
UCHWAŁA Nr IV/33l2007
Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 30 stvcznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilakĘki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2007 rok.

Na porlstawie art. 4| ust. 1. ust. 2 i ust.5 ustarły z dnia26 października
1982 roku o wychowaniu w,trzeźrł'ości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (ednolity
tekst - DzU. z 2002 r. Nr l 47 , poz. ],23l, z poźn. zmj.

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

s1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozrviązywania Problemórł'
Alkoholowych na 2007 rok rv brzmieniu określonym \Ą. załączniku nr 1 do uchwały.

s2.
Gminny Program Profilakt1.ki i Rozw.iązywania Problemórv Alkoholowych stanorł'i
integralną część Strategii Rozrł.iązYw.ania Problemów. Społecznych.

s3.
Zobowiązuje się Wójta Gminy do złoięnta w terminie do 31 maja 2008 roku
sprawozdanta z rea|tzacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholortl ch r,ł' 2007 roku'

$4
Wykonanie uchwał1' port,ierza się Wójtowi Gminy.

ss.
Uchwała rł'chodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

,Rudy Gmiryf;
/tą27-7 , f ,^
Kr{ysztof Ro*i,i,i,ń,, 

r, r,l ),/ł



Załqcznik nr 1
do Uchwały NrlV/33/2007

Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 30 stycznia 2007 roku

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYK| l RozWlĄzYWANlA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA 2OO7 ROK

Wprowadzenie:

Gminny Program Profi|aktyki i Rozwiązywania Prob|emow A|koholowych,
zwany da|ej ',Programem'', Stanowi podstawę do praktycznej rea|izacji zadan
wynikających z ustawy z dnia26 paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzezwoŚci i przeciwdziałaniu alkoho|izmowi (Dz.U . z2002 r. Nr 1 47, poz.1231,
z pożn, zm.)

Ustawa powyisza nakłada na organy administracji państwowej oraz
sa mo rządy te ryto ria I n e obowi ązek pod ej m owa n i a dzi ał an zmierzających d o
ograniczenia spozycia napojow alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spoiywania, działania na rzecz trzeŹwosci, przeciwdziałania powstawaniu i
usuwania następstw naduzywania alkoholu.

ReaIizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow A|koho|owych.

ReaIizacją Programu zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania
Prob|emow Alkoholowych powołana przez Wojta Gminy, wspołpracując w tym
zakresie z Gminnym ośrodkiem Pomocy Spotecznej, szkołami, Świet|icami
socjoterapeutycznym i, Po| i cją, Kościołem Kato| icki m oraz Sa mod zie| nym
Pub|icznym Zakładem opieki Zdrowotnej.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Al koholowych.

l. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej d|a osob uza|eznionych
od alkoholu, poprzez:
- motywowanie osob naduzywających a|koho| do podjęcia Ieczenia
odwykowego,
- wskazywanie form leczenia,
- udzie|anie pomocy osobom uzaleznionym, po|egającej za załatwieniu
formal noŚ ci związany ch z |eczenie m,



- pokrywanie kosztow związanych z |eczeniem osob uza|eŻnionych,
- podejmowanie działan zmierzających do dobrowo|nego podjęcia |eczenia
osob uza|eŻnionych od alkoho|u,

||. Udzielanie rodzinom, W ktorych występująproblemy a|koho|owe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a W Szczegolności ochrony przed przemocąW
rodzinie, poprzez'.
- wspołpracę z Gminnym osrodkiem Pomocy Społecznej, Policją,
pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami szkot na terenie gminy, a takze
udzie|anie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzor nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uza|eznionej od a|koholu obowiqzku poddania się |eczeniu w
zakładzie |eczn ictwa odwykowego.

||l. Prowadzenie profi|aktycznej działalnoŚci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania prob|emow a|koho|owych i przeciwdziałania
narkomanii' w szczego|nosci d|a dzieci i młodziezy, poprzez'.
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
- udział uczniow gimnazjow i szkoł podstawowych w ogolnopo|skiej
Kampanii,,Zachowa j trzeżwy u mysł'',
- wspieranie akcji dozywiania dzieci w szkołach, szczegolnie dzieci
zagroŻonych na skutek alkoholizmu |ub innych pato|ogii występujących w
rodzinnych domach,
- organizowanie mu|timedialnych spotkań profi|aktycznych z udziatem
pedagoga, ukazujących wpływ a|koholu i narkotykow na postawę i zycie
cztowieka,
- zakup spektakli profilaktyczno - wychowawczych, ktorych celem jest
przeciwdziałanie rozszerzan iu się aIkoho|izmu' narkoman ii, przemocy oraz
innych zjawisk pato|ogicznych wsrod mtodzieŻy, oraz promocja zdrowego
trybu Życia,
-zorganizowanie wycieczki połączonej z programem edukacyjno -

profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- podejmowanie działan o charakterze edukacyjnym dorosłego
społeczeństwa na temat zagroŻen wynikających zuza|eŻnień od a|koho|u i
narkotykow poprzez zakup i dystrybucję materiałow informacyjno -
edukacyjnych.

