności w powrocie do normalności - zamykają się w sobie, czują się

osamotnione, zagubione;

- izolacja nie sprzyjała aktywności ftzycznej uczniów. W tym czasie wielu uczniów zrezygnował.o całkowicie
z jakiekolwiek aktywnościflzycznej. Na zajęciach WF moŻna zauwtŻyć u niektórych uczniów brak kondycji,
spadek sprawności i wytrzymałości, wzrosła waga;
- uzaleŻnienie od komputera i innych elektronicznych. Uczniowie coraz częściej przyznają się do spędzania
wielu godzin przed komputerem - gry online i aktywnośćna portalach społecznościowych. Zauwazalne jest
uzaleŻnienie od Internetu, starsi uczniowie, mimo zakazl, przynoszą do szkoĘ telefon.

Stwierdzono przypadek cyberprzemocy - wyzywanie się na czatach intemetowych i wykluczanie
z grona znajomych na portalach społecznościowych.

Wszystkie takie negatywne działania dzieją się w przestrzeni Internetv, poza zasięgiem wzroku
rodziców i nauczycieli, przez co bardzo często trudne do zaobserwowania. Rodzice pytani, czy wiedzą,
crym dziecko zajmuje się wInternecie, bardzo często odpowiadają, Że niemają wiedzy na ten temat.
Dzieci w domach pozostawione są rrierzadko satnę sobię'
Zdarzają drobtre sprzeuzki rniędzy uczniami' agresja słowna, brak motywacji do nauki.

Działanlapodjęte przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła lI w Jedlnie:
- opracowanie i realizacja Projektu profilaktycznego ''Czas na zdrowie'' przy wparciu
dofi nansowan ie or ganizacji proj ektu :
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-

- zajęcia profilaktyczne w klasach,
- zajęcia plastyczne ''Mówimy nie uzależnieniom'',
- rozgrywki sportowe w grupach mieszanych wiekowo,

-prezentacja umiejętnościwokalnych i tanecznych przez chętnych uczniów,
- szkolenie Rady Pedagogicznej ''Jak pomóc uczniom do nauki stacjonamej.

Podczas wrześniowych zajęć, zdziećmi duży nacisk został połozony na odbudowanie wzajemnych
relacji, integracji po długiej przerwie spowodowanej pandemią. W klasach' zgodnie z kalendarzem
imprez, odbyły się Dni Chłopaka. Na bieżąco prowadzone są rozmowy indywidualne zdziećmi, w razie
potrzeby zrodzicami. W klasie VII i VIII zorganizowano popołudniowe spotkaniazrodzicami, na których
oprócz analizy wyników w nauce omówione zostały zagroŻenia płynące ze spędzania czasu wolnego
przed komputerem. Dla uczniów klas I_VI organizowane są w szkole przez Akademię Piłkarską treningi
w piłce noznej. We wrześniu odbyła się wycieczka dla najmłodszych uczniów do Warszawy.

W ramach grupy wsparcia PSP w Jednie zgłosiłado PP-P w Radomsku zapotrzebowanie
przeprowadzenia zajęć: STOP dokuczaniu ; WwW - wiem, wygrywam' wybieram; o dobrych relacjach
z drugim człowiekiem; Intemet bez hejtu; Mózg na start - jak efektywnie się uczyć'
Uczniowie motywowani są do podejmowania aktywnościftzycznej. PsP w Jedlnie zdobyła
Mistrzostwo Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt i tytuł Wicemistrza powiatu chłopców. Ten sukces jest
zachętą dla uczniów szkoły do aktywności.

Wspólnie zdyrektorami szkół Gminy Ładzice planuję wdroryć nową formułę organizacji zabawy

karnawałowej - wspólna zabawanajstarsrych uczniów szkół gminnych.
B. Zespół Szkolno

- Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim

W ZSP w Stobiecku Szlacheckim najczęściejwystępującymi problemami są: zagroŻenie uza|eŻnieniem od
e-apierosów, zagroŻenie uzaleznieniern od gier komputerowych i Internetu, lęk przed powrotem do szkoĘ
po zdalnym nauczaniu, stany depresyjne.
W roku 202l podjęto następujące działania:
a) Prowadzone

w szkole.

były lekcje wychowawcze i zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie agresji

b) Pogadanki z pielęgniarką na temat higieny osobistej i zdrowego stylu

Ącia.

