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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok

Część I
Wstęp
Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie Baruchowo

Przekształcenia systemowe spowodowały , że zmienił się polski model rozwiązywania
problemów alkoholowych nastąpiło przeniesienie kompetencji z nimi związanych na szczebel
samorządów gminnych.
Zgodnie z art. 4I ust. l znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z 1982r ,,Prowadzenie działań związanych z profilaktyką rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gmin".
Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Baruchowie wynika że znaczna ilość wykroczeń
popełniania jest po spożyciu alkoholu.
Z napływających informacji wynika również ,że alkohol jest przyczyną rozkładu rodzin oraz
odnotowanych przypadków znęcania fizycznego i moralnego nad członkami rodzin. Wspomniana
wyżej ustawa wymienia następujące zadania dla samorządów gminnych :

1.Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez Wójta Gminy w granicach liczby punktów ustalonych przez Radę
Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Uchwałą Nr V/30/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. Rada Gminy Baruchowo ustaliła
20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (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.
2.Placówki handlowe, którym wydane będą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
będą kontrolowane w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu oraz przestrzegania warunków określonych w
zezwoleniu - w zakresie swoich kompetencji.
3. Rada Gminy Baruchowo ustaliła następujące zasady ustalenia miejsc sprzedaż napojów
alkoholowych:
- miejsce sprzedaży napojów alkoholowych może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50
m w linii prostej od granic: szkół i przedszkoli, obiektów kultu religijnego, lustra wody,
- napoje alkoholowe mogą być podawane do spożycia jedynie w miejscu sprzedaży
gastronomicznej.

4. Zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na realizację zadań których mowa w
części II,III,IV.
Priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2006 rok jest:

1.Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu uzależnień dla
mieszkańców Gminy Baruchowo.
2.Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Baruchowo oraz
wprowadzanie nowych form i metod oddziałujących na
kształtowanie
i
rozwijanie zdolności samodzielnego dokonywania przez młodzież wyboru właściwych zachowań.
3.Podejmowanie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego i tworzenia alternatyw
kulturalnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin nadużywających alkohol.
4.Kontynuacja programów profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych oraz
w
zakresie ochrony przed przemocą.
5.Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub
poza miejscem
sprzedaży
oraz
kontrolę
przestrzegania
zasad
obrotu
tym
napojami.
6.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
2.Zmniejszenie rozmiarów tych , które już istnieją wraz z ulepszaniem sposobów ich
rozwiązywania.
3.Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież poprzez uświadamianie zagrożeń i
skutków wynikających z nadużywania alkoholu.
4.Zmniejszanie ilości zaburzeń życia rodzinnego i przeciwdziałanie przemocy.

5.Kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw promujących pełną abstynencję
i zdrowy styl życia.
6.Rozwijanie postaw społecznych, ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
7.Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia dostępności alkoholu.

SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Środki finansowe na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, zabezpieczone są w budżecie Gminy
Baruchowo.
2.
W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminy
pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w
art., 111. i 18 l ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U.z 2002, Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

3. Dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 1 zezwolenia oraz dochody
z opłat określonych a art. 111 ww. ustawy, mogą być wykorzystane jedynie na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Część III
PROFILAKTYKA

1. Sfinansowanie szkoleń dla pracowników Gminy prowadzących działalność związaną
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych , dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz dla osób prowadzących świetlice profilatycznowychowawcze na terenie Gminy Baruchowo.
2.Zakup specjalistycznej literatury i prasy.
3.Zatrudnienie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień w punkcie konsultacyjnym dla rodzin z
problemem alkoholowym.
4.Finansowanie działalności świetlicy profilatyczno-terapeutycznej w Czarnem dla dzieci i
młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
5.W trudnych sytuacjach rodziny możliwość uzyskania pomocy rzeczowej w postaci
zakupu podręczników i przyborów szkolnych oraz sfinansowanie wypoczynku zimowego
i letniego dzieci i młodzieży dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
6.

Prowadzenie na terenie szkół Gminy Baruchowo programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży.

7.Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
(imprezy , festyny ) z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologią
społeczną na terenie gminy.
8.Remont oraz doposażenie w sprzęt świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej.
9.Zakup paczek z okazji Dnia Dziecka i Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci rodzin
z problemem alkoholowym.

10. Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom realizującym
zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
11. Kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych przez Gminną Komisję
zespołach wyjazdowych.

w

C ZĘ Ś Ć I V
Lecznictwo odwykowe, zwiększenie dostępności świadczeń dla
uzależnionych i współuzależnionych.

1. Współpraca z grupami samopomocowymi uzależnionych i współuzależnionych współpraca z organizacjami pozarządowymi, Klubami Abstynenta.
2.Współpraca ze środowiskami wyznaniowymi np. z Kościołem w dziedzinie propagowania
zdrowego i trzeźwego życia.
3.Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
każdorazowy udział w posiedzeniu lub wykonywanej pracy komisji otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia aktualnie obowiązującego
za pracę pracowników określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej - wynagrodzenie za posiedzenia finansowane będą ze środków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4.Informowanie o możliwościach i sposobach leczenia choroby alkoholowej w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej działających na terenie regionu.
5.Informowanie o możliwościach uzyskania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki (dla członków rodzin
dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną).
6.Podejmowanie działań zmierzających do zastosowania leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych tj. kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe w stacjonarnych
i niestacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej.
7.Sfinansowanie zakupu biletów dla osób uczestniczących w terapii w poradniach
uzależnień od alkoholu

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinach
1. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie ochrony
przed przemocą w rodzinie.
2. Szkolenia w zakresie zjawisk przemocy oraz problemów alkoholizmu dla pracowników
socjalnych, członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy
szkolni, członkowie Komisji d/s Rodziny.
3. Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Rozwiązywania
Alkoholowych w zakresie szkoleń, korzystanie z pomocy merytorycznej.

Problemów

4.Pomoc w organizowaniu różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży z rodzin patologicznych.
5. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi zadania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

CZĘŚĆ

VI

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Podejmowanie interwencji w przypadkach sprzedaży i podawania
alkoholowych:
1)osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości,
2)osobom do lat 18,
3)na kredyt lub pod zastaw.

napojów

2. Podejmowanie interwencji w zakresie prowadzenia reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz informowanie o sponsorowaniu imprezy masowej przez producentów
i dystrybutorów napojów zawierających do 18% alkoholu.
3. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach
orzekanych w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Część VII
Preliminarz przewidywanych wydatków związanych z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2006 rok
Zakres

Kwota

za
13.000 zł.

Promowanie imprez bezalkoholowych

Zatrudnienie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
w punkcie konsultacyjnym dla rodzin z problemem
alkoholowym
Finansowanie wypoczynku letniego oraz imprez
okolicznościowych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym
Utworzenie, wyposażenie i utrzymanie
profilaktyczno-terapeutycznej w Czarnem

świetlicy

3.960 zł..

13.000 zł.

1.500 zł.

Sfinansowanie zakupu podręczników i przyborów
szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym

540 zł.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

5.100 zł.

Wynagrodzenia z tytułu posiedzeń członków Komisji
ds. Rozw. Problemów Alkoholowych

2.400 zł

Szkolenia i programy profilaktyczne wg. Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozw.
Problemów
Alkoholowych
Razem:

500 zł.
40.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

