UCHWAŁA Nr XXXIV/251/13
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na
rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r.,poz 594 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.
1356 z późn zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje :

§1 Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2014, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2 Program stanowi część składową gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§4 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie
na tablicy ogłoszeń.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/251/13
Rady Gminy Dabrowa
z dnia 19 grudnia 2013r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2014
I.

Wstęp.

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju,
problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede
wszystkim z rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i
ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja
alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących
szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje
wiele szkód społecznych, tj.
• Zakłócenia porządku publicznego,
• Przestępczość,
• Wypadki samochodowe,
• Przemoc w rodzinie,
• Ubóstwo,
• Bezrobocie,
• Euro-sieroctwo,
• Rozpad rodzin,
Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i
rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony
administracji rządowej jak i samorządowej. Posługując się wskaźnikami
europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę osób
uzależnionych w Polsce można oszacować na ok 700 - 900 tyś., zaś osób
pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5miliona do 4 milionów.
Działania realizowane na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowane są do ogółu
mieszkańców gminy Dąbrowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych od alkoholu i osób współ-uzależnionych.

II.
Zadania komisji.
Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu
lokalnym odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.………………………………
Do zadań komisji należy w szczególności:
1. Inicjowanie związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania zjawisku przemocy, a w
szczególności:
a) opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
b) rozpatrywanie spraw związanych z realizacją gminnego programu,
c) inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego
programu,
2. Prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu,
narkotyków oraz dopuszczających się przemocy domowej zgodnie z ustawą o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:
a) występowanie do Sądu Rejonowego/Prokuratury Rejonowej z wnioskami o
wgląd w sytuację osoby,
b) występowanie do Komendy Powiatowej Policji w celu wszczęcia
postępowania przygotowawczego, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia
przestępstwa znęcania się nad rodziną,
c) udział w rozprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu wobec osób kierowanych przez komisję do Sądu Rejonowego w
celu zobowiązania do leczenia odwykowego i wskazania zakładu lecznictwa
odwykowego.
3. Kontroluje przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
Kluczowym atutem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację
działań na szczeblu lokalnym jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Program jest uchwalany corocznie przez Radę
Gminy, jest skorelowany z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

III.

Główne cele programu.

• Ograniczenie tempa wzrostu aktualnie istniejących problemów
alkoholowych i zapobieganie powstawaniu nowych.
• Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
• Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy.
• Zwiększenie zasobów ludzkich niezbędnych do udzielania pomocy
osobom i grupom społecznym w obszarze przemocy i alkoholizmu.

• Zmniejszenie szkód spowodowanych piciem alkoholu, ograniczenie
dostępności do alkoholu na terenie Gminy poprzez wizytacje placówek
sprzedaży napojów alkoholowych.
• Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach
nadużywania alkoholu, promocji zdrowego stylu życia itp. poprzez
zamieszczanie w lokalnej prasie artykułów.
• Podjęcie działań zmierzających do zmiany obyczajów w zakresie sposobu
spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
• Propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia.
• Tworzenie działań profilaktycznych w całym systemie wychowawczym,
to jest w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym.
• Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy.
• Podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców i innych
osób zajmujących się zawodowo dziećmi i młodzieżą.
• Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z
pomocy w instytucjach do tego powołanych.
IV.

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych oraz współ-uzależnionych poprzez:
1) działalność informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej na temat
możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu, współ-uzależnionych
i ich rodzin,
2) w razie wystąpienia takiej potrzeby wspieranie działalności Punktu
Konsultacyjnego, którego zadaniem jest motywowanie i informowanie o
możliwościach podjęcia leczenia, wskazywanie i udostępnianie informacji na
temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i
instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa, prowadzenie poradnictwa
psychologicznego dla osób uzależnionych, współ-uzależnionych i ich rodzin,
3) opłacanie kosztów powołania biegłych (psycholog i psychiatra)
orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
4) realizacja dodatkowych programów terapeutycznych (pogłębiony program
terapii uzależnienia).

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie:
1)

podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem
odwykowym osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
- występowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie o
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Komisji,
- zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco – motywującą,
- kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od
alkoholu,
- kierowanie do Poradni Terapii Uzależnienia i Współ-uzależnienia od
Alkoholu,
- motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w zakładach lecznictwa
odwykowego,
- kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia
odwykowego,
- uruchomienie procedury „Niebieskiej karty” w przypadku wystąpienia
przemocy w rodzinie,
- branie udziału w posiedzeniach w grupach roboczych prowadzonych
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy,
2) udzielanie pomocy psychospołecznej dorosłym członkom rodziny z
problemem alkoholowym,
3) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem
alkoholowym poprzez:
- pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie z odpowiednimi
instytucjami mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną oraz
materialną,
- zbieranie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie na
terenie gminy,
- upowszechnianie wiedzy na temat Procedury “Niebieskiej karty” i
“Niebieskiej Linii”,
- finansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w
zakresie wiedzy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dla członków GKRPA,
- edukacja rodziców w zakresie zagadnień dot. profilaktyki,
4) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym, w szczególności:

