
UCHWALA NR XXII/157/12
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalcnia Gminiiegu Prograniu IVofilaktyki i Rozwi;jzywania Problcmow Alkoholuwych na
2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkl.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzic gminnym /t.j.Dz.U. z200l r. Nr
142, poz.1591; zmiany: z2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 1 13, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; z2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr I 16, poz. 1203; Nr 167,
poz. 1759; z2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 ; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2 0 I O r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; 7.201 1 r. Nr
21, poz. 113; Nr 1 17, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; 7.2012 r. poz. 567/ oraz
art.41 List. 2 i 5 ustawy z d n i a 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356;/ uchwala si?, co nast^puje:

§ 1. IVzyjinuje .si? Gininny Program Profilaktyki i Rozwiqzywanla Problemow Alkoholowych na 2013 r.,
stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicz

Andrze

ly Gminy

ewoda
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Zalacznik do Uchwaly Mr XXI I/I 57/12

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 28 grudnia 2012 r.

CM INN Y PROGRAM PROFILAKTYK1 I ROZWIA^YWAINIA PUOBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA
2013 ROK

CZE^SC I.
Cclc:

1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarow lych, ktore
aktualnie wyste.puja,.

2) Przeciwdzialanie wczesnej inicjacji alkoholu oraz propagowanie zdrowego sty 1 LI zycia wsrod dzieci
i mlodziezy.

3) Zmniejszenie ilosct i dolegliwosci alkoholowych zaburzeh zycia rodzinncgo /przcmoc i zanicdbanie/,

CZ^SC II.
Zadania:
DZIAL.

A.
Zwi^kszenie dostfpnosci poniocy terapcutycznej i rehabilitacyjnej dhi osob uzalcznlonycli od alkoholu.

1) Motywowanie zarowno do podje_cia leczcnia osob uzaleznionych, jak i terapii osob wspotuzaleznionych.

2) Przyjecie zgloszenia o przypadku wystapicnia naduzywania alkoholu.

3) Wezwanie na rozmowt? osoby, co do klorej wptyn^lo zgloszenie, o ktorym mowa w pkt. I .

4) Skierowanie na badanie przez bieglego wcelu wydania oplnii o uzalc- znicniu, w tym opiacenie kosztow
powolania bieglego.

5) Przygotowanie dokumentacji zwia^zanej z post?powaniem sa^dowym wrazzopinia, wydana, przez bieglego.

6) Zlozenie do sadu wniosku o wszczecie postepowania o zastosowaniti wobec osoby uzaleznionej obowia^zku
leczenia odwykowego.

7) Dofinansowanie programow rehabilltacji dla osob uzaleznionych po zakoiiczonych prograniach psychotcrapii
uzaleznienia.

8) Dofinansowanie swiadczeii zdrowotnych realizowanych przez zaktady Iccznictwa odwykowego

9) Utworzenie punktu konsullacyjnego dla osob uzaleznionych oraz wspohizaleznionych, w tym wyposazente
pLinktu w pomoce i sprz^t niezb?dny do prowadzenia zaj?c.

10) Zakup i dystrybucja materialow informacyjno - edukacyjnych dla klienlow punktu konsLiliacyjnego.

I 1) Dofinansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedhjg okresloncgo programu terapeutycznego.

12) Finansowanie szkoleh dlaczlonkow komis j i .

13)

a) Czlonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych za udzial w posicdzcniu komisji
w czasic wolnyni od pracy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci dwukrotnosci diety pracowniczej,
z zastrzezeniem pkt.b.

b) Czlonkom GKRPA nie przysluguje dicta za opiniowanie podari o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscLi lub poza miejscem sprzeda/y.
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DZIAL.
B.

Udzielanie rodzinom, w klorych wyst^puj^ problemy alkoholovve, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
szczcgolnosci ochroiiy przcd przeniocij w rodzinie

1) Wspoldzialanie z Policja,, GOPS-em, szkolami w zakresie rcalizacji ,,Niebieskiej karty".

