UCHWAŁA nr 127/XXIII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
gminie
Płoniawy-Bramura na rok 2009 .
Na podstawie art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr
70 , poz. 473 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Płoniawy-Bramura na rok 2009,w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.
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Załącznik do uchwały nr
127/XXIII/08
Rady Gminy Płoniawy Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W GMINIE PŁONIAWY - BRAMURA
na 2009 rok
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Spośród wielu problemów społecznych ,jakie występują w naszym
kraju problemy związane z nadużywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie.
Wynika to przede wszystkim z rozmiarów tego zjawiska oraz społecznych i
ekonomicznych kosztów.
Problemy alkoholowe oznaczają różnorodne zagrożenia oraz
negatywne zjawiska związane z nadużywaniem alkoholu i chorobą alkoholową.
Prowadza one do degradacji psychofizycznej a także duchowej ,społecznej i
ekonomicznej poszczególnych osób i ,rodzin i całych środowisk. Alkohol jest
przyczyną wielu problemów społecznych i rodzinnych ,takich jak: przemoc domowa
,rozpad rodziny ,zaburzenia zachowań u dzieci, agresja. Negatywne skutki
alkoholizmu to nie tylko osobiste dramaty członków rodzin alkoholowych ,ale
również zagrożenie dla ogółu społeczeństwa.
Alkoholizm ,narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się latami
niespostrzeżenie .Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń
fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika ,one dotykają wszystkich
osób ,które żyją ,pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym. Żyją one w stresie ,co
staje się przyczyną wystąpienia u nich zaburzeń związanych z przystosowaniem
określonych mianem współuzależnienia.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych są zadaniem własnym gminy.
Podstawą prawną tworzenia Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz jego realizacji przez organ gminy jest ustawa z
dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U z 2007 r.Nr 70,poz.473 ze zm.)
Gminny Program określa zadania z zakresu profilaktyki .i pomocy
dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych oraz działania
profilaktyczne i edukacyjno-wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży
koncentrując się na trzech
podstawowych
obszarach: szkole, rodzinie i
społeczności lokalnej. Stanowi on również podstawę do działań zmierzających do
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu społeczno -ekonomicznych następstw
nadużywania alkoholu ,a także wspierania działalności instytucji podejmujących
takie działania.
Celem Gminnego Programu jest tworzenie spójnego systemu
profilaktycznego i naprawczego zmierzającego do ograniczenia rozmiaru szkód
zdrowotnych i społecznych związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu i innych
używek oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczności lokalnej
,zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie zdrowego stylu życia i
świadomych wyborów ,ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież.
Zadania ujęte w programie są inicjowane przez Gminną
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Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,powołaną przez Wójta Gminy
w drodze zarządzenia.
ZADANIA

