
UCHWAT A Nr XXXIl i l85/2005
Rady Cminy rv Starej l l lotnicr'

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprarvie rrchwalenia gminnego programu prol i lakfyki  i  rozwi4zywania
problem<iw alkoholowvch na 2006 rok.

Na poclslat ie art .  4|  us1. I .  ust .  2 iust .5 usta$,\ '  zdnia26 paZdziernikn
1982 roku o r l rchonaniu r , r  t rzelur l (c i  i  przecir"  dzialaniu alkohol izrno*, i  ( jednol i t r
tekst - Dz.IJ. 2 2002 r. Nr l:17. poz. 12.31. z. poi.n. zm.).

Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala, co nastppuje:

sl.
Iichwala sig (iminnl, program profilakq ki i rozn'iaz-1'rvania problemorv
alkol.rolou'ych na 2006 rok u'brzmieniu okreSlonyn u zalqczniku nr I do uch*alr'.

s2.

Gminnl. progran prolilakq ki i rozn i4z),n'ania problcrliru, alkoholouvch stanou,i
integralnq czc(d Straleqii rozu,iipl.'u ania problemou spolecznlch.

s3.

Zobowiqzu.je si9 Wti.jta (irninl do z.loz.enia u' terrlinie do 31 nraja 2007 roku
sprau'ozdania z realizacj i (irninnego programu profilakq'ki i roz*.i4zvu'ania
problern6u' alkoholorr I'ch rv 2006 roku.

s4
W1-.konanie uchu,al)' porvierza siq Wcijtowi Grniny.

ss.
lJchrvala rvchodzi u, 2r'cie po upll u ie l4 dni od dnia oqloszen ia rl Dzienniku
IJrzgdou,vm Woje*ridztu a Mazou ieckiego.

Przewodnicz4cy
Radv  Cminv

/27'a'a-'z 2"

-!/c 
s ze k S ic is p a n 0y, 5 li i



Zalqcznik nr 1
do Uchwaly Nr XXXII/1 85/2005

Rady Gminy w Starej Blotnicy
z dnia 29 grudnia 2005 roku

GMTNNY PROGRAM PROFTLAKTYKT I ROZW|AZYWANtA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

Wprowadzenie:

Ustawa o wychowaniu w trzezwo6ci i  przeciwdzialaniu alkoholtzmowi w
art. '1 zobowiazuje nie tylko organy administracji rzEdowej, ale rowniez jednostki
samorzadu terytoria I nego do.
,,podejmowan i a dzia+ an zm ierzajEcych do og ra n iczen i a s pozyci a napojow
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozywania, inicjowania i wspierania
przedsiewziec majqcych na celu zmiane obyczajow w zakresie sposobu
spozywania tych napojow, dzialania na rzecz trzezworlci w miejscu pracy,
przeciwdzialania powstawan iu nastepstw n ad uzywan ia a I kohol u, a Iak2e
wspierania dzialalno5ci w tym zakresie organizacji spolecznych i zakladow
pracy".

Samorzqd gminy na mocy ustawy o wychowaniu w trze2woSci i
przeciwdziafa n iu alkohol izmowi zostal zobowiEzany d o rozwiqzywan ia
problemow alkoholowych, a na podstawie ustawy o przeciwdziaianiu
narkomanii - do przeciwd zia+ania narkomanii w spoiecznosci lokalnej.
To wlaSnie gmina podejmuje srodki zaradcze oraz naptawcze, aby zapobiegac
i minimalizowac skutki alkoholizmu i narkomanii.
Obecnie nie zastanawiamy sie juz, czy warto pomagac rodzinom z problemem
alkoholowym, a szczegolnie dzieciom z tych rodzin, ale jak to robic szybciej,
skuteczniej, efektywniej

Pomagac, to minimalizowac skutki alkoholizmu, narkomanii, ale
pomagaa, to przede wszystkim zapobiegac, uSwiadamiac, wskazywac sposoby
radzenia sobie z sytuacjE trudnq, konfl iktowq, uczy c mlodych ludzi mowienia
,,nie" w sytuacjach, gdy sq poddani presji ze strony otoczenia.
Alkoholizm i narkomania to choroby, ktore rozwijaj4 sig niepostrze2enie, a lch
skutki dotykajq nie tylko osoby uzaleznionej, ale wszystkich osob, ktore z niA
zy jar, pr acujE czy p r zy ja2ni q si q

Charakterystyka spoleczno - dcmograficzna Gminy' diagnoza stanu,
protrlemriw i zasobriu'

