Uchwała Nr IX/94/2003

Rady Gminy nawieś Wielka
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372/

uchwała się, co następuje:
§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zlejwsi Wielkiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, tj. na tablicach ogłoszeń w
sołectwach i w urzędzie gminy.
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Załącznik do Uchwały NrIX)94)2003
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 30 grudnia 2003r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ROZDZIAŁ I
PROFILAKTYKA
§1
1. Na terenie Gminy Zlawieś Wielka działania profilaktyczne polegają na:
1) realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniami, przez działalność edukacyjną, kulturalną i sportową prowadzoną w
świetlicach socjoterapeutycznych przy:
— Zespole Szkól w Zlejwsi Wielkiej /zajęcia edukacyjne, sportowe, turystyczno —
sportowe/,
-

Szkole Podstawowej w Rzęczkowie /zajęcia edukacyjno — kulturalne!,

-

Szkole Podstawowej w Przysieku /zajęcia edukacyjno-kulturalne, terapeutyczne!,

2) realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez Szczep Harcerski
„Błękitna Jedynka" w Górsku,
stosowaniu odpowiedniej terapii, prowadzącej do redukcji zagrożeń ryzyka uzależnień
w grupach dzieci i młodzieży z rodzin alkoholików /m.in. w szkołach/
4) rozpowszechnianiu wydawnictw o problemach alkoholowych, narkomanii, palenia
tytoniu — zakup i przekazywanie plakatów, broszur, rozdawanie ulotek,
5) prowadzeniu, z udziałem nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, policji, działalności
edukacyjnej dotyczącej szkodliwości picia alkoholu, palenia tytoniu, zakupie spektakli
teatralnych o tematyce profilaktycznej,
6) zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa gminy o zadaniach
realizowanych przez gminną komisję — na zebraniach wiejskich, publikacje w Gońcu
Gminnym,
7) prowadzeniu działalności edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych,
szczególnie dla osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
8) współpracy ze szkotami podstawowymi i gimnazjami funkcjonującymi na terenie
gminy w zakresie przygotowania i realizacji programów profilaktycznych,
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9) dofinansowaniu kolonii i obozów twórczo — terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z
grup ryzyka, szczególnie z rodzin alkoholowych,
10)współpracy z mediami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
uzależnień,
11)dofinansowaniu funkcjonowania bezpłatnej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w
rodzinie — tzw. „niebieskiej linii".

ROZDZIAŁ II
POMOC TERAPEUTYCZNA I PRAWNA ORAZ LECZNICTWO ODWYKOWE
2
Pomoc terapeutyczna oraz pomoc prawna uzależnionym od alkoholu wykonywana jest przez
pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Rodzinom z problemami alkoholowymi umożliwia się:
1) uzyskanie bezpłatnych świadczeń w okresie terapii oraz profilaktyki,
2) uzyskanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomocy materialnej, terapeutycznej
oraz prawnej,
3) wspieranie grupy AA działającej w Gminnym Ośrodku Kultury,
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W celu zapobiegania rozwojowi choroby alkoholowej podejmować należy działania
polegające na:
1) motywowaniu do dobrowolnego poddawania się leczeniu odwykowemu oraz
wnioskowaniu do sądu o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
2) wskazywaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizację /przy
współudziale organizacji i stowarzyszeń działających w gminie /Kola Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego, Ludowych
Zespołów Sportowych/ happeningu, zawodów sportowych, okolicznościowych spotkań
3) współdziałaniu w rozwoju bazy materialnej świetlic socjoterapeutycznych oraz szczepu
harcerskiego „Błękitna Jedynka",
4) współdziałaniu w rozwoju bazy materialnej lecznictwa odwykowego, w działaniach
profilaktycznych Izby Wytrzeźwień w Toruniu — zgodnie z umową zawartą przez Zarząd
Gminy w dniu 29 listopada 2000 roku.

