
RADA GMINY OPOROW

pow.Tuml wojJbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011
RADY GMINY OPOROW

z dnia 28 lutego 2011

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr214, poz. 1806 ;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974,Nr 173,poz. 1218; z2008rNr 180,poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z2009 r.Nr
52,poz. 420 i Nr 157,poz.l241 oraz z 2010 r. Nr 28 ,poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziaianiu alkohoHzmowi (tj. Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473, Nr 115, poz.
793: Nr 176, poz. 1238; z 2008 Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 144, poz. 1175, z 2010
Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857 / Rada Gminy Oporow uchwala co nast^puje:

§ 1. Uchwala si$ ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych na 2011 rok." stanowia_cy zalajoznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie_ Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu.

K,\D\A PRAWN
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1) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - 8



Na jeden punkt sprzedazy napojow alkoholowych przypada 280 mieszkancow.

Ankieta
W 201 Or. wsrod uczniow Zespolu Szkol terenie gminy zostala przeprowadzona
ankieta nt uzywania alkoholu, narkotykow i papierosow
W ankiecie bralo udzial 25 uczniow

1. Czy spotkalas (es) sie z narkotykami w jakiefkolwiek formiel 2 uczniow spotkalo
si? z tym problemem na dyskotece i u kolegow

2. Czy ktos namawiai C/'g do sprobowania, zazywania narkotykow lub srodkow
odurzajqcych? - Wie_kszosc uczniow twierdzi ze nigdy nikt ich nie namawiai do
zazywania narkotykow lub srodkow odurzaja^cych.

3. Czy palilas (es) papierosy? - 1 1 uczniow potwierdzilo ze palq. papierosy Trzech
uczniow przyznalo ze palili tylko raz Zaden z uczniow nie palil papierosow w
obecnosci rodzicow

4. Czy spozywalas(es) alkohol? - Niepokoj^cym zjawiskiem jest rowniez to, ze
ponad polowa ankietowanych uczniow przyznalo si$ do picia alkoholu,

5 Czy czujesz sie odtrgcana(anv) przez rowiesnikow, bo nie interesujg Cie
narkotyki, papierosy, alkohol? - zaden z ankietowanych uczniow nie czuje si$
odtrajcany z powodu braku zainteresowania uzywkami

6. Czy wiesz o szkodliwosci zazywania narkotykow, palenia tytoniu, spozywania
alkoholu? - Wszyscy ankietowani posiadajq. wiedz? na temat szkodliwosci zazywania
narkotykow, palenia tytoniu, spozywania alkoholu. Najwi^cej informacji uzyskujq, w
szkole, w domu, z internetu

W zwia^zku z niepokoja^cym w/w zjawiskiem nalezy zwrocic wi^kszq. uwag? na
wprowadzenie wiej-cszej ilosci zaj^c edukacyjnych na rzecz przeciwdzialania paleniu
papierosow, picia alkoholu, zazywania narkotykow

r

Zrodla i zasady finansowania:
Program fmansowany b^dzie ze srodkow wlasnych budzetu gminy pochodza^cych z
oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych

Program realizowany b^dzie poprzez:
1. Zatozenia do Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych

oraz przemocy w rodzinie

2. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu.

3. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puja.. problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocy w
rodzinie.



4. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwia^zywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii w
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaje;c
sportowych

5. Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluza^cej
rozwia^zywaniu problemow alkoholowych.

6. Podejmowanie interwencji w zwiajzku z naruszeniem przepisow okreslonych w
art. 13 i art. 15 ustawy oraz wyst^powanie przed s^dem w charakterze
oskarzyciela publicznego.

