
BEDLNO
UCHWAtA Nr ' X / S':J /2011

R a d y G m i n y B e d l n o z dnia 1M

<.\ sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych

na 2012 rok.

„ Na podstawie art. IS ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnorzgdzie gminnym ( t j .

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; ze zmianomi z 2002 roku Nr23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;

Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz.

1055, Nrll6, poz. 1203,Nrl67, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17,

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr

180, poz. 1111, Nr223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i

146, Nr40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149,

poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 41 ust. 112 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w

trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 70, poz. 473, ze zm. z 2007r Nr

115, poz. 793, Nrl76, poz. 1238, z 2008r nr227, poz. 1505, z 2009r nrl8, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r nr

47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i nr 120, poz. 690)"

Rada Gminy Bedlno uchwala co nastgpuje:

§ 1. Uchwala si$ Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na

2012 rok w brzmieniu zawartym w zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, ktory bfjdzie

strategii integracji i polityki spotecznej.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
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1. Samorzgd Rminny a ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeclwdziataniu alkoholizmowi

Podstawa, prawnq dziatan zwiqzanych z profilaktyka. i rozwigzywaniem problernow alkoholowych

w gminie jest ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 70, poz. 473, ze zm. z 2007r Nr 115, poz. 793, Nr

176, poz. 1238, z 2008r nr227, poz. 1505, z 2009r nrl8, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z2010rnr47,

poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011r Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i nr 120, poz. 690).

Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 i 2 ustawy samorza^d gmmnyjest zobowiqzany do:

1. Prowadzenia dzialan zwigzanych z profilaktyka. i rozwigzywamem problemow alkoholowych

oraz integracji spotecznej osob uzaleznionych od alkoholu.

W szczegolnosci zadania te obejmuja,:

1) zwie_kszenie dostejpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjne] dia osob uzaleznionych

od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w ktorych wyste_pujg problemy alkoholowe pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej dziafalnosci inforrnacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzywania problemow alkoholowych, w szczegolnosci dia dzieci i mfodziezy, adekwatne] do

istnieja^cego na terenie gminy potencjalnego zagrozenia uzaleznieniami,

4) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeri i osob fizycznych, stuzqcej

rozwigzywaniu problemow alkohoiowych,

5) podejmowanie interwencji w zwia_zku z naruszeniem przepisow dotycz^cych reklamy

napojow alkoholowych i zasad ich sprzedazy ( art. 13.1 i 15 ustawy),

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzezorganizowanie i finansowanie centrow

integracji spoiecznej.

2. Za realizacj^ programu odpowiada Wojt Gminy Bedlno.

3. Realizacja zadari, o ktorych mowa w ust. Ijest prowadzona w postaciGminnego Programu

Profilaktyki i Rozwia,zywania Problemow Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Rad^ Grniny

Bedlno.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, Rada Gminy ustala w drodze uchwafy, dia terenu gminy

liczbe, punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawieraj^cych powyzej 4,5% alkoholu { z wyjqtkiem

piwa) przeznaczonych dospozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasady

usytuowania na terenie gminy miejsce sprzedazy i podawania napojow alkoholowych.

Do zadan Wojta Gminy, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy nalezy powotanie Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, w szczegolnosci inicjujqcej dzialania w zakresie

okreslonym w ust. 1 oraz podejmuj^cej czynnosci zmierzajqce do orzekania o zastosowaniu wobec

osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si^ leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego.

Zadania i sposoby ich realizacji okreslone w Gminnym Programie dostosowane sg do potrzeb

lokalnych i mozliwosci prowadzenia okreslonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby

instytucjonalne i osobowe oraz ewentualna pomoc merytoryczna i matenalna ze strony podrniotow

zewn^trznych—jednosteksamorzc[dowych wyzszego szczebla, organizacji, instytucji i osob

fizycznych.
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Finansowq podstawe_ realizacji Gminnego Programu stanowiq dochody gminy z optat za wydanie

zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzezwosci

I przeciwdziataniu alkoholizmowi.