3

ROZDZIAŁ III
ROLA I MIEJSCE INSTYTUCJI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
4
1. Ważną rolę w działaniach profilaktycznych i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a
także promocji zdrowego modelu życia spełniać powinny instytucje i organizacje
społeczne.
2. Wykorzystanie tych inicjatyw następować powinno poprzez:
1) zwiększenie informacji o pomocy, jaką można uzyskać w klubach AA i propagowanie
ich działalności,
2) wspomaganie finansowe instytucji, izby wytrzeźwień, stowarzyszeń, organizacji
społecznych i kościelnych realizujących programy z zakresu zapobiegania
alkoholizmowi, paleniu tytoniu i narkomanii,
3) wspieranie finansowe działań szkól podstawowych, gimnazjów, harcerzy w ich
działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia z zakresu zapobiegania
alkoholizmowi, paleniu tytoniu, narkomanii.

ROZDZIAŁ IV
DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU I DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
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1. Rada Gminy, realizując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dążyć będzie do ograniczenia dostępności alkoholu.
2. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się
bezwzględne przestrzeganie wyznaczenie określonego uchwalą Rady Gminy limitu 52
punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% /z wyjątkiem piwa', przeznaczonych do
spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie gminy Zlawieś Wielka.
3 Ustala się zakaz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
1) w kioskach ze sprzedażą „przez okienko" / z wyjątkiem piwa!,
2) na straganach,
3) w ruchomych punktach sprzedaży.
4. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu ma obowiązek przedłożyć
pozytywną opinię miejscowej rady soleckiej.
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1. W przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w:
ustawie, uchwałach Rady Gminy, warunkach określonych w zezwoleniu, następuje
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cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w szczególności w przypadku stwierdzenia
sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim.
2. Postępowanie administracyjne w sprawach, o których mowa w ust. 1 wszczyna się na
wniosek organów kontrolnych określonych w § 7 ust. 1 niniejszego programu lub z
urzędu.
3. W przypadku powtarzającego się zakłócania porządku w miejscu sprzedaży lub
podawania napojów alkoholowych, albo w ich otoczeniu, następuje cofnięcie zezwolenia
na sprzedaż alkoholu, w szczególności w przypadku dwukrotnego wystąpienia takich
zdarzeń w okresie kolejnych 360 dni.
4. Postępowanie administracyjne w sprawach, o których mowa w ust. 3 wszczyna się na
wniosek mieszkańców, organów kontrolnych, o których mowa w 7 ust. 1 niniejszego
programu lub z urzędu.
5. Dowodami w postępowaniu o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są
zeznania świadków lub ustalenia organów kontrolnych.
6. W przypadku stwierdzenia, przez uprawnione organy, wprowadzenia, do sprzedaży lub
podawania, napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł cofnięcie
zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej
wykonalności.
1. Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz niniejszym
programie podlega kontroli przeprowadzanej przez:
1) pracowników urzędu gminy
2) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — z
upoważnienia wójta gminy,
3)Posterunek Policji w Zlejwsi Wielkiej,
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 powinny być przeprowadzane w miarę potrzeb oraz w
każdym przypadku zgłoszenia nie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
ROZDZIAŁ V
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
8
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z
pełnioną funkcją i udziałem w pracach tej komisji przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2.
miesięczne wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będących pracownikami samorządowymi
oraz pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Miesięczne wynagrodzenie jest pochodną wysokości najniższego wynagrodzenia, o
którym mowa w art. 774 Kodeksu pracy, obowiązującego w grudniu 2001 roku. °
4. Miesięczne wynagrodzenie ustala się w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 3.
5. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w
przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
6. Miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje jeśli:
1) osoba uprawniona nie uczestniczyła w % posiedzeń komisji,
2) w danym miesiącu nie odbyło się żadne posiedzenie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Program będzie realizowany w ścisłej współpracy i współdziałaniu z Pełnomocnikiem
Zarządu Województwa Kujawsko — Pomorskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień.
2. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie Zlawieś Wielka stanowi załącznik Nr 1 do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Program będzie realizowany zgodnie z preliminarzem wydatków z funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi, który stanowi załącznik Nr 2 do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Zezwolenia, które wygasly w przypadkach określonych ustawą, podlegają zwrotowi do
Urzędu Gminy w Zlejwsi Wielkiej.