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
Centrow Integracji Spolecznej",

8. Kompetencje Gminnej Komisji Rozwiazywania problemow Alkoholowych.

^ 9. Propozycje przeznaczenia srodkow finansowych na realizacje zadan ujejych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

L ZALOZENIA DO PROGRAMU PROFILAKTYKI IROZWI4ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE

I. Zadania z zakresu przeciwdziaiania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie
wykonuje si^ przez odpowiednie ksztaltowanie polityki spolecznej, w
szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow sprzyjaj^cych realizacji potrzeb, ktorych
zaspokajanie motywuje powstrzymywanie si$ od spozywania
alkoholu,

2) dzialalnosc wychowawczq. i informacyjnaj
3) ograniczanie dost^pnosci alkoholu,

A 4) leczenie, rehabilitacje^ i reintegracj^ osob uzaleznionych od alkoholu,
5) zapobieganie negatywnym nast^pstwom naduzywania alkoholu i ich

usuwanie,
6) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie,

II. ZWI^KSZENIE DOST^PNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I
REHABILITACYJNEJ DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU

Podstawowym zadaniem samorzajdu terytorialnego jest zwi^kszenie dost^pnosci
terapii uzaleznienia od alkoholu i wspoluzaleznienia dla mieszkancow gminy
m.in. poprzez:

1. Finansowanie szkolen dla osob zajmuj^cych si? profilaktyka^ tj.
nauczycieli, przedstawicieli policji, GOPS-u, czlonkow gminnej komisji
rozwi^zywania problemow alkoholowych



2. Oplacanie kosztow powolania bieglego orzekajq.cego w przedmiocie
uzaleznienia od alkoholu.

3. Wspieranie programow profilaktycznych w zakresie organizacji czasu
wolnego dzieci i mlodziezy, programow stanowi^cych alternatyw? wobec
spozywania alkoholu, przemocy w rodzinie itp.

4. Finansowanie i dofmansowanie kosztow udziatu dzieci i mlodziezy z rodzin
patologicznych, biednych i z grup podwyzszonego lyzyka w organizowaniu
roznych form wypoczynku.

5. Finansowanie leczenia farmakologicznego dla osob uzaleznionych od
alkoholu w przypadku stwierdzenia przez placowke_ lecznictwa
odwykowego koniecznosci zastosowania tego typu leczenia.

6. Wspolpraca z NZOZ „ Almamed " w Oporowie.
7. Zakup pomocy dydaktycznych, materialow informacyjno - edukacyjnych

/broszury, publikacje, czasopisma, kasety/ z zakresu profilaktyki uzaleznien
dla potrzeb osob prowadza^cych dzialalnosc profilaktycznq, na terenie
grainy..

8. Wspieranie placowek lecznictwa odwykowego
9. Dofmansowanie dzialalnosci grup samopomocowych,
10. Dofinansowanie zajec terapeutycznych i psychologicznych prowadzonych w

grupach samopomocowych.
1 1 .Dofmansowanie spotkan z psychologiem w szkolach dla dzieci, mlodziezy i

rodzicow z rodzin dysfunkcyjnych, srodowisk patogennych i
kryminogennych m.in. w zakresie problemow alkoholowych i ochrony przed
przemocy w rodzinie.

12.Dofmansowanie programow profilaktycznych w zakresie organizacji czasu
wolnego, dla dzieci i mlodziezy z rodzin patologicznych, stanowi^cych
alternatyw? wobec spozywania alkoholu, przemocy w rodzinie itp.

1 3 .Dofmansowanie kosztow udzialu dzieci i mlodziezy z rodzin patologicznych
, biednych i z grup podwyzszonego ryzyka w organizowaniu roznych form
wypoczynku.

III. UDZIELANIE RODZINOM, W KTORYCH WYST^PUJE PROBLEM
ALKOHOLOWY, POMOCY PSYCHOSPOLECZNEJ I PRAWNEJ, A W
SZCZEGOLNOSCI OCHRONY PRZED PRZEMOC4 W RODZINIE.

Szkody zdrowotne wywolane alkoholem nie ograniczaja^ si§ tylko do szkod
wyst^puj^cych u osob uzaleznionych, dotyczq. takze czlonkow ich rodzin. Leczenie
wspoluzaleznienia wymaga odpowiedniego post^powania terapeutycznego.

