
UCHWAŁA Nr XXI|157 12009
Rady Gminy Stara Błotnica
z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu ProfilakĘki
i Ronviąrywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok.

Na podstawie art. 4l ust. l, ust. 2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U ' z2001Nr 70,
poz.473, zpoźn. zm.) oraz ar1.10 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia29 |ipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z2005 r. Nr 179^poz,1485, zpoźn. zm.)

Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

$1 .
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok w brzmieniu
określonym w załącznlku nr 1 do uchwaĘ.

s2.
Gminny Program Profilakąvki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przecilrydziałania Narkomanii stanorvi integralną część Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.

s3.
Zobowiązuje się Wojta Gminy do ztozenia w terminie do 31 maja 2OI0 roku
sprawozdania z rea|izac1i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowy ch or az P r zeciw dzia|ania Narkomanii w 2 0 0 9 roku.

s4.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

ss.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia z mocąobowiązującą od dnia l sĘcznia
2009 r.

Przewodniczący

,;1 RadY GminY 
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXl/157/2009
Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 10 marca 2009 roku

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI ! RozWlĄzYWAN|A
PRoBLEMoW ALKoHoLoWYcH I PRzEclWDzIAŁANlA

NARKOMANII NA 2OO9 ROK

Wprowadzenie:

Gminny Program Profi|aktyki i Rozwiązywania Prob|emów A|koho|owych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009, zwany da|ej ,,Programem'',
okreś|a |oka|ną strategię W zakresie profi|aktyki oraz minima|izacj i  szkod
społecznych i indywidua|nych wynikających z uzywania a|koho|u i narkotykow.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy
z dnia 26 paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu
alkoho|izmowi. Zgodnie z treścią ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania
alkohoIizmowi wykonuje Się pŻez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, W szczego|noŚci: tworzenie warunkow sprzyjających rea|izaĄi
potrzeb, ktorych zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spozywania
a|koho|u; działa|nośc wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępnosci
do aIkohoIu; Ieczenie, rehabiI itację i  reintegrację osob uza|eznionych
od a|koho|u; zapobieganie negatywnym następstwom naduzywania a|koho|u
i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gminny Program zawiera rownocześnie zadania własne gminy
w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w ramach loka|nego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zgodnie z ustawą z dnia
29 |ipca 2005 r '  przeciwdziałaniu przemocy W rodzinie.

W ramach programu będą rea|izowane zadania mające na ce|u
zwiększenie dostępnoŚci pomocy terapeutycznej i rehabiIitacyjnej d|a osob
uzaIeznionych i zagroŻonych uza|eŻnieniem, wspołuzaleznionych oraz
dotkniętych przemocą W rodzinie, przeciwdziałanie wyk|uczeniu społecznemu
i integrowanie ze społecznością |okaIną, prowadzenie profilaktycznej
działa|ności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemow
a|koho|owych, przeciwdziałania narkomanii i  przemocy, W Szczego|noŚci d|a
dzieci i młodziezy, w tym prowadzenie zajęć spońowo-rekreacyjnych, a takŻe
działań na rzecz dozywiania dzieci.



Rea|izacją Programu zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemow A|koho|owych powołana przez Wojta Gminy, wspołpracując w tym
zakresie z:
1/ Gminnym osrodkiem Pomocy Społecznej
2l Szkołami podstawowymi i gimnazjami
3/ Po|icją,
4/ Sądem - Wydział Rodzinny i Nie|etnich
5/ Pedagogiem szkolnym
6/ Kuratorami rodzinnymi
7i KoŚciołem Kato|ickim
8/ Samodzie|nym Pub|icznym Zakładem opieki Zdrowotnej.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów AIkoho|owych i Przeciwdziałania Narkomanii .

l. Zwiększenie dostępnoścl pomocy terapeutycznej dla osób
uza|eżnionych od alkoho|u i narkotyków.

Cel działań:

- Z m n i ej s zenie s kutkow d eg rad acj i psych ofi zy cznej oso b uza|eŻnion ych .

Sposób reaIizacj i:

- motywowanie osob naduzywających aIkohoI do podjęcia |eczenia
odwykowego,
- wskazywanie form leczenia,
- udzie|anie pomocy osobom uza|eŻnionym, po|egającej za załatwieniu
forma I n oś ci związany ch z I eczen ie m,
- pokrywanie kosztow związanych z |eczeniem osob uza|eŻnionych,
- podejmowanie działan zmierzających do dobrowo|nego podjęcia |eczenia
osob uza|eŻnionych od a|koho|u.

I|. Udzielanie rodzinom' w których występują prob|emy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, ? W szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

cel działań:

- Zmniejszenie i|ości i  do|egIiwości zaburzen Życia rodzinnego (przemocy
i zaniedbań) na skutek a|koho|izmu i narkomanii



Sposób real izacj i:

- wspołpraca z Gminnym oŚrodkiem Pomocy Społecznej, Po|icją'
pedagogiem szko|nym oraz nauczycie|ami szkoł na terenie gminy, a takŻe
udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzor nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uza|eŻnionej od a|koho|u obowiązku poddania się |eczeniu
w zaldadzie lecznictwa odwykowego.

lIl. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Gel działania:

Zmniejszenie ilości alkoholu wypijaneg o przez młodzieŻ.
Zm niejszenie nowych przypadkow uza|e Żnien.
ograniczenie rozmiarow uszkodzeń zdrowia spowodowanych
naduzywaniem alkoholu i  narkotykow.

