UCHWATA Nr XXXIlil85/2005
Rady Cminy rv Starej lllotnicr'
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprarvie rrchwalenia gminnego programu prolilakfyki i rozwi4zywania
problem<iw alkoholowvch na 2006 rok.

Na poclslatieart.4| us1.I. ust.2 iust.5 usta$,\'zdnia26 paZdziernikn
1982roku o rlrchonaniu r,rtrzelurl(ci i przecir"dzialaniualkoholizrno*,i(jednolitr
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.

Iichwalasig(iminnl, programprofilakqki i rozn'iaz-1'rvania
problemorv
alkol.rolou'ych
na 2006rok u'brzmieniuokreSlonynu zalqcznikunr I do uch*alr'.

s2.
problcrliru,alkoholouvchstanou,i
Gminnl.progranprolilakqki i rozni4z),n'ania
integralnqczc(dStraleqiirozu,iipl.'u
aniaproblemouspolecznlch.

s3.
Zobowiqzu.je
si9 Wti.jta(irninl do z.loz.enia
u' terrlinie do 31 nraja2007roku
sprau'ozdania
z realizacji (irninnegoprogramuprofilakq'kii roz*.i4zvu'ania
problern6u'
alkoholorrI'ch rv 2006roku.

s4

W1-.konanie
uchu,al)'porvierzasiq Wcijtowi Grniny.

ss.

lJchrvalarvchodziu, 2r'cie po upll u ie l4 dni od dnia oqloszenia rl Dzienniku
IJrzgdou,vmWoje*ridztu a Mazou ieckiego.

Przewodnicz4cy
RadvCminv

/27'a'a-'z
-!/c

2"

szek Sic is p an 0y,5li i

Zalqczniknr 1
do UchwalyNr XXXII/185/2005
Rady Gminyw StarejBlotnicy
z dnia 29 grudnia 2005 roku

I ROZW|AZYWANtA
GMTNNYPROGRAMPROFTLAKTYKT
ALKOHOLOWYCH
PROBLEMOW
NA 2006ROK
Wprowadzenie:
Ustawao wychowaniu
w trzezwo6ci
i przeciwdzialaniu
alkoholtzmowi
w
nie tylkoorganyadministracji
art.'1zobowiazuje
rzEdowej,
ale rowniezjednostki
Inegodo.
samorzadu
terytoria
i
a
dzia+
an zmierzajEcych
do ograniczenia spozycia napojow
,,podejmowan
alkoholowych
orazzmianystrukturyich spozywania,
inicjowania
i wspierania
przedsiewziec
majqcychna celu zmianeobyczajoww zakresiesposobu
spozywaniatych napojow,dzialaniana rzecztrzezworlciw miejscupracy,
przeciwdzialania
powstawan
iu nastepstwnaduzywania aIkoholu, a Iak2e
wspierania
dzialalno5ci
w tym zakresieorganizacji
spolecznych
i zakladow
pracy".
Samorzqdgminyna mocyustawyo wychowaniu
w trze2woSci
i
przeciwdziafa
niu alkoholizmowizostalzobowiEzany
do rozwiqzywan
ia
problemow
podstawie
alkoholowych,
a na
ustawyo przeciwdziaianiu
narkomanii- do przeciwdzia+ania
narkomaniiw spoiecznoscilokalnej.
To wlaSniegmina podejmujesrodkizaradczeoraz naptawcze,aby zapobiegac
i minimalizowac
skutkialkoholizmu
i narkomanii.
Obecnienie zastanawiamy
siejuz, czywartopomagacrodzinomz problemem
alkoholowym,
a szczegolnie
dzieciomz tychrodzin,alejak to robicszybciej,
skuteczniej,
efektywniej
Pomagac,to minimalizowac
skutkialkoholizmu,
narkomanii,
ale
pomagaa,
to przedewszystkimzapobiegac,
uSwiadamiac,
wskazywacsposoby
radzeniasobiez sytuacjE
trudnq,konfliktowq,
uczyc mlodychludzimowienia
gdy
poddani
presji
w
sytuacjach,
sq
ze
strony
otoczenia.
,,nie"
Alkoholizm
i narkomania
to choroby,ktorerozwijaj4
sig niepostrze2enie,
a lch
skutkidotykajqnietylkoosobyuzaleznionej,
ale wszystkich
osob,ktorez niA
zyjar,pracujEczy przyja2niq siq
- dcmograficzna
Charakterystykaspoleczno
Gminy' diagnozastanu,
protrlemriwi zasobriu'
GminaStaraBlotnicaobejmujepowierzchniQ
9.624ha Liczbaludnosci
wynosi5.200.Liczbagospodarstw
domowych- okolo1430 Gminatypowo
rolnicza.Brakwigkszychzakladowprzemyslowych
Okolo200 osobprowadzi