- organizowanie i finansowanie zajęć z programem profilaktycznym dla
dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, zagrożonych patologią
alkoholową, współpraca w tym zakresie ze szkołami i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,
- pomoc w organizowaniu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
z rodzin z problemem alkoholowym, dożywianie dzieci na zajęciach
pozalekcyjnych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych poprzez:
1) wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych ze
szczególnym uwzględnieniem prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych
oraz zajęć w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych,
2) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, w szczególności
działalności świetlic działań długofalowych mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
3) edukacja w zakresie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu,
4) inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, kampanii edukacyjnych,
przedstawień teatralnych, konkursów o tematyce przeciwdziałania
uzależnieniom,
5) profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w lokalnych
kampaniach,
6) zakup materiałów profilaktycznych – prasy, broszur, plakatów, ulotek,
pomocy dydaktycznych, książek, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
7) podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu
ograniczanie ich dostępności i przestrzeganie zakazu sprzedawania i
spożywania przez nieletnich napojów alkoholowych,
8) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla
rodziców,
9)prowadzenie na terenie świetlic z elementami socjoterapii dla dzieci i
młodzieży dostosowanych do potrzeb konkretnych placówek,
10)organizowanie warsztatów, wyjazdów o charakterze profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży promującej zdrowy styl życia,

11)prowadzenie świetlic z elementami socjoterapii poprzez wsparcie,
finansowanie bieżącej działalności, pokrycie kosztów personalnych
opiekunów placówek, dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach,
zakup sprzętu sportowego i materiałów do prowadzenia zajęć o charakterze
promujący zdrowy tryb styl życia dla młodzieży gminy.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1) finansowanie zakupów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji
działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) współpraca z pracownikami socjalnymi mająca na celu kierowania osób
uzależnionych i współ-uzależnionych,
3) zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu alkoholizmu,
nikotynizmu i przemocy w rodzinie dla szkół, ośrodka zdrowia, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego:
1) kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w zakresie przestrzegania wszystkich warunków zamieszczonych w
ustawie, zezwoleniu i innych aktach dotyczących handlu alkoholem
przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do
ustalenia osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub zastaw,
2) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na
zgromadzenie materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego bądź wystąpienie do prokuratury w
sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych,
4) występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. Monitorowanie środowiska lokalnego z zakresu problematyki uzależnień
i przemocy:
1) monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu: profilaktyka
szkolna i środowiskowa dotycząca uzależnień, lecznictwo odwykowe,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja publiczna,
2) dokonywanie analizy różnych zjawisk uzależnień i występujących w
związku z tym problemów oraz ich zmienności w czasie.
VI. Realizatorzy programu.
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie.
2. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Dąbrowie.
3. Szkoły, przedszkola, świetlice.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
5. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w Dąbrowie.
VII. Spodziewane efekty realizacji.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
to przede wszystkim uświadomienie społeczności lokalnej o zdrowotnych i
społecznych skutkach nadużywania alkoholu. Dodatkowo chcemy, aby:
• Młodzi ludzie zaangażowali się w propagowanie zachowań abstynenckich.
• Wzrastała inicjatywa społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz
zapobiegania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy
osobom uzależnionym.
• Wzrastała świadomości mieszkańców gminy na temat możliwości uzyskania
szeroko rozumianego wsparcia.
• Pogłębiała się wiedza o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia
sobie z tym problemem.
• Zwiększyła się społeczna wrażliwość i zaangażowanie w sprawy
przeciwdziałania przemocy domowej.
VIII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych realizujących
zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Podstawą wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji są listy
obecności zatwierdzone przez przewodniczącego bądź zastępcę
przewodniczącego, to jest:
- przewodniczący – 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę naliczaną
pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg odrębnych
przepisów,
-pełnomocnik – 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę naliczaną
pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg odrębnych
przepisów,

- pozostali członkowie Komisji – 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
naliczaną pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg
odrębnych przepisów.
Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych związanych z
wykonywaniem funkcji członka komisji (min. kontrole punktów sprzedaży
napojów alkoholowych koszty podróży na szkolenia, konferencje, do sądu, itp.)
według zasad uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r, w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 ze
zm.)………………………………………………………………………………
…………..
IX.. Zasad finansowania programu.
Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód
Gminy, który wykorzystany jest na realizację programu i nie może być
przeinaczony na inne cele (art. 18²ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
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8
Ochrona zdrowia

3 500,00 100,0 Zwalczanie narkomanii
1 000,00 100,0 Zakup materiałów i wyposażenia
2 500,00 100,0 Zakup usług pozostałych
96 500,00 90,7 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4 000,00
300,00
48 000,00
12 000,00
3 500,00
5 000,00
16 160,00
200,00
3 500,00
600,00
600,00
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2 000,00

66,7
37,5
117,1
100,0
100,0
100,0
107,7
100,0
100,0
100,0
120,0
106,0
312,5

Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz pracy
Bezosobowy fundusz płac
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telek.
Podróże krajowe służbowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

