Załącznik do Uchwały Nr 16/IV/11
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 23 lutego 2011 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok zwany dalej
„Programem...”, przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jednolity:
Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz określa strategię gminy w zakresie:
1) profilaktyki alkoholowej,
2) minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu,
3) kształtowania właściwych postaw społecznych w zetknięciu z patologią alkoholizmu.
Wójt Gminy Stara Biała powołuje Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Powołana komisja jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności:
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spożywania,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobów
spożywania tych napojów,
- działanie na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
- przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu,
- popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości
i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich
rodzinom,
- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb,
- leczenie, rehabilitacja, integracja osób uzależnionych,
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- współpraca z pełnomocnikiem Wójta Gminy przy konstruowaniu projektu Programu,
- opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych,
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych
od alkoholu,
- współpraca z Poradnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku w zakresie wydawania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz kierowanie osób na badania,
- współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w zakresie obowiązku leczenia w przypadku odmowy
leczenia osoby kierowanej,
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- współpraca z Komisariatem Policji oraz Prokuraturą Rejonową w przypadku stwierdzenia
fizycznego lub moralnego znęcania się nad członkami rodziny przez osobę nadużywającą
alkoholu,
- współpraca z Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Odziałem
Psychiatrycznym II w Gostyninie Zalesiu w zakresie organizacji zajęć terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Inicjowanie zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będzie
wymagać dodatkowych czynności podejmowanych przez komisję lub na jej wniosek.
Może to być: przeprowadzanie badań istniejącego stanu, analizy potrzeb, oceny skuteczności
realizacji zadań, jak również dokonanie czynności kontrolnych.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywanie czynności
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto miesięcznie.
Rozdział 2.
Zadania programu
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu poprzez:
a) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,
b) opracowanie
materiałów
informacyjnych
o możliwości
uzyskania
przez
uzależnionych
i współuzależnionych pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy, między innymi
prowadzenie badań spirometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk alkoholików przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej,
c) współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od
alkoholu,
d) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z osobami
uzależnionymi (dofinansowanie szkoleń i specjalistycznych kursów dla instruktora terapii uzależnień,
pracowników socjalnych, nauczycieli, psychologa i członków komisji).
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:
a) edukację publiczną,
b) opracowywanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej przez
członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
c) współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji członków rodzin
z problemem alkoholowym i narkotykowym,
d) dofinansowanie programów i Punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym,
i ofiar przemocy domowej,
e) dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
f) współpracę z odpowiednimi służbami i instytucjami prowadzącymi,
g) interwencje wobec przemocy w rodzinie oraz współorganizacja szkoleń w tym zakresie,
h) zgłaszanie wniosków do sądu rodzinnego o przymusowe leczenie osób uzależnionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, poprzez:
a) upowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu problematyki
uzależnień (ulotki, broszury o szkodliwości alkoholu),
b) współorganizowanie, finansowanie
w placówkach oświatowych,

oraz
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c) współudział z właściwymi instytucjami w działaniach promujących zdrowy styl życia, trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież,
d) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych (koncerty, festyny, zawody sportowe) propagujących
zabawę bez alkoholu,
e) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez
współfinansowanie rozwoju i poprawę funkcjonowania bazy sportowej (sal gimnastycznych, basenów,
boisk sportowych),
f) prowadzenie powszechnej akcji informowania i edukacji społeczności gminy o szkodliwości picia
alkoholu,
g) stały monitoring zjawisk społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, poprzez:
a) wsparcie edukacyjne, materialne i lokalowe podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem tych
problemów,
b) włączenie organizacji pozarządowych w realizację Programu,
c) finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych,
d) organizowanie kolonii i obozów z programem edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
z problemem alkoholowym,
e) stała współpraca z policją, ośrodkiem pomocy społecznej, prokuraturą, ośrodkami uzależnień,
urzędem pracy, psychologiem i pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności
podejmowanych przez nich działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.) oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
Rozdział 3.
Ograniczanie dostępności do alkoholu
Działania podejmowane w celu ograniczenia dostępności do alkoholu na terenie gminy Stara Biała
realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 245/XXVI/02 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 marca
2002 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Stara Biała liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc,
warunków sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych, a także poprzez:
1) prowadzenie akcji informacyjnej o bezprawności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
niepełnoletnim,
2) edukację sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem alkoholu przez młodzież,
3) konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
4) konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakazem reklamy alkoholu,
5) podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
interwencji w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
6) stworzenie systemu punktów sprzedaży napojów alkoholowych pozostającego w zgodzie
z założeniami ograniczenia dostępności do alkoholu, a w szczególności doprowadzenie do takiego
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, aby nie znajdowały się w pobliżu szkół,
przedszkoli, obiektów kultu, obiektów sportowych.
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Rozdział 4.
Realizacja programu
Środki na realizację programu stanowi dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych i budżetu gminy.
Według aktualnych zezwoleń planowany wpływ z opłat w 2011
wynieść 117 000,00 zł i zostają przeznaczone na realizację następujących zadań:
Treść
½ etatu pełnomocnika Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi, dodatkowe
wynagrodzenie roczne pełnomocnika, składka ZUS i FP
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

roku

mogą

Kwota
36 000,9 000,-

Wynagrodzenie członków GKRPA

10 000,-

Gabinet psychologiczny - udzielanie podstawowej opieki psychologicznej osobom uzależnionym
i współuzależnionym

18 000,-

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty, kalendarze) dla punktu
konsultacyjnego, szkół oraz organizacji współpracujących z GKRPA oraz punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków GKRPA, terapeuty, pracowników socjalnych
i nauczycieli w zakresie rozwijania pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi problemem alkoholowym
i narkomanią
Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych przez:
- Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Gostyninie
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Prowadzenie kampanii edukacyjno-kontrolnej związanej z promowaniem trzeźwości kierowców na terenie gminy
Prowadzenie kampanii edukacyjnej związanej z promowaniem trzeźwości przez właścicieli i sprzedawców
punktów sprzedaży alkoholu

3 000,19 500,3 000,-

500,500,2 500,500,-

Opłaty za badania i wydanie opinii biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa) dla osób uzależnionych, opłata
stała sądowa

4 500,-

Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów
i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych
imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

10 000,-
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