Gminny Program moze bye zmodyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb zwiqzanych z

zapobieganiem i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych uchwata^ Rady Gminy Bedlno.

2. Prowadzenie profilgktycznej dziatalnosci informacyjnei i edukacyjnei, w szczegolnosci dla dzieci

J mtodziezy

1. Formam: stuza^cymi realizacji tego celu na terenie gminy 53:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych programdw profilaktycznych w szkotach na terenie

gminy.

Cele szkolnych programow profilaktyki skupiajq si$ przede wszystkim na nast^pujqcych

zagadnieniach:

a. eliminowanie lub redukowanie wsrod uczniow zachowari ryzykownych zwiqzanych z uzywaniem

substancji psychoaktywnych,

b. rozwijanie postaw prozdrowotnych,

c. promowanie pozytywnych wzorcow osobowosciowych,

d. prowadzenie doskonalenia nauczycieli i pedagogow zwiqzanego z wdrazaniem nowoczesnych i

adekwatnych do potrzeb technologii profilaktycznych.

2) wprowadzanie profilaktyki zapobiegania uzaleznieniorn do tematyki zaj^c wychowawczych w

szkotach na terenie grniny.

Jako formy tych dziatan planowanych do prowadzenia i kontynuacji w szkotach wskazuje si^:

a. organizowanie profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych zaj^c pozalekcyjnych,

b. prowadzenie zaje^c socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i uczniow

przejawiajqcych zaburzenia w zachowaniu,

c. szkolenia dla nauczycieli,

3) zakup i dystrybucja materiatow informacyjno -edukacyjnych ( np. broszury, ulotki dla mtodziezy,

rodzicow, nauczycieli itp),

4) wspotpraca z roznymi organizacjami i zwiqzkami wyznaniowymi,

5) wspotorganizowanie festynow rekreacyjno-sportowych, teleturniejow dla mtodziezy szkolnej,

lub innych imprez majqcych na celu promocje, zdrowia i trzezwych obyczajow,

6) organizowanie form spe_dzania wolnego czasu, zwtaszcza w postaci kolonii, obozow lub innych

wyjazdow zwiqzanych z profilaktykq uzaleznieh, a takze obozow terapeutycznych dla dzieci z rodzin,

w ktorych wyst^puje alkoholizm, lub z rodzin podwyzszonego ryzyka,

7) organizowanie alternatywnych form sp^dzania wolnego czasu dla dzieci i mtodziezy szkolnej, np.

wyjazdy na teleturnieje, wycieczki, zimowiska lub potkoionie w miejscu, itp,

8) organizowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy szkolnej do kina lub teatru na spektakle zwi^zane z

tematykqalkoholizmu, uzaleznieri lub sekt,
9) organizowanie wyjazdow lub imprez w miejscu, majqcych na celu integracjej dzieci i mtodziezy z

roznych srodowisk,

10) organizowanie autorskich programow profilaktycznych odpowiadajqcych standardorn

wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, tj. kompletny godzinny scenariusz zaje_c,

profesjonalnie przygotowani realizatorzy,
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11) dofinansowanie do zaje,c psychokorekcyjnych w placowkach przeznaczonych dla dzieci z grup

ryzyka,

12) organizowanie konkursow mi^dzyszkolnych na temat profilaktyki i uzaleznieri,

13} organizowanie badari i sondazy opinii spotecznych, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalajqcych

ocenic aktualny stan problemow zwi^zanych z alkoholizmem na terenie gminy.

3. D^iatania na rzeczjggraniczema dostepnosddo ajkoholu.

Metodami stuzqcymi realizacji tego zadania na terenie Gminy Bedlno sq:

1) ustalona liczba punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajqcych 4,5% alkoholu ( bez

piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy w liczbie 40 punktow, jak i w miejscu

sprzedazy w liczbie 10 punktow oraz zasady usytuowania miejsc sprzedazy napojow alkoholowych

na terenie Gminy Bedlno ( obowiqzuje Uchwafa Rady Gminy Bedlno nr 111/21/2002 z dnia 30 grudnia

2002 roku),

2) przy wydawaniu zezwoleh uwzglejdnia si^ zasady, wynikajqce z ustawy o wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz z zatozeh niniejszego programu.