c) Gazetkitematyczne dotyczące uzaleŻniefi iprzemocy w szkole.
d)

Zapcia i rozmowy profilaktyczno
wychowawców i pedagoga szkolnego

-

-

ostrzegawcze w klasach oraz indywidualne prowadzone przez
równieŻ online lub telefonicznie podczas nauki zdalnej.

profilaktyczne: ,,Trzymaj formę'' klasy V _ VIII, ,,Bieg po zdrowie''
klasa IV, międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Emocja'', międzynarodowy projekt edukacyjny ,,CZYTAM
Z KLASĄ lekturki spod chmurki'' _ klasy I-III, kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł'', udział w Programie

e) Realizowano następujące programy

dla szkół

-

Owoce i warzywa dla klas I-IV.

Na rok 202Ż planuje się następujące działania:
a) Pogadanki, zapcia warsztatowe , gazetki tematyczne dotyczące uzaleŻnień.

b) Przeprowadzenie programu profilaktycznego w klasach I

w Ładzicach.

- VIII finansowanego

przez GKRPA

c) Kontynuacja programów profilaktycznych realizowanych w latach ubiegĘch.

a

d) organizacj
w Ładzicach.
e)

Udział

w Ladzicach.

wycieczek szkolnych
w

o

tematyce profilaktycznej dofinansowanych

kampanii ,,Trzefuły umysł''- fundusze

z

ze środków GKRPA

środków

GKRPA

C. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radziechowicach
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Przeprowadzone w 202l r. badania ankietowe dowodzą, iŻok.97%o uczniów uczęszcza1ących do tutejszej

szkoĘ nigdy niezapaliłopapierosa, atakŻe e-papierosa, 94oń nigdy niespożywało alkoholu.

100%
badanych deklaruje, ze nigdy nie zaŻywało narkotyków. Nie obserwuje się zatem zagroŻenia związanego ze

środkamipsychoaktywnymi.

Z obserwacji oraz wyników diagnozy prowadzonej wśród uczniów i rodziców wynika, Że podejmowane
działania profilaktyczne przynoszą pozyĘwne efekty. obecnie skupiają się głównie na dbałościozdrowie
psychiczne uczniów, które wymaga większej troski po izollacji zvłiązanej z pandemią.

w 202l
1

r. w zakresie profilaktyki podejmowane zostaĘ następujące działania:

) projekcja fi lmów o tematyce wychowawczo-profi laktycznej;

2)

zajęcia i rozmowy wychowawczo-profilaktyczne w klasach oraz indywidualnie prowadzone przez

wychowawców i pedagoga szkolnego;

3) rea|izai1a programu profilaktycznego ,,Smak

Ęcia, czy|i

4) kampania profilaktyczno-edukacyjna,,Dopalaczom

debata o dopalaczach'' w klasie

VllI;

mówimy SToP _ wybieramy zdrowie'';

5) wyzwania sportowe promujące aktywne formy spędzania czasu wolnego;
6) nadobowiązkowe zajęcia sportowe organizowane w szkole: ,,Program

SKS'';

7) współpraca z kuratorem Sądu Rodzinnego w Radomsku;
8) prezentacja: Komunikacja w Internecie, cyberprzemoc, fonoholizm, energetyki;
9) kampania,,Zachowaj Trzeźwy Umysł'';

l0) gazetki, ulotki profilaktyczne przygotowywane przez uczniów;

ll)bezpieczna szkoła. ZagroŻenia iza|ecane działania profilaktyczne wzakresie bezpieczeństwa fizycznego
icyfrowego uczniów. - zajęcia z uczniami;

l

2) progrartr,,Trzyttraj forttrę'';

13) spoLkania z pielęgniarką szkolną;

14) udział w programie ,,owoce

i warzywt';

l5) akcja ,,Zdrowe śniadanie'',,,Więcej wiem, zdrowo jem'';
1ó) w bieŻącym roku szkolnym szkoła przystąpiła do programu ,,Zintegrowana

w 2022 roku planuje
l)

w trosce

o bezpieczeństwo

profilaktykanakaŻdąpogodę''.

