
Uchwala Nr XXXII|80|09
Rady Gminy w Stopnicy

zdniaL9 grudnia}}}9r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąąłvania Problemów
Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t. j.Dr.U. z 2001r. Nr I42, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz

art. 4| ust. 2 ustawy z dnia 26 paŹdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziaŁaniu alkoholizmowi (t. j.Dr'U. z2a07r. Nr 70' poz.473 zpoźn. zm.) Rada

Gminy uchwala, co następuje:

$1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Gminie Stopnica na2010 rok, w brzmieniu stanowiącymzałącznik do niniejszej uchwały.

$2

Wykonanie uchwały powierua się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4| ust.Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałariu
alkoholizmovń ręalizaqa zadan związanych z profilaktyką i tozwiązywaniem problemów
alkoholowych naIeŻy do zadan gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu
profilaktyki i tozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę
gminy.
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Załącznlk do
Uchwały Nr XXXII l80l09
Rada Gminy w Stopnicy
z dnia}9 grudnia2}}9r.

GMINNY PROGRAM
PRoFILAKTYKI I RoZWIĄZYWANIA PRoBLEMow ALKoHoLowYCH

dla Gminy Stopnica na rok 2010

Rozdział 1
Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

i ich rodzin.

1. Udzielanie porad indywidualnych dla osób uzaleŻnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń z zal<resu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoho l o wy ch ot az pr ze ciw działania prz emo cy w ro dzini e.
3. Zwiększenie dostępnoŚci pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzaleŻnionych i ich rodzin (zwłaszcza dzieci i mŁodzieŻy) podejmowanie dztil'an
pro filaktyc zny ch, ter ap euty cznych, ki ero wani e na I eczenie o dwykowe.

Rozdział2
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej,

prawnej, aw szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Pomoc rodzinom w których występuje problem alkoholowy:
a) zorganizowanie i sfinansowanie pobytu dzięci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych na

koloniach i obozach profilaktycznychze specjalnym programem terapeutycznym.
b) dofinansowanie dozywiania dzięct z rodzin rozbitych i dotkniętych problemem

alkoholowym' pomoc doruŹnatym dzieciom,
c) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych.

2. Dalszę rozwijanie iwzmacntanie lokalnego systemu przeciwdziałantaprzemocy w rodzinie.
3. objęcie oftar przemocy systemem pomocy socjalnej, zdrowotnej i prawnej.
4. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinię.
5. Upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwoŚciach i procedurze administracyjno -

prawnej kierowania osób uzaleznionych naprzymusowe leczenię oraz o działaniach jakie moŻe
podjąć osoba doznąąca przemocy w celu powstrzymywania i uwolnienia się zarówno od
przemocy jak i od sprawcy.

6. Zakup sprzętu audiowizualnego, gier planszowych orz wyposażenia do świetlic
środowiskowych.

t.

Rozdział 3
Prowadzenie profi lakty cznej działalności informacyj nej, edukacyj nej i opiekuńczo -

wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieĘ w celu zapobiegania i
przeciwdziałania występowaniu wszelkim patologiom społecznym takim jak: alkoholŁm,

narkomania i stosowanie przemocy

Wdrazanie, promowanie i sfinansowanie na terenie gminy ogólnopolskich kampanii
edukacyjnych i profilaktycznych inicjowanych m.in. przęz PARPA (np. udział w kampanii
,,Zachow ą T r zeŹW Umysł'').
Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktykt uzalęŻnień - konkursy,
spektakle i koncerly, zajęciarekreacyjne i spottowe, warsztaty prof,rlaktyki.
Dofinansowanie istniejących świetlic środowisko!\Tch oraz utuchamianie nowych tego typu
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placówek w poszczególnych sołectwach w zalęŻności od potrzeb społecznych i
środowiskolvych.

4. Promowanie zdrowego stylu Życtaw trzęŻwości.
5. Zaopattzenie ośrodka Zdrowia, szkół i świetlic w czasopisma, publikacje, plakaty, pomoce

naukowe, biuletyny, ulotki i inne, w celu zorganizowania zaplecza dydaktycznego dotyczącego
pro fi l aktyk i uzalężnień.

6. Współpraca z instytucjami i organizacjamiptowadzącymi działania wśród dzieciimłodzieŻy w
zakresie profi laktyk i uzaleŻnien.

1.

Rozdzial4
Wspomaganie dzialalności insĘtucji, placówek, stowarzyszeń i osób flzycznych służącej

rozwiąrywaniu problemów alkoholowych.

Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi
profesjonalne plogramy z zakresuprofilaktyki i przeciwdziałantapatologiom społeczny.
Prowadzenie bezpośredniej działalności profilaktycznej w świetlicach środowiskowych oraz w
szkołach wśród uczniów.
Pokrycie kosztów badań sądowych przeprowadzonych przez biegłych w przedmiocie
uzaleŻnienia od alkoholu osób kierowanych pIzez Gminną Komisję RPA na leczenie
odwykowe.

