
RADA GMINY
BEDLNO UCHWALA NR .'AlUl^

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problcmow
Alkoholowych na2011 rok.

"Na podstawie art. 18 List. 2 pkt 1 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnorzaelzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80 , poz. 717 ,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116 , poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 rNr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457; z 2006 r Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr
180, p o z . l l l l , N r 2 2 3 , poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230. Nr 106, poz.675) oraz art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku
0 wychovvaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473, Nr
115 , poz.793,Nr 176, poz. 1238; z 2008 r Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175;
z2010 r N r 47. poz. 278, Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Bedlno uchwaia co naslepuje'1:

§ 1. Uchwalic Gminny Program Prof i laktyki i Rozwiazywania Problcmow Alkoholowych na 201 1 rok
w brzmieniu zawartym wzalaezniku nr 1 do niniejszej uchwaly, klory b^dzie czescia^ strategii integracji
1 poli tyki spolecznej.

§ 2. Wykonanic uchwaly powierza si? Wojlowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem 1 s lycznia2011 roku.

Przewodnicz^cy Rady
Gminy Bedlno

c

Ni« wr>osze uwag co do
z obowî zuĵ cymi przepisarni

R A U C A f l R A W N Y
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^ RFTM NO Zatacznik do Uchwaly Nr ..i

Rady Gminy Bedlno

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Tytul

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2011.

Realizacja ninicjszcgo programu prowadzic ma do stworzenia spojnego systemu dzialan na lerenie
gminy Bedlno, klorych celem b?dzie ograniczenic i zmiana struktury spozycia napojow alkoholowych
oraz zapobieganie i usuwanic nastqpstw naduzywania alkoholu.

1. Za realizacj^ programu odpowiada Wqjt Gminy.

2. Wymienione cele b?da_ realizovvane poprzez;

I) Prowadzenie profilaklycznej dzialalnosci informacyjncj i edukacyjnej (w szczegolnosci dla dzieci
i mfodziezy), adekwatnej do istnicja^cego na terenie gminy potencjalnego zagrozenia uzaleznieniami.

II) Dzialania na rzecz ograniczenia dost^pnosci aikoholu.

III) Udzielenie rodzinom, w klorych wyst^puji\y alkoholowe pomocy psychospolecznej
i prawncj a w szczegolnosci ochrony przed przemoca^w rodzinie.

IV) Wspolpraca z organizacjami i zakladami pracy dzia-lajacymi na terenie gminy Redlno i poza nia_.

V) Zasady wynagradzania czkmkow Gminnej Komisji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych.

VI) ZwieJ<szenie dost^pnosci pomoey terapeulycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od
alkoholu .

VI I ) Podejmowanie interwencji w zwiq.zku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz wyst^powanie przed sqdem w charaklerze oskarzyciela publicznego.

V I I I ) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i fmansowanie ccntrow inlegracji
spolecznej.

IX) Budzet - wydzielenie srodkow na realizacj? niniejszego programu.

I. PUOWADZEWE PROFILAKTYCZNEJ DZIALALNOSCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ W SZCZEGOLNOSCI OLA DZIECI I MLOD/JEZY.

1. Metodami sluz£|cymi realizacji tego celu na terenie gminy b^daj

1) Organizowanie i finansowanie szkolnych programow profllaktycznych w szko-lach na terenie Gminy.

2) Wprowadzenie problematyki zapobiegania uzaleznieniom do tematyki zaji^c wychowawczych
w szko-lach na terenie Gminy.

3) Zakup i dystrybucja materialow informacyjno - edukacyjnych (up. broszury, ulotki dla mlodziezy,
rodzicow, nauczycieli i innych).

4) Wspolpraca z roznymi organizacjami i zwiazkami wyznaniowymi.

5) Wspolorganizowanie festynow rekreacyjno - sportowych, teleturniejow dia m-lodziezy szkolnej, lub
innych imprez, maja_cych na celu promocj^ zdrowia i trzezwych obyczajow.