Gmina Stara Blotnica obejmuje powierzchniQ 9.624 ha Liczba ludnosci
wynosi 5.200. Liczba gospodarstw domowych - okolo 1430 Gmina typowo
rolnicza. Brak wigkszych zakladow przemyslowych Okolo 200 osob prowadzi



dzialalnosc gospodarcza. Bezrobocie jest duze i nadal brak przeslanek
stwarzajqcych nadzieje, ze sytuacja w tym zakresie zmieni sig na lepsze.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzedzie Pracy wynosi 387, z tego
31 osob pobiera zasi+ek dla bezrobotnych. Z pomocy Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznel korzysta okolo 230 rodzin
Koszt wszelkich form pomocy spolecznej udzielanej przez Gming wyniosl w
2004 r. - 214.085 zl, Jednakze z oSwiadczen wla5ciciel i punktow sprzedazy
napojow alkoholowych wynika, 2e w 2004 r. na zakup napojow alkoholowych
wydano ponad 1.000.000 z lo tych.
Dane te wskazujE, 2e kazdy statystyczny mieszkaniec naszej gminy
przeznacza na alkohol ponad 190 zlotych rocznie
Na terenie gminy funkcjonuje 31 punktow sprzedazy napojow alkoholowych, w
tym 21 sklepow i 10 zakladow gastronomicznych.
Na jeden punkt sprzeda2y przypada okoto 168 mieszkancow.
Na terenie gminy .1est ki lkanaScie rodzin zagro2onych alkoholizmem
wymagajacych pomocy, w tym rowniez materialnej.

Duze spozycie alkoholu przyczynia siq do powstawania i zaostrzania siQ
problemow spolecznych.
Od pewnego czasu obserwuje sig narastanie napiec i konfl iktow w rodzinach
oraz zaburzen w jej funkcjach . Zlo2one i liczne funkcje rodziny, role, ktore pelni
w strukturach spolecznych, wskazuja na ogromnA potrzebg ochrony rodziny
przed zagro^en iem dysf u nkcyjno6ciq.
Pomoc rodzinie, jako elementarnej komorce spolecznej jest dzialaniem na
rzecz calego spoieczenstwa i powinna opierac sig w szczegolnoSci na pomoc,
Srodowiskowej ,Io znaczy pomocy w miejscu zamieszkania, gdzie mozliwe jest
rozpoznanie indywidualnych problemow i potrzeb. Aktualne rozmiary i skutki
wystQpujEcych problemow alkoholowych tworzE powazne zagrozenie dla
funkcjonowania spolecznego i ekonomicznego gminy - wzrasta spozycie
napojow alkoholowych, a szczegolnie niepoko1acym zjawiskiem jest to, ze po
wino czy piwo siqgajq t ak2e dzieci, nawet te uczeszczajEce do szkoiy
podstawowej Obserwujemy rowniez, iz alkohol sprzedawany jest osobom
nieletnim i nietrzezwym.
Osoby bgdqce pod wplywem alkoholu sE bardzo czgsto sprawcami awantur
domowych.
Wraz ze spozyciem alkoholu wzrasta ubostwo, demoralizacja, niski poziom
wykszta+ce n ia.

Prowadzenie dzialaf zwiqzanych z profilaktyk4 i rozwi4zywaniem
problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzale2nionych
od alkoholu nalezy do zadan wlasnych gminy.
Realizacja tych zadan prowadzona jest w postaci gminnego programu
prof ilaktyki i r ozwiqzyw ania p roblemow a I koh olowych

Realizacjq programu zajmuje sie Gminna Komisja Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych powolana przez W ojta Gminy, wspolpracujqc w tym

')



zakresie z Gminnym O6rodkiem Pomocy Spolecznej, ze szkolami, Swietl icamr
socjoterapeutycznymi, Pol icjq oraz Samodzielnym Publicznym Zakladem
Opieki Zdrowotnej
Nalezy podkre5l ic, ze na terenie gminy jak i  powiatu brak zaplecza
instytucjonalnego do prowadzenia leczenia odwykowego jak rowniez do
dzialan profi laktycznych zmierzajqcych do ograniczenia patologi i  spolecznej.

