U C H W A Ł A Nr V/31/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art.
41 ust.2 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz.
1231 z późniejszymi zmianami /

RADA GMINY
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się na 2003 rok gminny program profilaktyki i rozwiązywania
Problemów
alkoholowych w Gminie Baruchowo zwany dalej „Programem” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2003 roku.

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Załącznik
do Uchwały Nr V/31/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 lutego 2003 r.

GMINNY

PROGRAM

profilaktyki
i rozwiązywania problemów
Baruchowo obowiązujący w 2003 roku

alkoholowych w Gminie

I. Cele programu:
1. Ograniczenie dostępności alkoholu poprzez:
a/ prowadzenie właściwej działalności wychowawczej i informacyjnej
szczególnie
dla młodzieży,
b/ zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu
- wykorzystanie wniosków z tego wypływających w celu popularyzacji
w środowisku,
c/ propagowanie właściwej kultury spożywania alkoholu i zachowania się
zarówno konsumentów jak i sprzedających napoje alkoholowe
- zmiana obyczajów w zakresie sposobu spożycia,
d/ leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.
II. Osiąganie celów zawartych w programie:
1. Dyrektorzy szkół uwzględniają na lekcjach wychowawczych problem
trzeźwości, alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym,
2. Posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez względu na
rodzaj sprzedaży zobowiązani są do uwidaczniania informacji o szkodliwości
spożywania i podawania alkoholu osobom:
a/ których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym,
b/ do lat 18,
c/ na kredyt lub pod zastaw,
3. Posiadacze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do
posiadania bogatego wyboru napojów niealkoholowych, jak również
poszerzania asortymentu o niskiej zawartości alkoholu,
4. Posiadacze zezwoleń na sprzedaż tzw. „drinków” nie mogą reklamować
napoi alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu,
5. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub
poza

miejscem sprzedaży może odbywać się na podstawie zezwolenia wydanego
przez Wójta Gminy w granicach liczby punktów sprzedaży
ustalonych
uchwałą Rady Gminy oraz na warunkach wynikających z zasad usytuowania
punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustalonych dla terenu gminy
uchwałą Rady Gminy, kierując się przesłankami:
a/ kryterium ograniczenia dostępności alkoholu poprzez ustalenie 20
punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem
piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 4 punkty
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem
piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
b/ odległość punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych powinna wynosić:
- nie mniej niż 50 m w linii prostej od granic:
szkół i przedszkoli, obiektów kultu religijnego, lustra wody,
c/ napoje alkoholowe mogą być podawane do spożycia jedynie w miejscu
sprzedaży gastronomicznej,
d/ punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą
być
lokalizowane w szkołach i budynkach administracji samorządowej,
6. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a/ nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi a w szczególności
sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym,
b/ powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu,
c/ wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzenia z
nielegalnych
źródeł,
d/ popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez
osobę
odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
e/ nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu.
7. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży może być prowadzona w sklepach ogólno-spożywczych
i monopolowych oraz w sklepach branży mieszanej,
8. Do właściwej realizacji gminnego programu uznaje się konieczne
funkcjonowanie
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, którą powołuje Wójt Gminy.
Jej skład społeczno – zawodowy przedstawia się następująco:
a/ pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b/ przedstawiciel Posterunku Policji w Baruchowie,
c/ pracownik Urzędu Gminy,
d/ w zależności od potrzeb inne osoby,
Zakres działania Komisji regulują odrębne przepisy.

9. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych są finansowane z budżetu Gminy na podstawie
preliminarza wydatków / załącznik do niniejszego Programu /,
10.Kontrola realizacji Uchwał Rady Gminy przez przedsiębiorców prowadzona
będzie przez:
a/ Komisję Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
b/ Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy bądź
Wójta Gminy Baruchowo,
11.Wnioski opracowane w trakcie kontroli a także informacje uzyskane od
społeczeństwa, organów porządkowych wykorzystane będą do prawidłowej
oceny funkcjonowania niniejszego programu,
12.Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z wykonania
zadań wynikających z niniejszego programu,
III. Środki uzyskane z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie z preliminarzem wydatków – przeznacza się
w szczególności na:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
2. udzielenie rodzinom w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie – korzystanie z usług fachowych osoby ds. walki z przemocą,
pomoc organizowaniu grup samopomocowych dla członków rodzin,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży
4. pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin w których występują problemy
alkoholowe w postaci zorganizowania grup samopomocowych
z uwzględnieniem wycieczek, paczek okolicznościowych, zabaw, zakupu
sprzętu muzycznego, sportowego oraz udzielanie pomocy finansowej,
5. organizowanie wypoczynku terapeutycznego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym,
6. szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz przedstawicieli grup zawodowych stykających się
w środowiskach pracy z problemem / pielęgniarek, pracowników
socjalnych oraz pracowników podstawowej opieki zdrowotnej/,
7. promowanie imprez bezalkoholowych, specjalny program eksponujący
ten fakt, zaproszeni goście wspierający bezalkoholowe przedsięwzięcia
swoim autorytetem,
8. wynagrodzenie za udział w posiedzeniu dla Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się w wysokości 10%
najniższego krajowego wynagrodzenia,

9. Prowadzenie grup zainteresowań dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Osoby naruszające przepisy wynikające z niniejszego programu i zasad
usytuowania miejsc sprzedaży podlegają karze wynikającej z art. 43 – 45
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 roku / t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231
z późniejszymi
zmianami /.

Załącznik
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRELIMINARZ
WYDATKÓW
związanych z działalnością Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty

1.000,00 zł.

2. udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej
umowy zlecenia z osobami ds. walki z przemocą,
prawnikiem, policjantem, pedagogiem szkolnym

1.000,00 zł.

3. profilaktyczna działalność informacyjna
i edukacyjna dla dzieci i młodzieży

1.000,00 zł.

4. pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym - zorganizowanie grup samopomocowych
z uwzględnieniem wycieczek, zabaw, paczek
okolicznościowych, zakupu sprzętu muzycznego ,
sportowego oraz udzielanie pomocy finansowej

2.000,00 zł.

5. wypoczynek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży

11.000,00 zł.

6. promowanie imprez bezalkoholowych

15.000,00 zł.

7. utworzenie i wyposażenie świetlicy terapeutycznej
w Szkole Podstawowej w Baruchowie

1.500,00 zł.

8. sfinansowanie terapii indywidualnej dla członków
Gminnej Komisji

500,00 zł.

9. szkolenie i zwrot kosztów podróży

l .000,00 zł.

10. prowadzenie grup zainteresowań dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym

5.000,00 zł.

11. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach
dla członków Gminnej Komisji

1.000,00 zł.
ogółem:

40.000,00 zł.