6) Organizowanie form sp^dzania wolnego czasu, zwtaszcza w postaci kolonii , obozow lub innych
wyjazdow zwiazanych z profilaktyka^ uzaleznien, a takze obozow lerapcutycznych, dla dzieci z rodzin,
w ktorych wyst^puje alkoholizm, lub z rodzin podwyzszonego ryzyka.
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7) Organizowanie alternatywnych form spe^dzania wolnego czasu dla mlodziezy szkolnej np. wyjazdy na
teleturnieje, wycieczki, zimowiska lub polkolonie w miejscu, itp.

8) Organizowanie wyjazdow mtodziezy szkolnej do kina ba^dz teatru na spektakle poruszaja_ce m.in.
tematy alkoholizmu i sekt.

9) Organizowanie wyjazdow lub imprez w miejscu, majajsych na celu integracje_ dzieci i mfodziezy
z roznych srodowisk.

10) Organizowanie autorskich programow profilaktycznych odpowiadaja_cych standardom
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, tj. kompletny godzinny scenariusz zajec,
profesjonalnie przygotowani realizatorzy.

11) Dofmansowanie do zajqc psychokorekcyjnych wplacowkach przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka.

12) Zorganizowanie konkursu mie_dzyszkolnego na temat profilaktyki i uzaleznien.

13) Organizowanie badaii i sondazy opin i i , lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalaja_cych ocenic
aktualny stan problemow zwiqzanych z alkoholem na terenie gminy Bedlno.

II. DZIALANIA NA RZECZ OGRANICZENIA DOSTEJPNOSCI ALKOHOLU,

1, rvletodami sluzq_cymi realizacji tego zadania na terenie gminy Bedlno sa :̂

1) Ustalona liczba punktow sprzedazy napqjow alkoholovvych zawieraja^cych povvyzej 4,5 % alkoholu (z
wyjaj;kiem 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 napqjow
alkoholowych na terenie Gminy Bedlno, (obowiajzuje Uchwaia Rady Gminy Bedlno Nr 111/21/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.).

2) Przy wydawaniu zezwolen uwzgl^dnia si? nast?puja_ce zasady, wynikajajse z ustawy o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkohollzmowi oraz z zalozen niniejszego programu: Zasadniczy
nacisk kladzie si? na przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholo\vymi zawartych
w przedmiotowej ustawie oraz warunkow okreslonych wzezwolenlu, vv tym szczegolnie: a) zakazu
sprzedazy napqjow alkoholowych osobom niepelnoletnim i nietrzezwym, b) zakaz reklamy alkoholu.

3) VVymaga si^ \vywieszenia w miejscu sprzedazy. na widocznym miejscu informacji o; - zakazie
sprzedawania alkoholu osobom nietrzezwym i niepelnoletnim, - szkodliwosci spozywania alkoholu, -
posiadanie zaswiadczenia o dokonaniu wplaty za sprzedaz napqjow alkoholowych.

4) Przeprowadzanie kontroli punktow sprzedazy napqjow alkoholowych na terenie Gminy Bedlno oraz
wydawanie opinii przez Gminna^ Komisj^ Rozwiazywania Problemow Alkoholovvych o zgodnosci
iokalizacji punktu sprzedazy z uchwalami Rady Gminy.

5) Podejmowanie dziaian edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napqjow alkoholowych oraz
dzialan kontrolnych i edukacyjnych, maja,cych na celu ograniczenie doste_pnosci napojow
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18 roku zycia
i nietrzezwym.

6) Rada Gminy moze okreslic dodatkowe warunki i zalecenia, ktorych przestrzeganie jest niezb^dne
z punktu widzenia realizacji nie tylko przepisow usta\\^' o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ale i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych,

III. UDZIELENIE RODZINOM, W KTORYCH WYST^PUJ^ PROBLEMY ALKOHOLOWE
POMOCY PSYCHOSPOLECZNEJ I PRAWiVEJ A W SZCZEGOLNOSCI OCHRONY PRZED

PRZEMOC4-

1. Problemy w rownym stopniu dotycza_ osoby uzaleznionej od alkoholu, jak i czlonkow jej rodziny.
Maja^c na uwadze powyzsze, jednym z najwazniejszych elementow pomocy czlonkom rodzin
zproblemem alkoholowym jest ochrona przed przemoca_vv rodzime.
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2. Realizacji tego zadania sluzaj

1) Organizowanie pomocy dla czlonkow rodziny uzaleznionego (psychologicznej, materialnej
! prawnej).

2) Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzaleznionym od alkoholu.

3) Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

4) Dofmansowanie szkoleri i kursow specjalistycznych zwi^kszaja^cych kompetencje w zakresie
pomagania ofiarom przemocy domowej (dla pracownikow sluzb spolecznych 1 instytucji stykaja^cych
sii£ z oflarami I sprawcami przemocy domowej).

5) Organizacja szkoleii zzakresu wdrazania nowych procedur interwencjj wobec przemocy domowej
np. Niebleskie 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 sa^ to: - Gminna Komisja Rozwia_zywania Problemow Alkohoiowych w Bedlnie, - Gminny
Osrodek Pomocy Spolecznej w Bedlnie.

IV. WSPOLPRACA Z ORGANIZACJAMI I ZAKLADAMI PRACY DZIALAJ^CYMI NA
TERENIE GMINY I POZA NI>\

1) GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W BEDLNIE - udzielanie pomocy fmansowej
1 materialnej rodzinom z problemem alkoholowym, - pomoc w kierowaniu na leczenie osob
uzaleznionych od alkoholu (przeprowadzanie wywiadow srodowlskow^'ch).

2) fCOMISARIAT POLICJI W ZYCHLINIE - zapobieganie zakloceniom porza^dku publicznego, -
wzmozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego - kontrole kierowcow, - zwiekszenie wykryvvalnosci
nielegalnych punktow sprzedazy alkoholu, - przeciwdziahnie zjawiskom przemocy w rodzinie.

3) SLUZBA ZDROWIA - nawia_zywanie wspolpracy w kierunku udost^pnienia danych dotycza^cych
chorob I schorzeri dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, - wspolpraca w diagnozowaniu srodowiska terenu
gminy z zakresu patologii.

4)GMINNE CENTRUM KULTURY ISPORTU W BEDLNIE - wspotorganizowanie spotkan,
konkursow, pogadanek o tematyce uzaleznieri, - wspolorganizowanie festynow rekreacyjno-
sportowych promuja^cych zdrowie i trzezwe obyczaje.

5) WSPOLPRACA Z INSTYTUCJAMI Z POZA TERENU GMINY BEDLNO Maja_ca na celu
zw'iqkszenie dostepnosci terapeutyeznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych
! wspoluzaleznionych z terenu gminy Bedlno poprzez: - wspoludzial w finansowaniu zaj^c
terapeutycznych prowadzonych w placowce od\v)'ko\vej lub innej, do ktorej kieroxvani sa^mieszkancy
naszej gminy., - wspoludzial w finansowaniu zaj^c w programach terapeutycznych np. warsztat
radzenla sobie zc zloscia, lub stresem ~ dla roznych grup wiekowych.

V. ZASABY WYNAGRADZANIA CZLONKO\ GMINNEJ KOMISJI ROZWI^ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH.

1. Za udzial w pracach Komisji czlonkowie otrzymuja^ wynagrodzenie w wysokosci 7% minimalnego
\vynagrodzenia za prac^ brutto. Wynagrodzenie nie przysfuguje pracownikom Urzedu Gminy
I Jednostkom Organizacyjnym. jezeli posiedzenie IComisji odbywac si^ b^dzie w godzinach pracy.