Sposób realizacji:

- prowadzenie na terenie szkoł programow profi|aktycznych d|a dzieci
i młodzieŻy mających na celu promocję zdrowego sty|u Życia oraz
opoŹnienie wieku inicjacji aIkoho|owej czy narkotykowej, poprzez zakup
spektakli profilaktyczno wychowawczych, ktorych celem jest
przeciwdziałanie rozszerzaniu się a|koho|izmu, narkomanii, przemocy oraz
innych zjawisk pato|ogicznych wśrod młodzieŻy, oraz promocja zdrowego
trybu Życia,
- udział uczniow gimnazjow i szkoł podstawowych W ogoInopoIskiej
Ka m pa n i i,,Zachowaj trzeżwy u mysł'',
- wspieranie akcji dozywiania dzieci W szkołach, szczegoInie dzieci
zagroŻonych na skutek aIkoho|izmu Iub innych patologii występujących
w rodzinnych domach,
- podejmowanie działan o charakterze edukacyjnym dorosłego
społeczeństwa na temat zagroŻen wynikających z uza|eŻnień od a|koholu
i narkotykow poprzez zakup i dystrybucję materiałow informacyjno
edukacyjnych.
- organizowanie mu|timedia|nych spotkań profi|aktycznych z udziałem
pedagoga, psychologa ukazujących wpływ a|koho|u i narkotykow
na postawę i zycie człowieka, skierowanych do rodzicow uczniow szkoł
podstawowych i gimnazjow.



lV. Wspomaganie działa|ności instytucji oraz osób lizycznych, służącej
rozwiązywan i u prob|emów al koholowych.

cel działań:

Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programow
r ozwiązywa n i a p ro b I e mow a I ko h o I owych i n a rko m a n i i .

Sposób rea!izacj i:

- zorganizowanie gminnego konkursu prezentującego mode| zdrowego sty|u
Życia - na bazie działających swiet|ic socjoterapeutycznych,

- udzie|enie pomocy Zespołowi Szkoł Gminnych W Starej Błotnicy
W Zorganizowaniu gminnej imprezy sportowej, pod hasłem ,,Wybieramy
Spoń'' orazzapewnienie na ten ce| środkow finansowych,

- zapewnienie środkow finansowych Zespołowi Szkoł Gminnych w Starym
GoŹdzie na zorganizowanie Gminnej o|impiady Sportowej d|a dzieci
klas 0-3,

- udzie|enie pomocy finansowej Zespołowi Szkoł Gminnych W Starym
Gożdzie w związku z organizowanym corocznie turniejem tenisa stołowego'

- Zapewnienie środkow f inansowych na zakup nagrod i organizację turnieju
piłki noznej, organizowanego corocznie przez Radę Gminy iWojta Gminy,
oraz gminnego turnieju piłki ha|owej,

- zorganizowanie ,,Gminnego Turnieju Szachowo Warcabowego"
poprzedzonego e|iminacjami przeprowadzonymi We Wszystkich szkołach
na teren ie gminy,

- zorganizowanie We własnym zakresie wycieczki z programem
profilktycznym d|a dzieci ze szkoł podstawowych z rodzin dysfunkcyjnych
i wielodzietnych,

- doposazenie Gminnej Bib|ioteki Pub|icznej w Iiteraturę fachową w zakresie
przeciw działa n ia a| koho| izmowi i n arkom an i i,

- finansowanie materiałow niezbędnych do działania świet|ic
socjoterapeutycznych,

- finansowanie biezących kosztow działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Prob|emow A|koho|owych związanych z obsługą biurową.



V. Podejmowanie interwencji W związku z naruszeniem przepisów
określonych w ań. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości... oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel działań:

Przestrzeganie przepisow ustawy w zakresie zakazu reklamy napojow
a|koho|owych, ograniczenie sprzedaŻy osobom małoletnim, nietrzeŹwym
i na kredyt lub pod zastaw.

Sposób realizacji:

- zorganizowanie szkoIenia dIa sprzedawcow i włascicieIi pIacowek
handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu a|koho|izmowi,

- prowadzenie okresowych kontro|i p|acowek prowadzących sprzedaz
napojow alkoholowych.

Vl. organizowanie pomocy społecznej osobom uzależnionym
i rodzinom osób uzaleznionych dotkniętych ubóstwem iwykluczeniem
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjal nej.

Sposób reaIizacji:

Zadanie realizowane będzie W porozumieniu z osrodkiem Pomocy
Społecznej'

Vl. Zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
AIkoholowych jest również opiniowanie wniosków o wydanie
zezwo|en na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności
loka|izacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Sprawy organizacyjne i zasady wynagradzania członków Komisji

Koo rd yn a cją r ea|izaĄi zadan wyn i kaj ący ch z P rog ra m u o raz p rowad ze n i e m
dokumentaqi związanej z pracą Komisji zĄmują się dwaj członkowie Komisji
wyznaczeni przez Wojta Gminy.

Członkowie Komisji oraz pracownicy świet|ic socjoterapeutycznych
zobowiązani są do udziału W okresowych szko|eniach W zakresie
nowoczesnych metod przeciwdziałania a|koholizmowi i narkomanii.



Zasady wynag rad zania człon ków komisj i

Za udział W posiedzeniu Komisj i ,  potwierdzony podpisem na |iście
obecności, Koordynatorzy Programu otrzymują wynagrodzenie W kwocie
200,00 zł netto, pozosta|i członkowie Komisji 150,00 zł netto'

Członkom Komisji, ktorzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podroze
słuzbowe przystuguje zwrot kosztow deIegacji na zasadach okreś|onych
dla pracownikow z tytułu podrozy stuzbowych na terenie kraju.

Żrodłem finansowania zadan niniejszego Programu są środki finansowe
pochodzące z opłat zazezwolenia na sprzedaŻ napojow a|koho|owych.

W przypadku nie wykorzystania w danym roku ka|endarzowym środkow
budzetowych przeznaczonych na rea|izaĄę Programu przechodzą one
do rea|izacj i  Programu na rok następny.
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