Dzieci wychowujace si? w rodzinach z problemem alkoholowym znajduja^ si? w
dramatycznej sytuacji zagrazajajoej ich zdrowiu i zyciu. Cz^sto sq. one ofiarami
przemocy ze strony najblizszych czlonkow rodziny lub otoczenia. Stanowia_ rowmez
grup? ryzyka pod wzgl?dem prawdopodobienstwa uzaleznienia od alkoholu lub



innych substancji psychoaktywnych. Dlatego tez nalezy zintegrowac dziatania
roznych instytucji zajmujajoych si? pomaganiem dziecku i rodzinie tj. - szkoiy,
poradnia psychologiczno - pedagogiczna, GOPS, sajd rodzinny, policja, gminna
komisja rozwia^zywania problemow alkohoiowych.

1. W celu realizacji w/w zagadnien planuje si?:

a) dofinansowanie obozow terapeutycznych dla grupy dzieci i mk>dziezy z
rodzin z problemem alkoholowym - wedlug okreslonych programow
profilaktycznych oraz zorganizowanie i sfmansowanie roznych form
wypoczynku w okresie zimowym, w czasie wakacji jak rowniez
dofinansowanie sp?dzania wolnego czasu /Dzien Dziecka, Mikolajki, Choinka,
Andrzejki itp./

b) finansowanie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi z
rodzin z problemem alkoholowyrn oraz rozwijanie umiej?tnosci prowadzenia
zaj?c socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogow, psychologow,
nauczycieli ktorzy deklarowac b?dq, gotowosc podj?cia pracy z dziecmi,

c) finansowanie szkolen i kursow zwi?kszajajoe kompetencje w zakresie
pomagania ofiarom przemocy w rodzinie,

d) finansowanie szkolen dotycza_cych wspolpracy sluzb i instytucji zwlaszcza
zwia^zanych z wdrazaniem nowych procedur interwencji wobec przemocy
domowej np. Niebieskie karty,

e) finansowanie prowadzenia zaj?c i programow socjoterapeutycznych,

f) finansowanie roznych fonn i metod pracy z dziecmi np. zaj^cia plastyczne,
muzyczne, teatralne, sportowe, gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki,
obozy itp.

2. Dofinansowanie spotkah z psychologiem w szkolach dla dzieci, mtodziezy i
rodzicow z rodzin dysfunkcyjnych, srodowisk patogennych i kryminogennych
m.in. w zakresie problemow alkohoiowych, narkomanii i ochrony przed
przemocy rodzinie.

3. Udzial w szkoleniach i kursach specjalistycznych podnosza^cych kwalifikacje
osob realizuja_cych zadania profilaktyczne obejmuja^ce problematyk?
uzaleznienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.

IV. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIALALNOSCI
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWI4ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIA
NARKOMANII W SZCZEGOLNOSCI DLA DZIECI I MLODZIEZY, W
TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJ^C SPORTOWYCH



1. Realizacja profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej skierowanej
bezposrednio i posrednio do dzieci i mlodziezy na terenie gminy, a przede
wszystkim:

1) prowadzenie i fmansowanie na terenie szkot programow profilaktycznych
dla dzieci i mfodziezy zagrozonych uzaleznieniem i przemoca^

2) podejmowanie dziaian o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodzicow, ktorych celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie
ich do podejmowania swiadomych i odpowiedzialnych decyzji zwia^zanych z
uzywaniem substancji psychoaktywnych,

3) wdrazanie programow profilaktyczno- interwencyjnych dla mlodziezy
upijajacej si?,

4) dofmansowanie szkolen, kursow specjalistycznych w zakresie pracy z
dziecmi, mlodziezy oraz rozwijanie umiejetnosci prowadzenia zaj^c
profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogow, ktorzy
deklaruja^ gotowosc podj^cia pracy profilaktycznej z dziecmi lub mlodziezy i
aktualnie zatrudnieni sa^w placowkach oswiatowych,