Załącznik Nr 1
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Diagnoza problemów alkoholowych w gminie nawieś Wielka.
Charakterystyka gminy
Na terenie Gminy Zlawieś Wielka zamieszkuje 10.807 mieszkańców w tym 5.203
mężczyzn i 5.604 kobiet.
W Szkotach Podstawowych i Gimnazjach znajdujących się na terenie gminy uczy się 1.563
dzieci
Szacunkowe dane Gminy Zlawieś Wielka związane z problemem alkoholowym
1.Liczba osób uzależnionych od alkoholu -245
2.Liczba osób nadużywających napoi alkoholowych — 1.225
3.Liczba osób wspóluzależnionych —540
4.Liczba uczniów szkól podstawowych i gimnazjów pijących alkohol - 30
Zasadniczym celem diagnozowania określonych problemów społecznych jest dostarczanie
rzetelnych informacji potrzebnych do planowania i realizacji działań naprawczych.
W przypadku problemów alkoholowych możemy wyróżnić kilka perspektyw, które w tym
kontekście wydają się najważniejsze:
a. Rynek napojów alkoholowych:
1.Na terenie gminy Zlawieś Wielka znajduje się:
17 punktów sprzedaży alkoholu z możliwością §po4ciago na miejscu,
41 punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
b. Alkohol a patologie życia rodzinnego ( w roku 2003)
1. Liczba interwencji domowych w sprawie przemocy w rodzinie podejmowanych przez
osoby nietrzeźwe oraz z udziałem nietrzeźwych - 15
2. Orzecznictwo sądów rodzinnych w sprawach o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu —4
3. Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nadużywania napojów alkoholowych - 7
4. Rodziny z problemem alkoholowym ohięte_pomoca voleczną — 30
5. Liczba rodzin objęta nadzorem kuratorskim nad sposobem sprawowania opieki
rodzicielskiej - 6
6. Liczba nieletnich objęta nadzorem kuratorskim - 4
7. Liczba dorosłych o ęta dozorem kuratorskim z_powodu nadużywania alkoholu — 5
c. Alkohol a naruszenie prawa:
1. Wypadki drogowe spowodowane przez osoby nietrzeźwe oraz z udziałem
nietrzeźwych — 1
2. Utrata pracy z powodu nietrzeźwości - 10
3. Nietrzeźwi sprawcy przestępstw i wykroczeń — 39
4. Nietrzeźwi izolowani w izbach wytrzeźwień i pomieszczeniach policyjnych - 35
5. Nietrzeźwość wśród dzieci i młodzieży — 15
d. Alkohol a zdrowie;
1.Leczeni w placówkach odwykowych stacjonarnych i ambulatoryjnych (osoby dobrowolnie
podejmujący leczenie i zobowiązani przez sąd) - 10
2. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego z zaburzeniami spowodowanymi używaniem
alkoholu - 5
e. Zasoby w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoty Podstawowe - 6
-3
Gimnazja
Świetlice socjoterapeutyczne — 3
Grupa samopomocowa dla osób uzależnionych — grupa AA
Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych
„Promyk Nadziei"
Na terenie gminy działał punkt konsultacyjny. Nastąpiło jego zamknięcie z powodu malej ilości
osób korzystających z porad. Osoby z_problemami zgłaszają się do pracowników socjalnych i do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 2
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Budżet na prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2004
Plan budżetowy na rok 2004— 93.000,00z1
Zadania

Lp.

kwota

1

Wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących zajęcia w
świetlicach socjoterapeutycznych

57.800,00z1

2

Wynagrodzenia dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.000,00z1

3

Działania profilaktyczne
w tym:

29.200,00z1

4

-

wypoczynek letni dzieci

9.000,00z1

5

-

wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych

9.000,00z1

6

- zakup spektakli teatralnych

7

-

opłata za telefon „Niebieska Linia"

300,004.
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-

opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

5.000,00z1

2.600,00z1

3.000,00z1
9

-

szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i pracowników ośrodka
pomocy społecznej

-

zakup ulotek, broszur, plakatów o tematyce alkoholowej
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300,00z1