VI. ZWIEKSZENIE DOSTJ5PNOSCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ
DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU;

1) dziajania Gminnej Komisji Rozwia_zywania Problemow Alkohoiowych skierowane do osob
uzaleznionych od alkoholu w celu: - zmotywowama do podj^cia leczenia odwykowego, -
podejmowanie czynnosci zmierzaja^cych do wydania przez Sa^d orzeczenia z zastosowaniu wobec

Id: AZTMA-BCHRQ-EGOTF-DOFYR-FWTCU. Uchwalony Strona 3



osoby uzaleznionej od alkoholu obowiajzku poddania si? leczeniu w placowce lecznictwa otwartego
bajdz stacjonarnego, ponoszenie kosztow sporzajdzama wywiadow srodowiskowych u osob
zgloszonych o naduzywanie alkoholu oraz sporza^lzania opinii przez bieglych sajiowych - psychiatry
i psychologaw przedmiocie uzaleznienia od alkoholu,

2) upowszechnianie materialow informacyjnych o chorobie alkoholowej,

3) finansowanie udzialu osob pracuja^cych na rzecz uzaleznionych i ich rodzin w konferencjach,
sympozjach 1 innych formach szkolen zwiazanych z podnoszeniem ich umiej?tnosci i kvvalifikacji ",

VII. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWI^ZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISOW
OKRESLONYCH W ART. 131 1 15 USTAWY ORAZ WYST^POWANIE PRZED S^BEM

W CHARAKTERZE OSKARZYCIELA PUBLICZNEGO;

1) przeprowadzenle odpowiednich czynnosci wyjasniajajsych zmierzajapych do ustalenia osob
dopuszczaja^cych si? naruszeniu przepisow zabraniaja^cych reklamy i produkcji napojow alkoholovvych
oraz zabraniaja_cych sprzedazy i podawaniu napojow alkoholovvych osobom, ktorych zachowanie
wskazuje, ze znajduja^ sie w stanie nietrzezwym, osobom do lat 1S , na kredyt lub pod zastaw,

2) przeprowadzanie odpowiedniego post?powania po2\valaja_cego na zgromadzenie odpowiednich
mater i alow niezb?dnych do wyst?powania przed sa^dem w charakterze oskarzyciela publicznego
w sprawach zwia^zanych z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 usta\vy o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

VIII. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE
I FINANSOWANIE CENTROW INTEGRACJ1 SPOLECZNEJ:

1) diagnoza potrzeb w tyrn zakresie,

2) wspotpraca z innymi instytucjami zajmuja^cymi si? osobami zagrozonych ^'kluczeniem spolecznym

IX. BUDZET NA 2011 ROK dotyczy realizacji GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYK1
I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Bedlno.

ROZDZ. 851 54 „ Ochrona zdrowia - przeciwdziaJania alkoholizmowi "

l.Dochody: 50.000 zl.

2. Wydatki: 50.000 zl,

Kwot? 50.000 zl proponujemy wydatkowac nast?puja^co:

l )Pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrozonych i dotknl?tych alkoholizmem i przemocaj
8.000 zl.

2) Materialy i wyposazenie: 9.000 zi.

- - zakup materialow do realizacji programow profilaktycznych w szkolach na terenie gminy
Bedlno,

- - zakup sprz?tu sportowego w ramach alternatywnych form sp^dzenia wolnego czasu dla
mlodziezy.

3) Uslugi niematerialne:

-finansowanie koloni, obozow i innych wyjazdow zwiajzanych z profilaktyka^ uzaleznien,
oraz obozow terapeutycznych, 9.500 zl.

- szkolenia, 2.500 zl.

4) Dzialalnosc Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, m.in.: 6.000 zl.

- opinie w kwestii uzaleznien,

- wynagrodzenia dla czlonkow komisji,
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- delegacje,

- wywiady srodowiskowe,

- ZUS i Fundusz Pracy

- rozne opfaty i sldadki (tn.in. oplaty sajdowe)

- kontrole (np. punklow sprzedazy)

5) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek. 2.000 zh

6) Koszty zwifizane z orgamzacja^ wolnego czasu dla dzieci i mlodziezy w ramach profilaktyki
uzaleznien, w tym: 13.000z!.

- koszty materiatow pomocniczych. np.: kredki, farby, bloki rysunkowe, plastelina, itp,

- nagrody za udziat w konkursach

- pocz^stunki lub posilki w ramach imprezy, np.: slodyczc, hcrbata, kawa, kanapki, posikk
w trakcie wycieczki, itp.

- koszt organizacji imprez, m.in. spektakle, teleturnieje, itp.

PRZEWODNJCZACY
RADY