|V. Wspomaganie dziata|ności instytucji oraz osob fizycznych, stuzącej
rozwiązywaniu problemów aIkoho|owych, poprzez:



. udzie|enie pomocy Zespotowi Szkoł Gminnych w Starej Błotnicy w
zorganizowaniu gminnej imprezy spońowej, pod hastem ,,Wybieramy spoń''
orazzapewnienie na ten ce| środkow finansowych,
- zapewnienie Środkow f inansowych na zorganizowanie gminnego konkursu
plastycznego pt. ,,Uiywkom powiedz NlE"
na podstawie prac wykonanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach
prowadzonych w ramach świet|ic socjoterapeutycznych,
- zabezpieczenie środkow finansowych na zakup szachow d|a czterech
szkoł z terenu gminy oraz na nagrody dla uczestnikow turnieju szachowego
zorganizowanego przez Zespoł Szkoł Gminnych w Starej Błotnicy,

- udzie|enie pomocy finansowej Zespotowi Szkoł Gminnych w Starym
GoŹdzie w związku Z organizowanym corocznie turniejem tenisa stołowego,

- wspołudział w propagowaniu zdrowego stylu zycia w organizowanym
przez Samodzie|ny Pub|iczny Zakład opieki Zdrowotnej gminnym konkursie
d|a dzieci i młodziezy pt, ,,Żyj zdrowo''.

- zorganizowanie lmprezy Mikołajkowej d|a najmłodszych dzieci szkoł
podstawowych,
- finansowanie materiałow niezbędnych do działania Świetlic
socjoterapeutycznych.

V' Podejmowanie interwencji w zwięku Z naruszeniem przepisow
okreŚ|onych w ań. 13' i  15 ustawy oraz występowanie przed sądem w
ch arakterze oskariyciela pu bl iczn ego, poprzez:
- prowadzenie okresowych kontro|i placowek prowadzących sprzedai
napojow alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunkow
korzystania z zezwo|eń na sprzedaż napojow a|koholowych oraz
przestrzegania przepisow ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i
przeciwdziałaniu aIkohoIizmowi.

Vl. Działania podejmowane w ramach Programu obejmują rÓwnieŻ
integrację społeczną, polegającą na udzie|aniu pomocy W zakresie |eczenia
i rehabi|itacji osob uza|eŻnionych od alkoho|u i członkow ich rodzin,
przeciwdziałaniu przemocy domowej, a takze udzie|aniu pomocy dzieciom
a|koho|ikow, m.in' poprzez zakup podręcznikow szko|nych.

V|' Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob|emow Alkoholowych
jest rowniez opiniowanie wnioskow o wydanie zezwo|eń na sprzedai
napojow alkoholowych w zakresie zgodności |okalizacji punktu sprzedaŻy z
uchwałami Rady Gminy.



Sprawy organizacyjne i zasady wynagradzania czlonków Komisji

Koo rd y n a cją r ea|izacji zadan wy n i kaj ąc y ch z P ro g ra m u o ra z p rowa d ze n i e m
dokumentacji zwięanej z pracą Komisji zajmująsię dwaj członkowie Komisji
wyznaczeni przez Wojta Gminy.

Członkowie Komisji zobowiązani są do udziału w szko|eniach i kursach
specjalistycznych w zakresie nowoczesnych metod przeciwdziałania
alkohol izmowi i  narkomanii organizowanych przez uprawnione podmioty.

Za udział w posiedzeniu Komisji, potwierdzony podpisem na |iscie
obecnoŚci, wszyscy członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwocie
100 zł netto.
Koordynatorzy programU otrzymują dodatek za prowadzenie prac
koordynacyjnych związanych z rea|izacją programu W kwocie 62 zł netto.

Powyzsze wynag rodzen ie przysługuje członkom Komisj i wykonującym inne
czynnosci na po|ecenie Przewodniczącego Komisj i '

Członkom Komisji, ktorzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podroze
str-rzbowe przystuguje zwrot kosztow delegacji na zasadach okreslonych dla
pracownikow z tytułu podrozy słuzbowych na terenie kraju.

Zrodtem finansowania zadań niniejszego Programu są srodki finansowe
pochodzące z opłat za Zezwo|enia na sprzedaz napojow a|koholowych.
W przypadku nie wykorzystania w danym roku ka|endarzowym Środkow
budzetowych przeznaczonych na rea|izaqę Programu przechodzą one do
realizacji Programu na rok następny'