Się kontynuację dotychczasowych działan, aponadto:

uczniów

wykwal ifi kowanych terapeutów;

-

za1ęcia profilaktyczne dla uczniów i rodziców prowadzone przez

2) udział w kampanii ,,ZachowajTrzeźwy Umysł'' oraz]lub innej ogólnopolskiej akcji profilaktycznej;
3) realizacja spektaklu profi laktycznego;

czyli debata o dopa|aczach";
',Smak Ącia,
5) dofinansowanie do wycieczek szkolnych o tematyce profilaktycznej.

4) realizacja programu

czĘŚc

II

Program działań związanych zrozłltiązywaniem problemów alkoholowych w Gminie Ładzice

w 2022 roku.

l. Zwiekszenie dostepności pomocv teraneutycznei i rehabilitacvinei dla osób uzależnionvch od alkoholu.
Sposób realizacji:
1/ wspieranie działalnościplacówek lecznictwa odwykowego, w których leczą się mieszkańcy Gminy, w cclu
podniesienia efektywności usług'

2l prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzaleznionych i ich rodzin,
3/ dofi nansowanie obozów terapeutyc zny ch,

Id:
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4/ sfinansowanie terapii dodatkowej i terapii organizowanej przez

5l

zakup programów zdrowotnych,

6/ zakup i dystrybucja materiałów informacyjno
pro

GKRPA,

-

edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur,

gramów komputerowych i i nnych materiałów zvl iązany ch z problematyką uza|eŻnien,

7l

finansowanie kosztów dojazdu

i współuzależnionych,

do

placówek lecznictwa odwykowego osób uzaleznionych

8/ finansowanie doposażenia placówek na potrzeby prowadzenia programów profilaktycznych,

9/ dofinansowanie szkoleń terapeutów odbywających się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników lecznictwa odwykowego,
1

0/ dofi nansowanie programów terapeutycznych leczenia osób uzaleznionych.

2. Udzielanie rodzinom. w którvch wYstepuia problemY alkoholowe pomocv psychospołecznei
a w szczególności ochronv przed Drzemoca w rodzinie.

i prawnei.

Sposób realizacji:

l/ dofinansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i osób współuza|eŻnionych w przypadku
korzystania z nich mieszkańców Gminy,

2l przyjmowanie zgłoszeń w przypadkach naduzywania alkoholu przez osoby, które w zwiękll ztym
powodują rozkJad Życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, nie pracują lub systematycznie za|Jocają spokój
lub porządek publiczny,
3l wzywanie na rozmowy osób, co do których wpłynęłozgłoszenie o naduŻywaniu alkoholu,

4/ kierowanie w/w osób na badanie przez bieg}ych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
rodzaju zakładu leczniczego. opłacanie kosŻów związanych z wydawaniem opinii

i wskazywanie
o uzaleznieniu,

5l

przygotowywanie dokumentacji nviązanej

biegłych,

Z

postępowaniem sądowyln wraz z opinią wydaną przez

6/ składanie w Sądzie Rejonowym wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku

leczenia,

7lwdraŻanie Systemu,,Niebieskich Kart''

domowej,

-

procedury interwencji gminnych komisji wsprawach przemocy

8/ szkolenie członków Komisji,

9/ organizowanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w

wynagrodzenie członków Komisj i).

tym

3. Prowadzenie profilaktvcznei działalnościinformacvinei i edukacvinei w zakresie rozwiazwvania
problemów alkoholowvch i przeciwdziałania narkomanii. w szczególnoŚci dla dzieci i młodzieżv. w tvm
nrowadzenie nozalekcvinvch zaieć soortowvch. a także działań na rzecz dożYwiania dzieci uczestniczacvch
w Dozalekcvinych programach opiekuńczo-wvchowawczvch i socioterapeutvcznvch.

Sposób realizacji:
1/ prowadzenie w szkołach

i terapeutycznych dla dzieci

i innych placówkach oświatowo _ wychowawcrych programów profilaktycznych

i młodzieĄ,

2/ podejmowanie działafi o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców, których celem jest
wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzjl
zw iązany ch z uĄ w ani em s ub stancj i p sy choakty wnych,
3/ wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych polegających m. in. na organizowaniu imprez
o charakterze rozrywkowym, Sportowym, itp. odbywających się bez udziału alkoholu i w sposób szczególny
eksponuj ących ten fakt,
4/ finansowanie nagród w konkursach o tematyce uza|eŻnień,
5/ propagowanie

Id: B9óA968E-2AB2-47

kultury zdrowego trybu Ęcia,

44-AAAA-5D3ABó02E55A.

