UCHWAŁA Nr IV/53/2011
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r,
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Świdwin na 2011rok.
2. Ilekroć w dalszej części uchwały będzie się mówić bez bliższego
określenia o gminnym programie – należy przez to rozumieć Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
§ 2. Wprowadzenie.
Rok 2011 będzie kolejnym rokiem realizacji programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest kontynuacją wielu działań
zainicjowanych w latach poprzednich.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań
profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:
-zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych,
-zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
-zwiększenia działań niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami.
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się
latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do
ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika, one
dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym.
1

§ 3. 1. Cele gminnego programu:
1) rozpoznawanie problemów alkoholowych na terenie gminy;
2) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych
w tym szczególnie związanych z przemocą domową;
3) zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy;
4) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia.
2. Warunki niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w § 3 ust.1:
1) zwiększenie dostępności do programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych,
profilaktycznych oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez
alkoholu;
3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym
postępowaniem osób nadużywających alkoholu i przeciwdziałaniu przemocy
domowej;
4) organizowanie kampanii profilaktycznych i edukacyjnych oraz happeningów;
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w formie
gminnego programu zostały wymienione w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Rozdział I. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
§4. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu:
1) wczesne rozpoznawanie i wczesna interwencja wobec nadmiernie pijących
pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej;
2) przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do
podjęcia leczenia odwykowego;
3) finansowanie konsultacji biegłych: psychologa i psychiatry orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
4) udzielanie wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym, kierowanie
do Poradni Uzależnień osoby uzależnione i podejmujące leczenie odwykowe;
5) wnioskowanie do sądów o zobowiązanie do leczenia odwykowego;
6) zakup materiałów informacyjno-edukcyjnych dla instytucji współdziałających:
szkoły, policja, GOPS;
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7) przygotowywanie i rozprowadzanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych
odnoszących się do problemów uzależnień wśród uzależnionych
i współuzależnionych i zainteresowanych życiem w trzeźwości;
8) finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
9) organizowanie i finansowanie lokalnych narad, seminariów i innych form
spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz
osób uzależnionych i ich rodzin;
10) organizacja festynów, konkursów, pogadanek, spotkań związanych z
profilaktyką uzależnień i bezpieczeństwem.
§5. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i profilaktycznej dla
dzieci i młodzieży:
1) realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjach;
2) podejmowanie działań przeciwko uzależnionym przez udział
w kampaniach i programach;
3) propagowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego:
Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka;
4) organizacja czasu wolnego i finansowanie pozalekcyjnych zajęć
sportowych oraz imprez towarzyszących (m.in. rajdy, turnieje, wycieczki,
zawody) dla dzieci i młodzieży;
5) uczenie się i ćwiczenie zachowań asertywnych w sytuacjach związanych z
alkoholem – nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów;
6) przekazywanie przez nauczycieli informacji na spotkaniach z rodzicami, by w
swoich rodzinach propagowali zasady zdrowego stylu życia;
7) uzupełnienie wyposażenia, remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych do
prowadzenia zajęć tarapeutyczno-profilaktycznych w świetlicach wiejskich.
§ 6. Ograniczenie dostępności do alkoholu:
1)opiniowanie zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Świdwin;
2)podejmowanie interwencji wobec osób łamiących zakaz reklamy alkoholu i
zakazy spożywania alkoholu;
3)podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych – upoważnieni członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4)zakres kontroli, o której mowa w ust. 3 obejmuje:
• zgodność prowadzenia działalności z posiadanym zezwoleniem,
• przestrzeganie warunków ustawy,
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• przestrzeganie warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
• przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży napojów
alkoholowych,
• przestrzeganie zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim,
• przestrzeganie zakazu stosowania reklamowania alkoholu.
§ 7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1)stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem –Wydziałem
Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi,
szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowania działań;
2)współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stanominie oraz Poradnią Uzależnień w Świdwinie;
3)wspieranie grup samopomocowych działających na terenie gminy i miasta
Świdwin;
4)inicjowanie i wspieranie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.
§ 8. Baza materialna, organizacyjna i merytoryczna dla realizacji programu:
1)ewidencja wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2)wspieranie materialne dla podmiotów zajmujących się statutowo
rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy,
3)analizowanie ofert programowo-szkoleniowych składanych przez instytucje,
stowarzyszenia i osoby fizyczne,
4)korzystanie z ofert w zakresie otwartego leczenia odwykowego Poradni
Odwykowej w Świdwinie,
5)korzystanie z materiałów edukacyjnych Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Wojewody, Fundacji, Stowarzyszeń
i Organizacji zajmujących się problemem uzależnień od alkoholu oraz przemocą
w rodzinie,
6)posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą odbywać
się raz w miesiącu.
Rozdział

II.

Zasady wynagradzania członków Gminnej
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisji

§ 9. Ustala się wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w formie diet w kwocie 10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2011r., ustalonego obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministrów (M.P. z 2009r., Nr 48, poz. 709) obowiązującego w dniu posiedzenia
Komisji za:
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1)każdy udział w posiedzeniu komisji i prowadzenie rozmów motywacyjno interwencyjnych z osobami zgłoszonymi z problemem alkoholowym,
2)każdą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Rozdział III. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie
§ 10. Obowiązują zasady zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr
70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr II/10/2002 Rady Gminy Świdwin z
dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdwin.
Rozdział IV. Plan wydatków w roku 2011

L.p.

Nazwa zadania

Planowany koszt

1

Dotacja celowa dla stowarzyszenia

3900

2

Wydatki na rzecz osób fizycznych

500

3

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5810

4

Prace zlecone

7000

5

Zakup materiałów i wyposażenia

6

Usługi zdrowotne

7

Zakup pozostałych usług

8

Delegacje i szkolenia

9

Opłaty na rzecz budżetu państwa

23310
500
13700
680

Razem

1000
56400
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Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 11. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki własne
Gminy pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych określone w uchwale budżetowej:
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Zwalczanie Alkoholizmu
§ 12. Koordynację realizacji zadań zawartych w niniejszym programie,
merytoryczne i finansowe jego rozliczenie prowadzi pracownik Urzędu Gminy
odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kaszuba

6

