U C H W A Ł A Nr VIII/47/2003
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie przyjęcia uzupełnienia do gminnego programu
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok

profilaktyki

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.
Przyjąć i zatwierdzić uzupełnienie do gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr V/31/2003
Rady Gminy Baruchowo dnia 28 lutego 2003 roku.

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

Przewodniczący Rady
Jarosław Komorek

Uzupełnienie załącznika
do Uchwały Nr V/31/2003 Rady Gminy
Baruchowo
w sprawie uchwalenia rocznego programu profilaktyki
i rozwiązania problemów alkoholowych na 2003 rok.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją
zadań realizowanych w Baruchowie od 1993 r. i stanowi spis działań będących jednocześnie
zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane
w 2003roku.
Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP na
posiedzeniu w dn. 26 września 2000r.

Cele strategiczne programu
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych ;
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami.

Cele operacyjne programu
1. Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych;
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji Baruchowa w sytuacjach
związanych z alkoholem;
3. Wdrożenia nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży;
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi
formami postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i
metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa zasady
funkcjonowania, w zakresie:
a. Inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych
w gminie Baruchowo
b. Prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych
w gminie Baruchowo
c. Występowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Źródła i zasady finansowania gminnego programu
problemów alkoholowych.

profilaktyki i rozwiązywania

1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są środki finansowe budżety gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

ROZDZIAŁ II
Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art.41 ) i nakłada on
na gminę obowiązek realizowania – jako zadania własnego gminy – następujących
przedsięwzięć:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obroty tymi
napojami.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Baruchowie stanowi spis działań będących kontynuacją zadań realizowanych
w latach wcześniejszych. Gminę Baruchowo zamieszkuje 3.568 osób, w tym osoby
pełnoletnie – 2.707 i poniżej 18 roku życia - 861. Gmina ma charakter typowo
rolniczy. Gospodarstwa są średnie i małe, nie ma tu dużych zakładów pracy.
Szacunkowa liczba osób wymagających pomocy kształtuje się następująco :
- osoby uzależnione – 54 osoby;
- osoby nadużywające – 325 osób;
- osoby współuzależnione - 81 osób;
- bite kobiety - 487
Do 1998 roku pomoc społeczna była kierowana do ludzi w podeszłym wieku, nie
posiadających własnego zabezpieczenia socjalnego, ludzi chorych, samotnych, rodzin
wieloletnich. Z chwilą wejścia w życie ustawy o pomocy społecznej zwiększyła się
liczba zgłaszających o pomoc. Do ludzi niepełnosprawnych, starych doszli ludzie
młodzi, zdrowi, w wieku aktywności zawodowej.
W 2002 roku pomocą społeczną objęte były 362 rodziny, w tym z problemem
alkoholowym 86 rodzin.
Na terenie gminy działa kilka placówek, mających w swoim zakresie pomoc
rodzinną, w których występuje problem alkoholowy. Są to przede wszystkim
GKRPA, GOPS, Szkoła Podstawowa w Baruchowie – 274 uczniów i Gimnazjum
w Baruchowie - 178 uczniów.

Środki finansowe na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są środkami budżetu gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających od 4,5%
do 18% z wyjątkiem piwa i powyżej 18% alkoholu uchwalonych przez
Radę Gminy liczy ogółem wszystkich punktów - 20
- poza miejscem sprzedaży – 20
- ogólna liczba punktów sprzedaży wg posiadanych zezwoleń :
- do 4,5% (oraz piwa) - 31
- od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - 20
- pow. 18% - 7
z tego:
- w miejscu sprzedaży – do 4,5 % oraz piwa - 10
- od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) - 1
- pow. 18% - 2
- Dane liczbowe uzyskane od policji, dotyczące naruszania prawa i porządku
publicznego pod wpływem alkoholu kształtują się następująco :
- łącznie 237 różnych interwencji w 2002 roku,
- 13 kierujących po użyciu alkoholu, w tym 13 aktów oskarżenia,
- 12 osadzonych w izbie wytrzeźwień( w wyniku interwencji domowych
i w miejscach publicznych);
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baruchowie
w 2002 roku skierowała 7 wniosków na leczenie odwykowe zamknięte;
- Na terenie naszej gminy nie działają placówki odwykowe świadczące całodobową
pomoc osobom potrzebującym. Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin są
kierowane przez GOPS, lekarza pierwszego kontaktu na terapię i oddziały w
szpitalach naszego województwa ;
- Na terenie naszej gminy nie działają grupy samopomocowe, nie ma też
pielęgniarek i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przeszkolonych w zakresie
metod krótkiej interwencji.