Zasadniczy nacisk ktadzie sie^ na przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w

przedmiotowej ustawie oraz warunkow okreslonych w zezwoleniu, a w szczegolnosd:

a. zakazu sprzedazy napojow alkoholowych osoborn nieletnim i nietrzezwym,

b. zakazu reklarny alkoholu,

3} wymaga sie; wywieszenia w miejscu sprzedazy, na widocznym miejscu informacji o:

a. zakazie spozywania alkoholu przez osoby niepetnoletnie i nietrzezwe,

b. szkodliwosci spozywania alkoholu,

Wymaga sî  nadto posiadania zaswiadczenia o dokonaniu wptaty za sprzedaz napojow

alkoholowych,

4) prowadzenie kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych na terenie Gminy Bedlno oraz

wydawanie opinii przez Gminna, Komisj^ Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w zakresie

zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy z uchwatami Rady Gminy Bedlno,

5) podejrnowanie dziafan edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow alkoholowych oraz

dziatan kontrolnych i edukacyjnych, maj^cych na celu ograniczenie dost^pnosci do napojow

alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18-go roku zycia i osobom

nietrzezwym,

6) Rada Gminy moze okreslic dodatkowe warunki izalecenia, ktorych przestrzeganie jest niezb^dne

z punktu widzenia realizacji nie tylko przepisow ustawy o wychowaniu w trzezwosci i

przeciwdziataniu alkoholizmowi, ale i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych.

4. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuja problemy alkoholowe pomocy psychospotecznei i
prawnej, a w^zczegolnosci ochrony przed^rzempca..

Zjawisko przemocy w sposob scisfy wigze sie. z problemem alkoholowym wyst^pujqcyrn w rodzinach.

Statystyki podajq, ze wie.kszosc sprawcow czynow kwalifikowanych przez Kodeks Karny jako fizyczne

lub psychiczne zne_canie si^ nad czlonkami rodziny dziala pod wptywem alkoholu lub innych srodkow

uzalezniajqcych. Aktem prawnym naktadajqcym na gminy obowiqzek realizacji dzialan z zakresu

przeciwdziatania przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm. z 2009r Nr 206, poz. 1589, z20lOr Nr28, poz.
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146, nr 125, poz. 842 i z 2011r Nr 149, poz. 887),
Art.6.1. Ustawy o przeciwdziafaniu przemocy w rodzinie mowi, ze dzialania w zakresie

przeciwdziatania przemocy w rodzinie sq realizowane przez organy administracji rzgdowej i jednostki

samorzqdu terytorialnego na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o

pomocy spofecznej (t.j . Dz. U. z2Q09rNrl75, poz. 1362 z pozn.zm.) lub ustawy z d n i a
26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu wtrzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.

z 2007r Nr 70, poz. 473 z pozn.zm.).
Majqc na uwadze, iz problem w rownym stopniu dotyczy osoby uzaleznionej od alkoholu, jak i

cztonkowjej rodziny, jednym z najwazniejszych elementow pomocy cztonkom rodzin z problemem

alkoholowym jest ochrona przed przemocq w rodzinie.

Realizacji tego zadania stuzq w szczegolnosci:

1) organizowanie pomocy dla cztonkow rodziny uzaleznionego ( psychologicznej., materialnej i

prawnej),
2) dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzaleznionym od alkoholu,

3) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

4) dofinansowywanie szkoleri i kursowspecjalistycznych zwi^kszajqcych kompetencje w zakresie

pomagania ofiarom przemocy domowej ( dla pracownikow siuzb spotecznych i instytucji stykajgcych

sie_ z ofiarami i sprawcami przemocy domowej),

5) organizowanie szkoleri z zakresu wdrazania nowych procedur interwencji wobec przemocy

domowej, np. Niebieskie Karty,

6) pomoc w kierowaniu na leczenie osob uzaleznionych, w tym rowniez badania w kierunku

uzaleznienia,

7) informowanie srodowiska o miejscach, w ktorych mozna takiej pomocy uzyskac.