5) prowadzenie w ramach profilaktyki zaj^c sportowych promuja_cych zdrowy
styl zycia bez alkoholu, papierosow, narkotykow i sterydow,

6) w ramach realizacji zaj^c sportowych zakup sprze^u sportowego i materialow
sluza^cych do wtasciwej realizacji tych programow,

7) podejmowanie dzialan edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow
alkoholowych oraz dzialan kontrolnych i interwencyjnych majajsych na celu
ograniczenie dost^pnosci napojow alkoholowych i przestrzeganie zakazu
sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia,

8) kontrola punktow sprzedazy alkoholu przy wspotpracy policji

9) organizowanie pogadanek szkolnych dotycza^cych uzaleznien,

10) organizowanie konkursow plastycznych i literackich majacych na celu
promocj? zdrowia i propagowanie trzezwych obyczajow

2. Pomoc dzieciom i mlodziezy z rodzin patologicznych, poprzez:

a) zakup podr^cznikow, ksi^zek i pomocy edukacyjnych

3. Dzialalnosc informacyjna i edukacyjna skierowana do osob doroslych

a) edukacja publiczna w zakresie rozwi^zywania problemow alkoholowych,

b) zakup poradnikow, przewodnikow



c) opracowanie ulotek i broszur o mozliwosci otrzymania pomocy w zakresie
rozwia^zywania problemow alkoholowych, narkomanii i nikotynizmu.

d) zakup materialow niezb^dnych do opracowama ulotek i broszur.
4.Organizowanie szkolen i warsztatow dla sprzedawcow napojow alkohoJowych w

zakresie odpowiedzialnosci prawnej i etycznej zwi^zanej z handlem alkoholem,

V. WSPOMAGANIE DZIALALNOSCIINSTYTUCJI STOWARZYSZEN I
OSOB FIZYCZNYCH SLUZ^CEJ ROZWI4ZYWANIU PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH

1. Dofinansowanie dzialalnosci organizacji pozarz^dowych realizuj^cych
zadania zwi^zane z profilaktykq. i rozwi^zywaniem problemow
alkoholowych .

2. Dofinansowanie szkolen przedstawicieli roznych grup zawodowych, ktorzy
w swojej pracy spotykaja^ si§ z osobami z problemem alkoholowym i
czlonkami ich rodzin .

3. Wspolpraca z organizacjami i instytucjami dzialajq,cymi na rzecz
rozwi^zywania problemow alkoholowych.

4. Wspolpraca i wspomaganie ruchow samopomocowych szczegolnie AA i
klubow abstynenckich,

5. Dofinansowanie dziatalnosci placowek lecznictwa odwykowego z ktorych
korzystajq, mieszkaficy naszej gminy

VI. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWI4ZKU Z NARUSZENIEM
PRZEPISOW OKRESLONYCH W ART. 1311 ART. 15 USTAWY ORAZ
WYST^POWANIE PRZED S4DEM W CHARAKTERZE
OSKARZYCIELA PUBLICZNEGO

1. Sprzedaz napoj 6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza
miejscem sprzedazy moze bye prowadzona tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez Wojta Gminy oraz zgodnie z ustawa^ o wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi.

2. Organ zezwalajajDy lub na podstawie jego upowaznienia, czlonkowie
gminnej komisji rozwiajzywania problemow alkoholowych dokonujq.
kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwoleh

3. W przypadku zlamania zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim lub
nietrzezwym oraz w przypadku zlamania zakazow promocji i reklamy
napojow alkoholowych gmina moze podejmowac interwencje oraz
wyst^powac przed s^dem jako oskarzyciel publiczny, czyli kierowac
sprawy bezposrednio do sa^du z pomini^ciem prokuratora.