jest duzei nadalbrakprzeslanek
gospodarcza.
Bezrobocie
dzialalnosc
nadzieje,
ze sytuacjaw tym zakresiezmienisig na lepsze.
stwarzajqcych
zarejestrowanych
w UrzedziePracywynosi387,z tego
Liczbabezrobotnych
dla bezrobotnych.
Z pomocyGminnegoOsrodka
31 osobpobierazasi+ek
korzysta
230
rodzin
PomocySpolecznel
okolo
przezGmingwynioslw
formpomocyspolecznej
Kosztwszelkich
udzielanej
punktowsprzedazy
wla5cicieli
2004r. 214.085zl, Jednakzez oSwiadczen
wynika,2e w 2004r. na zakupnapojowalkoholowych
napojowalkoholowych
w y d a n op o n a d1 . 0 0 0 . 0 0z0l o t y c h .
Danete wskazujE,2e kazdystatystycznymieszkaniecnaszejgminy
przeznacza
na alkoholponad190zlotychrocznie
Na tereniegminyfunkcjonuje
31 punktowsprzedazy
napojowalkoholowych,
w
tym 21 sklepowi 10 zakladowgastronomicznych.
przypadaokoto168mieszkancow.
Na jedenpunktsprzeda2y
Na tereniegminy.1est
kilkanaScie
rodzinzagro2onych
alkoholizmem
wymagajacychpomocy,w tym rowniezmaterialnej.
Duzespozyciealkoholuprzyczynia
siq do powstawania
i zaostrzania
siQ
problemow
spolecznych.
pewnego
czasuobserwujesig narastanie
Od
napieci konfliktow
w rodzinach
oraz zaburzenw jej funkcjach. Zlo2onei licznefunkcjerodziny,role,ktorepelni
w strukturachspolecznych,wskazujana ogromnApotrzebgochronyrodziny
przedzagro^eniem dysfunkcyjno6ciq.
Pomocrodzinie,jako elementarnejkomorcespolecznejjest dzialaniemna
rzecz calegospoieczenstwa
i powinnaopieracsig w szczegolnoSci
na pomoc,
pomocy
w miejscuzamieszkania,
gdziemozliwejest
Srodowiskowej
,Io znaczy
problemow
indywidualnych
rozpoznanie
i potrzeb.Aktualnerozmiaryi skutki
problemowalkoholowych
wystQpujEcych
tworzEpowaznezagrozeniedla
gminy- wzrastaspozycie
funkcjonowania
spolecznegoi ekonomicznego
napojowalkoholowych,
a szczegolnieniepoko1acym
zjawiskiemjest to, ze po
wino czy piwosiqgajqt ak2edzieci,nawette uczeszczajEce
do szkoiy
podstawowejObserwujemyrowniez,iz alkoholsprzedawanyjest osobom
nieletnimi nietrzezwym.
Osobybgdqcepod wplywemalkoholusE bardzoczgstosprawcamiawantur
domowych.
Wrazze spozyciem
alkoholuwzrastaubostwo,demoralizacja,
niskipoziom
wykszta+ce
nia.
Prowadzeniedzialaf zwiqzanychz profilaktyk4 i rozwi4zywaniem
problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzale2nionych
od alkoholunalezydo zadanwlasnychgminy.
jestw postacigminnegoprogramu
Realizacja
tychzadanprowadzona
profilaktykii rozwiqzywaniaproblemowaIkoholowych
programuzajmujesie GminnaKomisjaRozwiqzywania
Realizacjq
powolanaprzezW ojtaGminy,wspolpracujqc
Problemow
Alkoholowych
w tym
')

zakresiez GminnymO6rodkiemPomocy Spolecznej,ze szkolami,Swietlicamr
Policjq oraz SamodzielnymPublicznymZakladem
socjoterapeutycznymi,
OpiekiZdrowotnej
Nalezypodkre5lic,ze na tereniegminyjak i powiatubrak zaplecza
instytucjonalnego
do prowadzenialeczeniaodwykowegojak rowniezdo
dzialanprofilaktycznych
zmierzajqcychdo ograniczeniapatologiispolecznej.

Cel Programu
GminnyProgram
Profilaktyki
i Rozwiqzywania
Problemow
Alkoholowych
manacelu:
- dzialanie
zmierzajqce
do ograniczenia
spozywania
napojowalkoholowych,
- zmniejszenieiloscialkoholuspozywanegoprzez rnlodzie2oraz opo2nienie
inicjacjialkoholowej,
- zmniejszenie
iloScinowychprzypadkow
uzaleznienia,
- ksztaltowanie
promowanie
postaw
i
spolecznychwlaSciwychz punktu
problemowalkoholowych
widzeniaprofilaktyki
i rozwi4zywania

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych
L Zwigkszeniedostgpno6cipomocyterapeutycznej
dla osob uzaleznionych
poprzez.
od alkoholu,
- motywowanie
osobnadu2ywajqcych
alkoholdo podjgcialeczenia
oowyKowego,
- wskazywanie
form leczenia.
- udzielanie
pomocyosobomuzaleznionym,
polegaj4ce.l
za zalatwieniu
formalnoSci
zwiqzanych
z leczeniem,
- pokrywaniekosztowzwiqzanychz leczeniemosob uzaleznionych
- udzia{czionkowKomisjiw szkoleniachi kursachspecjalistycznych
przezuprawnione
podmiotyw zakresieprofilaktyki
organizowanych
i
problemow
rozwiqzywania
alkoholowych.
ll. Udzielanie
rodzinom,
w ktorychwystgpujqproblemyalkoholowe,
pomocy
psychospolecznej
iprawnej,a w szczegolnosci
ochronyprzedprzemocqw
rcrrlzinia

r\a\nrza'r'