Projekt

Strona

5

6/ dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećrni

i młodzieŻąoraz rozwijanie
deklirują

urrriejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, którzy
gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi,

7/ dofinansowanie kolonii, zimowisk, zielonych szkół i innych form wypoczynku dla dzieci i młodziezy
połączonych Z programem profi laktycznym l ub profi l aktyczno-terapeuty czny m'
8/ zakup programów estradowych i teatralnych związanych z tematyką uzaleŻnień,

9/

dofinansowanie zajęć sportowych

problemowej,

dla dzieci i młodzieĄ prowadzonych

w ramach profilaktyki

10/ podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych oraz działafl
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaĘ alkoholu osobom poniżej 1 8 roku zycia,

kontrolnych i interwencyjnych, mających

na celu

l1l

dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci

l2l

dofinansowanie organizacji imprez sportowo

imłodzieĘ zrodzin

realizowanych z wykorzystaniem posiadanej lub wynajmowanej bazy sportowej,
promujących zdrowy styl zycia,

-

rekreacyjnych

dla dzieci

zagrozonych,

imłodzieĘ szkolnej,

13l zakup wyposaŻenia obiektów sportowo rekreacyjnych, świetlic' sal sportowych, w których organizowana
jest opieka pozaszkolna dla dzieci i młodzieŻy ztodzin zagroŻonych,
1

6/ przystępowanie do ogólnopolskich

akcj i profi laktycznych,

17l podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję ireklamę napojów
alkoholowych' w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży.
4.

Wspomaganie działalnoŚci instvtucii. stowarzvszeń i osób fizvcznvch. służacei rozwiazvwaniu

problemów alkoholowvch.

Inne zadania zdziedzinv profilaktyki irozwiązywania problemów, które niezostaĘ ujęte wprogramie,

a mogą się okazać niezbędne do zwiększenia skuteczności oddziaływań w tej dziedzinie.

o

5' Podeimowanie interwencii w zwiazku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13l i 15 ustawy
w trzeźwoŚci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wvstepowanie przed sadem

rwchowaniu

w charakterze oskarżvciela nublicznego.

W przypadku ujawnienia złamania zakazu sprzedaĄ alkoholu nieletnim lub nietrzeŹwym oraz złamania
zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych interwencja Gminy podlegać będzie na sporządzeniu aktu
oskarŻenia i skierowaniu go do sądu.
6.

Wspieranie zatrudnienia socialnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracii

społecznei.

Sposób realizacji:
1/ monitorowanie sytuacji w

społecznej,

Gminie Ładzice pod kątem utworzenia lub dofinansowania centrum integracji

2/ wspieranie przedsięwzięć mających na celu prz,eciwdz,iałanie wyklrrczeniu społecznemu i marginalizacji
oraŻnarzeczreintegracjispołecznej izawodowej osób uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin.

ZASADY FINANSoWANIA ZADAŃ
Finansowanie zadań określonych w programie będzie dokonywane w ramach środków własnych, w tym
z opłat rocznych zakorzystanie z zezwo\eń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 1 ll ust. 1 ustawy). Łączna
kwota przeznaczonanarcalizac1ę Programu w 2022 roku to 80.000 zł.

ZASADY WYNAGRADZANIA CzŁoNKow GMINNEJ KoMISJI RoZwIĄzYwANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYCH w GMINIE ŁADZICf,'
1. Ustala się wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w wysokości l68 złotych brutto za udział w posiedzeniu, szkoleniu, kontroli.

Ż'W przypadku

większej ilościposiedzeń, szkoleń ikontroli odbywanych wjednym dniu przysługuje

wynagrodzenie w wysokościokreślonej w ust.
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Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 4l ust. 2 ustawy

z

dnia

26 paŹdziemika l982r. o wychowaniu w trzeŹwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. IJ. z20l8 r. poz. 2137 z późn. zm) obowiązkiem rady gminy jest

coroczle uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki
Prowadzenie działań zllńąntnych

z profilaĘką i

i

Rozwiąrywania Problemów Alkoholowych.

tozłłiązywaniemproblemów alkoholowych nalezy

bowiem do zadań własnych gminy.

W związku zpowyższym podjęcie przedmiotowej uchwĄ jest w pełni uzasadnione.
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