PROGRAMU

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ,przeciwdziałania
narkomanii , wśród dzieci i młodzieży a w szczególności:
1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
a także ich rodziców ,których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i
przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
związanych z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych .
2. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy w
szczególności dla dzieci i młodzieży przez organizowanie spotkań
,pogadanek, imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej.
3. Dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
wycieczki, ognisko, zawody sportowe ,kolonie, obozy itp.
4. Organizacja czasu wolnego ,pomoc w odrabianiu lekcji oraz działanie
wychowawczo-terapeutyczne łagodzące skutki funkcjonowania w rodzinie z
problemem alkoholowym.
5. Organizowanie doraźnych form pomocy finansowej i materialnej dla dzieci i
młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologią społeczną.
6. Włączenie zagadnień wychowania w trzeźwości do programów
wychowawczych szkół.
7. Korzystanie z ofert profilaktycznych teatrów .Jest to jedna ze skutecznych
metod zapobiegania alkoholizmowi ,narkomanii, przemocy oraz innych
zjawisk patologicznych.
8. Dofinansowanie nauczycielom szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i
młodzieżą.
9. Dofinansowanie do organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ,w tym
zajęć sportowo-rekreacyjnych
min. kół zainteresowań i świetlic
środowiskowych.
10.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i
realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych
np.(gazetki, dyskusje z udziałem psychologa itp.).
11.Umożliwienie młodzieży dostępu do wiedzy fachowej z zakresu uzależnień
np.(zakup czasopism, książek, kaset video, materiałów edukacyjnych).
II. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób
fizycznych ,służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
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1. Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi na rzecz stale dostępnej
literatury z zakresu wiedzy o problemach uzależnień.
2. Współpraca z Kościołem
w zakresie wychowania w trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi .Współorganizowanie z udziałem dzieci i
młodzieży różnych form zajęć rekreacyjno-sportowych.
3. Pomoc w działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad
osobami poddanymi leczeniu odwykowemu.
4. Udzielenie wsparcia grupom anonimowych alkoholików w przypadku
podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.
5. Współpraca ze szkolnymi kołami PCK - dofinansowanie w części
uzależnionych od alkoholu oraz innych używek do aktywnego udziału w życiu
lokalnej społeczności np.(rajdy ,wycieczki oraz inne formy wypoczynku
czynnego).
6. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Makowie Maz. w zakresie
dotyczącym pomocy w zatrudnieniu osób leczących się z zespołem
uzależnienia od alkoholu.
7. Pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy w realizacji gminnego programu.
8. Współpraca z innymi instytucjami nie wymienionymi w programie
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
9. Zorganizowanie lokalnej kampanii edukacyjnej z udziałem dzieci i młodzieży
np. Propagowania zdrowego stylu życia.
III.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art.13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Przestrzeganie wprowadzonych uchwałą Rady Gminy zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży alkoholu.
2. Opiniowanie wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z
uchwałą Rady Gminy ,osobom zwracającym się o wydanie zezwolenia.
3. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przez
upoważnionych przez Wójta Gminy członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Organizacja szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów prowadzących
sprzedaż alkoholu.
5. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych ,prowadzących promocję i reklamę napojów
alkoholowych oraz łamanych zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim i
nietrzeźwym. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub
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nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów
alkoholowych gmina może podejmować interwencję oraz występować przed
sądem jako oskarżyciel publiczny ,czyli występować z aktem oskarżenia
bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora .
6. Przeprowadzenie kontroli co najmniej dwa razy do roku w zakresie:
· zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z ważnym
zezwoleniem,
· przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
· przestrzeganie warunków ustawy i zasad sprzedaży określonych w
uchwałach Rady Gminy Płoniawy Bramura,
· przeprowadzenie wyrywkowej kontroli prawdziwości składanych
oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi
przez
pracownika Urzędy Gminy,
· stałe analizowanie wyników kontroli i interwencji policji wobec
łamania przepisów ustawy,
· występowanie z wnioskiem o cofnięcie wydanego zezwolenia na
sprzedaż alkoholu.
IV.
Udzielenie rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej ,a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie rozmów motywujących ,mających na celu zobowiązanie osób
uzależnionych do poddania się leczeniu odwykowemu .
2. Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu jeżeli osoba wezwana nie
zgodzi się dobrowolnie poddać
leczeniu ,a wstępne czynności
przeprowadzone w sprawie
uzasadniają kontynuowanie postępowania
,uzasadnione jest skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych
(psycholog i psychiatra ),w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia .
3. Pokrycie kosztów biegłych sądowych (psycholog,psychiatra)powołanych do
wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
4. Rozpatrywanie wniosków dotyczących osób nadmiernie pijących alkohol i
kierowanie ich po przeprowadzeniu rozmowy do odpowiednich instytucji.
5. Prowadzenie profilaktyki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.
6. Współpraca z instytucjami na szczeblu powiatowym w sprawie wspólnego
wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
7. Finansowanie szkoleń :członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów
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alkoholowych, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycielom,
pracownikom służby zdrowia, policjantom w związku z realizacją zadań
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi .
8. Współpraca
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych z pracownikiem socjalnym ,dzielnicowym policji w
interwencjach domowych w sytuacjach
przemocy
w rodzinie z
wykorzystaniem procedury i dokumentacji “Niebieskiej Karty”.
9. Udzielenie wszelkiej pomocy materialnej po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego przez pracownika socjalnego ,dzieciom z rodzin dotkniętych
uzależnieniem jednego z rodziców lub obojga.
10.Udzielenie pomocy finansowej na dojazdy do poradni rodzinnej lub innych
instytucji po przedstawieniu zaświadczenia o kontynuowaniu leczenia.
11.Udział w ogólnopolskich akcjach Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ,mających na celu zaprzestanie sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.
12.Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; sądem, prokuraturą, policją.
13.Organizowanie lokalnych narad seminariów i konferencji w zakresie
wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
V. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji
osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Ocena warunków
i poziomu świadczonych usług
przez podmioty
zaangażowane w realizację programu.
3. Finansowanie usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla pacjentów
uzależnionych i ich rodzin .
4. Realizacja programów profilaktyki alkoholowej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej .
VI. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych .
Fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym ma do
spełnienia gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest ona
organem podejmującym czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowym ,co oznacza, że kontaktuje się z osobami nadużywającymi alkoholu i
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uzależnionymi które jednocześnie mogą być sprawcami przemocy oraz z członkami
ich rodzin (ofiarami przemocy).
1. Wynagradzanie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest wypłacane za każdy udział w posiedzeniu tej komisji oraz
za przeprowadzenie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt.1wynosi:
· dla Przewodniczącego Komisji -150,00 zł .brutto.
· dla pozostałych członków
-130,00 zł. brutto.
3. Wynagrodzenie płatne jest za każde posiedzenie i kontrolę na podstawie listy
obecności .
4. Zwrot kosztów podróży służbowych poza teren Gminy Płoniawy - Bramura
przysługuje na zasadach przysługującym pracownikom
5. Wynagrodzenie członków komisji finansowane jest
zadania
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
6. Realizacja Gminnego Programu prowadzona będzie
środki
własne gminy uzyskane za wydawane zezwolenia
alkoholowych.

Urzędu Gminy.
z budżetu gminy na
głównie w oparciu o
na sprzedaż napojów

Realizacja programu wymaga ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami
społecznymi działającymi na terenie gminy oraz całym społeczeństwem lokalnym.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest otwarty na
modyfikacje i nowe propozycje na każdym etapie jego realizacji.

Opracowanie:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