- udzielanie
pomocyprawneji psychologicznej
osobomuzaleznionym
i ich
rodzrnom,
- koordynowanie
pomocyofiaromprzemocy,
dzialandotyczqcych
poprzez
wspolpracg
z Policjq.GminnymO6rodkiem
PomocySpolecznej,
przedstawicielami
ochronyzdrowia,kuratorami
s4dowymi,
szko{ami,
- finansowanie
szkolenzwiqkszajEcych
kompetencje
w zakresiepracyz
ofiaramiisprawcamiprzemocyw rodziniealkoholowej
dla osob

zatrudnionych
w instytucjach
stykajqcych
siqw swejpracyz ofraramii
przemocydomowej.
sprawcami
profilaktycznej
ll l Prowadzenie
dzialalno6ci
informacyjnej
i edukacyjnej
w
zakresierozwiqzywania
problemow
alkoholowych
i przeciwdzialan
ia
narkomanii,
w szczegolnoSci
dla dziecii mlodzie2y,
a tak2edzialanna rzecz
dozywiania
dzieciuczestnicz4cych
w pozalekcyjnych
programach
opiekunczo wychowawczych
i socjoterapeutycznych
, poprzez-.
- prowadzenie
Swietlic
socjoterapeutycznych,
- udzialuczniowgimnazjow
i szkolpodstawowych
w ogolnopolskiej
Kampanii,,Zachowaj
trze2wyumysi",
- wspieranie
akcjidozywiania
dzieciw szkoiach,
szczegolnie
dzieci
zagrozonych
na skutekalkoholizmu
lub innychpatologii
wystgpu.l4cych
w
rodzinnych
domach,
- organizowanie
multimedialnych
spotkanprofilaktyczn
ych z udziaiem
pedagogai swiadka",ukazujqcychwplywalkoholui narkotyk6wna postawe
i zycieczlowieka,
- zakupspektakliprofilaktyczno
- wychowawczych,
ktorychcelemjest
przeciwdzia+an
ie rozszerzaniu
sig alkoholizmu,narkomanri,
przemocyoraz
innychzjawiskpatologicznych
wSrodmlodzieZy,
orazpromocjazdrowego
trybu2ycia,
- zorgantzow
anie wycieczkipoiqczonejz programemedukacyjno_
profilaktycznym
dla dzieciz rodzindysfunkcyjnych,
- podejmowaniedzialano charakterzeedukacyjnymdoroslego
spoleczenstwa
na temat zagrozenwynikajqcychz uzale2nienod alkoholui
narkotykow.
lV Wspomaganie
dzialalno6ci
instytucji
orazosobfizycznych,
sluzqcej
rozwiqzywan
iu problemow
poprzez.
alkoholowych,
- udzieleniepomocyszkolomw zorganizowaniu
rozgryweksportowych,pod
hastem,,Wybieramy
sport"oraz zapewnieniena ten cel Srodkow
finansowych,
- ustaleniezasadwynagradzania
czlonkowGminnejKomisjiRozwiqzywania
Problemow
Alkoholowyct''
za udzialw posiedzeniu
Komisji,potwierdzony
podpisemna liscie
obecnoSci,czlonkowie
Komisliotrzymujqwynagrodzenie
w kwocie100,00zi
netto,natomiastkoordynatorzy
programu- w kwocie162,00zi netto
- finansowanie
materialow
niezbednvch
do dzialania
Swie|ic
socjoterapeutycznych.
V. Podejmowanie
inte.rwencji
w zwiqzkuz naruszeniem
przepisow
okreSlonych
w art 131i 15 ustawyorazwystgpowanie
przedsqdemw
charakterze
publicznego,
oskarzyciela
poprzez.
- prowadzenieokresowychkontroliplacowekprowadzqcychsprzeda2
napojowalkoholowych,

- opiniowaniewnioskowo wydaniezezwolenna sprzedaznapojow
alkoholowychw zakresiezgodno6cilokalizacjipunktusprzedazyz
u c h w a { a mRi a d y G m i n y .
Vl. Dzialaniapodejmowanew ramachGminnegoProgramuobejmuj4
rowniezintegracjqspolecznq,polegajqcqna udzielaniupomocyw zakresie
leczeniairehabilitacjiosob uzalezntonychod alkoholuiczlonkow ich rodzin,
przectwdzia+ani
u przemocydomowej,ud zielaniu pomocyd zieciom
alkoholikow,m.rn.poprzezzakup podrgcznikowszkolnych.
Dzialaniate pomogAzapobiecwykluczeniuspolecznemui stworzqwarunki
do zdrowego i trze2wego stylu zycia.