4. Podejmowanie dzialan na rzecz ograniczenia dost^pnosci alkoholu:
prowadzenie kontroli punktow posiadaj^cych zezwolenia na sprzedaz
napojow alkoholowych,

VII. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ
ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTROW INTEGRACJI
SPOLECZNEJ

1. Wspieranie klubow integracji spolecznej, tworzonych na terenie Gminy Oporow
i prowadzajoych dzialalnosc o charakterze terapeutycznym, samopomocowym,
oferuja^cym mozliwosc zati*udnienia osob uzaleznionych i karanych sprawcow
przemocy.

2. Prowadzenie dzialan zwiajzanych z edukacjq. publicznq, w zapobieganiu
wykluczeniu spolecznemu.".

VIII. KOMPETENCJE GMINNEJ KOMISJI ROZWI^ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych podejmuje czynnosci
zmierzaja^ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu
obowi^zku poddania sie_ leczeniu odwykowemu. O zastosowaniu wobec osoby
uzaleznionej zobowi^zania do podj^cia leczenia odwykowego stanowi sajd
rejonowy.

1. Do zadan gminnej komisji rozwi^zywania problemow alkoholowych nalezy:

a) przyj^cie zgloszenia o przypadku wyst^pienia naduzywania alkoholu
osoby, ktore w zwi^zku z naduzywaniem alkoholu powoduja^ rozklad
zycia rodzinnego, demoralizujq. nieletnich, systematycznie zaklocaj^.
spokqj lub porz^dek publiczny,

b) wezwanie na rozmowe osoby, co do ktorej wplyn^lo zgloszenie i pouczenie
jej o koniecznosci zaprzestania naduzywania alkoholu lub poddania si$
leczeniu odwykowemu,

c) skierowanie takiej osoby na badania przez bieglych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu
leczniczego

d) przygotowanie dokumentacji zwia^zanej z post^powaniem s^dowym wraz z
opiniq. wydana^ przez bieglego

e) zlozenie wniosku o wszcz^cie post^powania do sajdu rej onowego
wtasciwego wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, ktorej
postepowanie dotyczy .

f) ) wnioskuje do Komisariatu Policji i Pomocy Spoiecznej o przeprowadzenie
wywiadow srodowiskowych w najblizszym srodowisku osoby uzaJeznionej,



g) podejmuje dzialania shiza^ce ustaleniu stosowania przemocy w rodzinie
oraz zawiadamia o tym fakcie odpowiednie sluzby,

h) realizuje zadania uj^te w „ Programie Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych na 2011 rok" oraz w "Programie
Przeciwdzialania Narkomanii".

i) dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolen
na sprzedaz napojow alkoholowych wydanych przez Urzajd Gminy na
punkty sprzedazy

2. Wynagrodzenie czlonkow GKRPA

1) dla czlonkow komisji , ktorzy sq. pracownikami Urz^du Gminy za udzial w
posiedzeniu komisji poza godzinami pracy , ustala si§ wynagrodzenie w
formie diety w wysokosci pi^cdziesiat zlotych.

2) czlonkowie komisji , ktorzy nie sâ  pracownikami Urz^du otrzymuja^ za
udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w formie diety w wysokosci
pi^cdziesiat zlotych bez wzgl^du na godziny posiedzenia komisji

3) za udzial w posiedzeniach komisji, kontrolach punktow sprzedazy napojow
alkoholowych czlonkowie komisji otrzymujq. wynagrodzenie w formie
diety w wysokosci pi^cdziesiat ziotych, niezaleznie od czasu trwania
posiedzenia lub kontroli punktow sprzedazy

IX. Propozycje przeznaczenia srodkow finansowych na realizacj^ zadan
ujftych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoholowych

Wplyw oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych na
2011 rok przewiduje si? na kwot§ 24.000 zl.

1. § 3030 - 2.000 zl - diety za posiedzenia komisji
2. § 4210 - 10.500 zl - zakup materialow i wyposazenia
3. § 4300 - 11.000 zl - zakup pozostalych uslug
4. § 4110 - 300 zl - ubezpieczenia spoleczne
5. § 4120 - 200 zl - skladki na FP

Razem- 24.000 zl

PRZEWODNjjCfc^CY RADV

*g£*»
* JozefKuras
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