UCHWAŁA Nr XLVIII/459/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi
integralną część Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/459/10
Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2011

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ZŁOTÓW NA ROK 2011

Wśród wielu problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów
szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi
budżet państwa (w 2009 r. – 17,45 mld złotych).
Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę
osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 700-900 tys., zaś osób pijących
alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 – 4 mln.
W Polsce, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przeprowadzono wiele lokalnych i regionalnych
badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej na temat używania alkoholu i różnorodnych
substancji psychoaktywnych. W czerwcu 2010 r., Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeprowadziła ankietę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
naszej gminy. Ankieta została przeprowadzona w klasach VI szkół podstawowych oraz
klasach I i III szkół gimnazjalnych. Badanie miało na celu przede wszystkim pomiar
natężenia zjawiska nadużywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez
młodzież. Podstawowymi pytaniami badawczymi były zatem pytania o liczby młodych ludzi,
którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami oraz stopień nasilenia tych
doświadczeń. Celem badania była również próba identyfikacji i pomiaru czynników
wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak i podaży. W badaniu
poruszono zatem kwestię, jak dostępność substancji psychoaktywnych, zarówno w wymiarze
fizycznym jak i psychologicznym, gotowość do podjęcia prób z tymi środkami przekonania na
temat ich szkodliwości, doświadczenia w zakresie problemów związanych z ich używaniem.
Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że znaczny nacisk należy położyć na
prowadzenie działań profilaktycznych i to one powinny stanowić bezwzględny priorytet.
KIERUNKI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii,
a 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez:
a) dofinansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
którego zadaniem jest:

- motywowanie do podjęcia terapii zarówno osób uzależnionych, jak i członków
ich rodzin,
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu,
- diagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla
wszystkich jej członków.
II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
poprzez:
a) finansowanie bieżącej działalności świetlic socjoterapeutycznych,
b) finansowanie
dożywiania
dzieci
uczęszczających
do
świetlic
socjoterapeutycznych,
c) finansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
d) finansowanie zatrudnienia wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych,
e) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
f) realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie,
g) podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

III.

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
poprzez:
a) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodziców,
c) prowadzenie badań związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań
problemowych – używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych
przez młodzież oraz ewaluacją programów profilaktycznych,
d) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych,
e) zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup
adresatów,
f) wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez prenumeratę lub zakup specjalistycznych
opracowań, czasopism, publikacji,
g) monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

- wspieranie i dofinansowanie lokalnych imprez organizowanych przez
stowarzyszenia abstynenckie.

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego poprzez:
- przeprowadzanie kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

VI.

Zasady przeprowadzania kontroli placówek w zakresie przestrzegania zasad
obrotu napojami alkoholowymi:
1.1
2.1
3.1
4.1

5.1

6.1
VII.

Czynności kontrolnych dokonuje zespół kontrolny liczący, co najmniej 2 osoby.
Członkami zespołu kontrolnego są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wytypowani przez Przewodniczącego Komisji.
Kontrole przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego
przez Wójta Gminy Złotów.
Z dokonanych czynności kontrolnych zespół kontrolny sporządza protokół
ustaleń. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu oraz osoby w obecności,
których przeprowadzono kontrolę.
Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z czego po jednym egzemplarzu
otrzymują:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) kontrolowany przedsiębiorca.
Protokół z dokonanej kontroli jest dokumentem urzędowym.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie przeprowadzonych kontroli placówek posiadających
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
Za udział w kontroli każdy z członków komisji kontrolującej otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) za każdą
skontrolowaną placówkę.
2.2 Jeżeli środkiem transportu przy przeprowadzaniu kontroli jest prywatny samochód
członka komisji kontrolującej to zwrot kosztów dojazdu do placówek nastąpi na
podstawie przedłożonego rachunku, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2.3 Jeżeli chodzi o zwrot kosztów dojazdu do kontrolowanych placówek mają również
zastosowanie przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy.

2.1

VIII.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotowie:
3.1 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział
posiedzeniach Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę, którego podstawą naliczenia jest Obwieszczenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
3.2 Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest podpis na liście obecności
zaakceptowanej przez Przewodniczącego Komisji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011 opracowany został w oparciu o następujące podstawy prawne:
-

-

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,
poz. 793, Nr 176, poz. 1238)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
Uchwała Nr XXXVII/328/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na
lata 2009-2015.

Na zadania określone w Programie przeznaczone są środki uzyskane z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik do Gminnego Programu
Prof. I Rozw. Problemów
Alkoholowych

z dnia 28 października 2010 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
NA ROK 2011
L.p.

Rodzaj zadania

Wartość zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Finansowanie punktu konsultacyjnego dla
3600,00
Umowa zlecenie
Cały rok
osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków oraz członków ich rodzin, ofiar
przemocy w rodzinie
2. a. Szkolenia członków GKRPA, w tym
300,00
Finansowanie programów
W zależności od
zwrot kosztów podróży
szkoleniowych,
potrzeb
b. Organizacja szkoleń dla różnych grup
organizowanych w formach
zawodowych
stałych i wyjazdowych
3. Wynagrodzenie koordynatora programu
14580,80
Wynagrodzenie
Cały rok
oraz członków GKRPA wraz z pochodnymi
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony
przed przemocą w rodzinie
1.

1.

Kierowanie osób na badanie w zakresie
uzależnienia od alkoholu

2222,94

2.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic
socjoterapeutycznych w tym dożywianie
dzieci uczęszczających do świetlic

30800,00

3.

4.

Organizacja świąt Bożego Narodzenia dla
wychowanków świetlic oraz dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych
Organizacja wypoczynku dla dzieci z
rodzin dotkniętych choroba alkoholową i
problemem uzależnień

1600,00

Pokrycie kosztów opinii
psychologiczno –
psychiatryczno – sądowej,
koszty sądowe
Wynagrodzenie osób
prowadzących zajęcia w
świetlicach, dożywianie
dzieci i doposażenie świetlic
Zakup paczek

Cały rok

10 m-cy
I – VI
IX-XII
Boże Narodzenie

24000,00

Wybór z nadesłanych ofert

VI, VII, VIII

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
1.

2.

Prowadzenie na terenie szkół i innych
placówek oświatowo – wychowawczych
programów profilaktycznych dla:
dzieci i młodzieży,
rodziców,
nauczycieli, pedagogów,
psychologów, w tym zakup
niezbędnych materiałów
edukacyjnych
Przeciwdziałanie narkomanii w tym
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

4000,00

Wybór z nadesłanych ofert

Cały rok

4000,00

Wybór z nadesłanych ofert

Cały rok

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1.
2.

Wspieranie funkcjonowania Izby
Wytrzeźwień w Pile
Wspieranie lokalnych kampanii
edukacyjnych, imprez, konkursów,
turniejów promujących zdrowy styl życia

1700,00
3700,00

Realizacja kosztów zgodnie
z zawartym porozumieniem
Zakup materiałów,
ufundowanie nagród

Cały rok
Cały rok