Na terenie Gminy Bedlno 53 to:

a. Gminna Komisja Rozwiqzywania problernow Alkoholowych w Bedlnie,

b. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie.

5. Wspotpraca z organizacjami i zaktadami pracy dziatajgcyrnj na terenie Rminy i poza nig.

1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie - udzielanie pomocy finansowej i materialnej

rodzinom z problemami alkoholowymi, pomoc w kierowaniu na leczenie osob uzaleznionych od

alkoholu (przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych),

2. Komisariat Policji w Zychlinie - zapobieganie zaktoceniom porzajdku publicznego, wzmozenie

bezpieczeristwa ruchu drogowego, kontrole kierowcow, zwie,kszenie wykrywalnosci nielegalnych

punktow sprzedazy napojow alkoholowych, przeciwdziatanie zjawiskom przemocy w rodzinie,

S.Stuzba Zdrowia - nawiqzywanie wspotpracyw kierunku udoste_pniania danych dotycz^cych

chorobischorzen dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wspotpraca w diagnozowaniu srodowiska zterenu

gminyw zakresie patologii,

4. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie - wspotorganizowanie spotkati, konkursow, pogadanek o

tematyce uzaleznien, wspolorganizowanie festynow rekreacyjno -sportowych promuj^cych
zdrowie i trzezwe obyczaje,

5. Wspotpraca z instytucjami spoza terenu Gminy Bedlno - zwie_kszenie dost^pnosci

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych i wspot uzaleznionych zterenu

Gminy Bedlno poprzez : wspotudzial w finansowaniu zajejc terapeutycznych prowadzonych w
placowce odwykowej lub innej, do ktorej kierowani sq rnieszkahcy naszej gminy; wspotudziai w
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finansowaniu zaje_c w programach terapeutycznych, np. warsztaty radzenia ze ziosciq i stresem -

dla roznych grup wiekowych,

6. Zasadv wynaRradzania cztonkow Gminnej Komisji Rozwigzywania Problemow

Alkoholowych.

1. Za udziat w pracach Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych czionkowie

otrzymuJEj wynagrodzenie w wysokosci 7% minimalnego wynagrodzenia za prace_ brutto ustalonego

odre^bnym rozporzqdzeniem Rady Ministrow na dany rok.

2. Wynagrodzenie nie przystuguje pracownikorn Urze_du Gminy i pracownikom jednostek

organizacyjnych, jezeli posiedzenie Komisji odbywac si^ be_dzie w godzinach pracy.

7. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznei i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionvch

_od_ alkoholu.

1. Dziatania Gminnej Komisji Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych skierowane s$ do osob

uzaleznionych od alkoholu w celu:

1} zmotywowania do podje_cia leczenia odwykowego,

2) podejmowania czynnosci zmierzajqcych do wydania przez sa_d orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si$ leczeniu w placowce leczenia otwartego

bqdz stacjonarnego,

3) ponoszenie kosztow sporzqdzenia wywiadow srodowiskowych u osob zgtoszonych o naduzywanie

alkoholu oraz sporza.dzanie opinii przez biegiych sa_dowych - psychiatry i psychologa w przedmiocie

uzaleznienia od alkoholu,

2. Upowszechnianie materialow informacyjnych o chorobie alkoholowej,

3. Finansowanie udziatu osob pracuja^cych na rzecz uzaleznionych i ich rodzin w konferencjach,

sympozjach i innych formach szkolen zwigzanych z podnoszeniem ich umiej^tnosci i kwalifikacji.