Rozdział 5
Podej mowanie interwencji w rwiązku z naruszeniem przepisów określonych

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z
zezwolęn na sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych, prowadzone będą kontrole w
zakresie:
a) przestrzegania zasad sprzedaŻy napojów alkoholowych wynikających z ustawy o

wychowaniu w ttzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących uchwał
Rady Gminy w Stopnicy,

b) przestrzegania warunków określonych w udzielo ny ch zezwoleniach,
c) podejmowania interwencji w zwtązku z naruszeniem przepisów okreŚlonych w ar1. 13 i 15

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterue oskarŻyciela publicznego.
Kontrolę przęprowadzanębędą przez upowaznionychprzez Wójta Gminy Stopnica członków
GKRPA. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień' organ wydający zezwolenia
wzywa kontrolowanego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, o ile nie stanowią one
podstawy do cofnięcia zęzwolęń lub wszczyna postępowanie o cofnięciu zezwoleń' albo
po dej muj e innę działani a prz ewi d ziane pt aw em.

Rozdział 6
Wspieranie zatrudnienia socj alnego poprz ez organizowanie

i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

1. Prowadzenię działah zwięanych z integtacją społeczną osób uzaIeŻnionych od alkoholu
mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczęnia w zyciu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania' w tym:
a) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, wspomaganie

działalno ści stowarzyszeń i klubów ab stynencki ch'
b) przeciw działanie przemocy domowej popr ZęZ:

_ współpracę z policją sądem, prokuraturą w cęlu zwiększenia skuteczności działait
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prewencyjnych i profilaktycznej w tym zakresie,
_ organizację prelekcji i pogadanek dla dzteciimłodzieŻy,

c) działanianarzeczpomocy dzieciom alkoholikow:

- rozwij anie działalności świetlic środowi skowych,
_ pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych,
_ organizowanie kolonii i obozów Zproglamami profilaktycznymi.

2. Wspieranie lecznictwa odwykowego w celu poprawy dostępności do profesjonalnych
pro gramów terapii uzalęŻntęn.

Rozdział7
Działalność Gminnej Komisj i Rozrviązywania Problemów Alkoholowych.

1. Podejmowanie czynności zmietzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzaleŻnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.

2. Podejmowanię działań motywujących do podjęcia lęczęnia, w szczególności prowadzenie
rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami uza|eŻnionymi i członkami ich rodzin, otaz
ze sprawcami przemocy domowej.

3. opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problęmów Alkoholowych.
4. opiniowanie wnioskow na otrzymanie zezwolęnia na sprzedaz napojów alkoholowych.

Rozdział 8
Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Ronviązywania Problemów Alkoholowych.

Finansowanie programu odbywa się w ramach Środków pochodzących z opłat za korzystanie z
zęzwo!ęi na sptzedaż napojów alkoholowych wnoszonych do kasy gminy przez podmioty
gospodarcze prowadząc e spr zedaz napoj ów alkoho lowych.

Rozdział 9
Zasady wynagrad zania członków Gminnej Ko misj i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

1. Za v,rykonanię zadan określonych w ustawie o wychowanku w trzeźwośct członkom Komisji
przysługuje wynagrodzenie w kwocie 85,00 zł zaudział w kazdym posiedzeniubezwzg|ędu na
czas jego trwania.

2. Wynagrodzenie wypłaca się na podstawie list obecności podpisanych przez pełnomocnika
komisji.

Rozdział 10
Podmiot koordynujący i realizatorzy programu

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest koordynowana
przęz pełnomocnika ds. profilaktykl, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziaŁania
narkomanii, który w realizacji zadań programu współpracuje z Gminną Komisją Rozwiąywania
Problemów Alkoholowych.



WYDATKI
GMINNEGO PRoGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA

ALKOHOLIZMOWI NA 2OTO ROK
(Dział 851 _ Rozdział 85154)

Lp. Zadania s
klasyfikacji
wydatków

Wysokość
wydatków w zł.

1 Wyragrodzenie członków komisj i 4170 8.000

Ż. Zakllp materiałów (doposazenie Świetlic
środowi skowych, zakup opału, środków czysto Ści,
artykułów promocyjnych' tonera do drukarki)

4ŻI0 10.000

a
J. ZaJrrry energii: dostawa energii elektrycznej, gazu

i wody w świetlicach środowiskowych
4260 5.000

4. Remont świetlic wiejskich 4270 40.000

5. Zakup usług pozo stałych (dofi nansowanie kol onii
szkolenia członków komisj i, dofinansowanie
spektakli profi laktyc zny ch, warsztatów dla
rodziców, imprez profilaktycznych, udział w
kampaniach o gólnopol skich)

4300 14.650

6. Podróże słuzbowe 4410 ls0

7, Pokrycie badań sądowych w przedmiocie
uzaleŻnieni a o d alkoho lu

4610 s.000

8. Szkolenie pracowników:
- szkolenie pełnomocnika ds. rozwiązywanta
problemów alkoholowych

4700 200

RAZEM 83.000