Cel Programu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
ma na ce lu :
- dzialanie zmierzajqce do ograniczenia spozywania napojow alkoholowych,
- zmniejszenie ilosci alkoholu spozywanego przez rnlodzie2 oraz opo2nienie
in icjacji alkoholowej,
- zmniejszenie i loSci nowych przypadkow uzaleznienia,
- ksztaltowanie i promowanie postaw spolecznych wlaSciwych z punktu
widzenia profi laktyki i  rozwi4zywania problemow alkoholowych

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych

L Zwigkszenie dostgpno6ci pomocy terapeutycznej dla osob uzaleznionych
od alkoholu, poprzez.
- motywowanie osob nadu2ywajqcych alkohol do podjgcia leczenia
oowyKowego,
- wskazywanie form leczenia.
- udzielanie pomocy osobom uzaleznionym, polegaj4ce.l za zalatwieniu
formalnoSci zwiqzanych z leczeniem,
- pokrywanie kosztow zwiqzanych z leczeniem osob uzaleznionych
- udzia{ czionkow Komisji w szkoleniach i kursach specjalistycznych
organizowanych przez uprawnione podmioty w zakresie profi laktyki i
rozwiqzywania problemow alkoholowych.

l l .  Udzielanie rodzinom, w ktorych wystgpujq problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej iprawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocqw
rcrr lzinia r\a\nrza'r '

- udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom uzaleznionym i ich
rod zrnom,
- koordynowanie dzialan dotyczqcych pomocy ofiarom przemocy, poprzez
wspolpracg z Policjq. Gminnym O6rodkiem Pomocy Spolecznej,
przedstawicielami ochrony zdrowia, kuratorami s4dowymi, szko{ami,
- f inansowanie szkolen zwiqkszajEcych kompetencje w zakresie pracy z
ofiarami isprawcami przemocy w rodzinie alkoholowej dla osob



zatrudnionych w instytucjach stykajqcych siq w swej pracy z ofrarami i
sprawcami przemocy domowej.

l l  l  Prowadzenie profi laktycznej dzialalno6ci informacyjnej i  edukacyjnej w
zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialan ia
narkomanii, w szczegolnoSci dla dzieci i  mlodzie2y, a tak2e dzialan na rzecz
dozywiania dzieci uczestnicz4cych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych , poprzez-.
- prowadzenie Swietl ic socjoterapeutycznych,
- udzial uczniow gimnazjow i szkol podstawowych w ogolnopolskiej
Kampanii,,Zachowaj trze2wy umysi",
- wspieranie akcji dozywiania dzieci w szkoiach, szczegolnie dzieci
zagrozonych na skutek alkoholizmu lub innych patologii wystgpu.l4cych w
rodzinnych domach,
- organizowanie multimedialnych spotkan profi laktyczn ych z udziaiem
pedagoga i swiadka", ukazujqcych wplyw alkoholu i narkotyk6w na postawe
i zycie czlowieka,
- zakup spektakli profilaktyczno - wychowawczych, ktorych celem jest
przeciwdzia+an ie rozszerzaniu sig alkoholizmu, narkomanri, przemocy oraz
innych zjawisk patologicznych wSrod mlodzieZy, oraz promocja zdrowego
trybu 2ycia,
- zorgantzow an ie wycieczki poiqczonej z programem edukacyjno _
profi laktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- podejmowanie dzialan o charakterze edukacyjnym doroslego
spoleczenstwa na temat zagrozen wynikajqcych z uzale2nien od alkoholu i
narkotykow.

lV Wspomaganie dzialalno6ci instytucji oraz osob fizycznych, sluzqcej
rozwiqzywan iu problemow al koholowych, poprzez.
- udzielenie pomocy szkolom w zorganizowaniu rozgrywek sportowych, pod
hastem ,,Wybieramy sport" oraz zapewnienie na ten cel Srodkow
finansowych,
- ustalenie zasad wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowyct' '
za udzial w posiedzeniu Komisji, potwierdzony podpisem na l iscie
obecnoSci,czlonkowie Komisli otrzymujq wynagrodzenie w kwocie 100,00 zi
netto, natomiast koordynatorzy programu - w kwocie 162,00 zi netto
- f inansowanie materialow niezbednvch do dzialania Swie|ic
socjoterapeutycznych.

V. Podejmowanie inte.rwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow
okreSlonych w art 131 i 15 ustawy oraz wystgpowanie przed sqdem w
charakterze oskarzyciela publicznego, poprzez.
- prowadzenie okresowych kontroli placowek prowadzqcych sprzeda2
napojow alkoholowych,



- opiniowanie wnioskow o wydanie zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych w zakresie zgodno6ci lokal izacj i  punktu sprzedazy z
uchwa{ami  Rady Gminy .

Vl. Dzialania podejmowane w ramach Gminnego Programu obejmuj4
rowniez integracjq spolecznq, polegajqcq na udzielaniu pomocy w zakresie
leczenia irehabil i tacj i  osob uzalezntonych od alkoholu iczlonkow ich rodzin,
pr zectw dzia+ani u przemocy domowej, u d zielan iu pomocy d zieciom
alkoholikow, m.rn. poprzez zakup podrgcznikow szkolnych.

Dzialania te pomogA zapobiec wykluczeniu spolecznemu i stworzq warunki
do zdrowego i trze2wego stylu zycia.