8. Podeimowanie interwencji w zwigzku z naruszeniem przepisow^kreslonych w art. 13

i 15 ustawy o wychcwaniu w trzezwosci \u alkoholizmowl oraz

wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznegcx

1. Przeprowadzenie odpowiednich czynnosci wyjasniajqcych zmierzaj^cych do ustalenia osob

dopuszczajqcych si^ naruszenia przepisow zabraniajqcych reklamy i produkcji napojow

alkoholowych oraz zabraniajqcej sprzedazy i podawania napojow alkoholowych osobom, ktorych

zachowanie wskazuje, ze znajdujq si^ w stanie nietrzezwym, osobom do lat 187 na kredyt lub pod

zastaw,

2. Przeprowadzanie odpowiedniego post^powania pozwalaja.cego na zgromadzenie odpowiednich

materiatow niezb^dnych do wyst^powania przed sa^dem w charakterze oskarzyciela publicznego w

sprawach zwia.zanych z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13 i art. 15 ustawy o wychowaniu

w trzezwosci i przecfwdziafaniu alkoholizmowi.

9. Wspieranle zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanle i finansowanie CentrovA/

InteRracii Spotecznej.

1. Diagnoza potrzeb w tym zakresie,

2. Wspotpraca z innymi instytucjami zajmujgcymi sie. osobami zagrozonymi wykluczeniern

spofecznym.
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10. Budzet na 2012 rok dotyczacy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki f Rozwiazywania

Pro bj e_m_oyyr__A,\kp h ojg wye h n a tere nj e_ _6 rn i ny B_e cj in a

Rozdz. 65154 „ Ochrona zdrowia - przeciwdziafanie alkoholizmowi"

1, Dochody: 50.000,00 zfotych

2. Wydatki: 50.000,00 zfotych

50.000,00 zfotych proponujemy wydatkowac naste_pujqco:

Nazwa zadanfa Wysokosc srodkdw
przeznaczonych na realizacj^

zadania
Pomoc materialna i niematerialna dla rodzfn
zagrozonych i dotkni^tych alkoholizmem f przemoca.

8.000,00 zfotych

Materiafy i wyposazenie
w tym:
- zakup materiafow do realizacji programow
profflaktycznych wszkofach na terenie Gminy Bedlno,
- zakup sprz^tu sportowego w ramach aiternatywnych
form sp^dzania wolnego czasu przez mfodziez,
Usfugi niernateriaine
w tym:
- finansowanie kolonff, obozdw i innych wyjazdow
zwiqzanych z profilaktyk^ uzaleznieri oraz obozow
terapeutycznych,
-szkoienia,

9.000,00 zfotych

12.000,00 zfotych

9.500,00 zfotych

2.500,00 zfotych
Dziafalnosc Grninnej Komisji Rozwiazywania Problemow
Alkohoiowych
wtyrn m.in.:
- opinie w kwestii uzaieznieri,
- wynagrodzenia dla czfonkow komisjf,
- delegacje,
- wywiady srodowiskowe,
- ZUS i Fundusz Pracy,
- rozne opfaty i skfadki ( m.in. opfaty sa.dowe),
- kontrole f np. punktow sprzedazy napojow'. .
alkoholowych),

6.000,00 zfotych

5.

6.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek.
Koszty zwigzane z organizacjq sp^dzania wolnego.czasu
przez dzfeci i mfodziez w ramach profilaktyki uzaieznieri
w tym m.in.:
- koszty materiafow pomocniczych, np. kredki, farby,
bloki rysunkowe, plastelina ftp.,
- nagrody za udziaf wkonkursach,
- poczestunki lub posffki w ramach imprezy, np. sfodycze,
napoje, kanapki, posffek wtrakcie wycieczki ftp.,
- koszt organizacji imprez, m.in. spektakle, teleturnieje
ftp.

2.000,00 zfotych
13.000,00 zfotych

Zatwierdzam:
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