2) Organizacja swietlicy lerapeutycznej, w tym zakup sprz?tu i pomocy niezb^dnych do prowadzenia zaj^c .

3) Do fin an so wan ie szkolen i kursow specjalistycznych w zakresie pracy 7 dziecmi 7. rodzin alkoholowych.

4) Lidukacja publiczna poprzez udost^pnianie ulotek, broszur, poradnikow itp.

5) Wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespoiow ds. przcciwdzialania przeniocy w rodzinie.

DZIAL C.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosei iiiformacyjncj i edukacyjnej, \ /akresic rozwhfzywania

problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg61ao£ci dla dzieci i mlodziezy, w lym
prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywianiu dzieci uczestnicz;(cych

w pozalekcyjnych programach opiekuiiczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych

1) Organizowanie iprowadzenie na terenie szkol i innych placowek programow profllaktycznych dla dzieci
i mlodziezy, w tym zakup materialow niezb^dnych do prowadzenia zajec.

2) Monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym.

3) Organizowanie dozywiania dzieci uczestniczajcych w pozalekcyjnych programach opiekuriczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4} Doflnansowanie szkolen kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziecmi i mfodzieza^oraz
rozwijanie umiej?tnosci prowadzenia zaj?c profllaktycznych organizowanych przez nauczycieli
i psychologow.

5) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mtodziczy.

6)Tworzenie alternatywnych form spt^dzania wolnego czasu poprzez systematyczne rozwijanie dzialalnosci
kul tura lne j , sportowej i turystycznej.

7) Wspokidzial w organizowaniu z instytucjami dzialajacymi na terenie gminy imprez rozrywkowych
propaguja^cych zycie w trzezwosci i bez uzaleznieii.

8) Doposazanie swietlic szkolnych i bibliolek w materiaty i sprz^t stuza^ce do prowadzenia zaj^c profilaktycznych
, w ramach zajec pozalekcyjnych.

9) Organizowanie swietlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkolach

9) Doflnansowanie adaptacji, reinontu oraz zakup wyposazenia pomieszczeri przeznaczonych na swietlice
socjoterapeulyczne i srodowiskowe.

10) ReaMzacja pozalekcyjnych zaj^c sportowych jako elementu oddzialywah profilaktycznych oraz
dofmansowanie zakupu sprz?tu sportowego dla szkol.

1 1 ) Zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mtodziezy, sprzedawcow, pracownikow shizby zdrowia
nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowcow itp./ materialow edukacyjnych dotyczqcych problematyki
alkoholowej.

12} Organizowanie lokalnych kampanii oraz innych kompleksowych dzialah informacyjo - edukacyjnych
zwia^zanych z przeciwdziataniem nietrzezwosci na drogach.

DZIAJ. D.
Wspomaganic dzialulnosci i n s t y t u c j i , stowarzyszcri i osob fizycznych, sluzqcej rozwiqzywaniu problemow

alkoholowych

1) Sfinansowanie lub dofmansowanie zakupu materialow i sprzetu niezbe.dnego do realizacji prograinu
realizowanego przez organizacje pozai^dowe w ramach gminnego programu profllaktyki i rozwia^zywania
problemow alkoholowych.

2) Nawia.zanie wspolpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi w celu wspierania abstynencji i zdrowego stylu
zycia.
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3) Wspomaganie dzialalnosci srodowisk wzajemnej pomocy wgminach sasiednich, klorych czlonkami sa,
mieszkaiicy naszej gminy poprzez zakup materialow edukacyjnych, dotlnansowanie szkoleri, kursow, obozow
itp.

4) Dofinansowanie imprez organ izowanych przez stowarzyszcnia i instytucje propaguja_ce zycie w trzezwosci, np.
konkursy, festyny, wyste_py artystyczne.

DZIAI,.
E.

Podejinowanie intcrwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13' i 15 ustuwy oraz
wyst^powanie przcd sijdcm vv cliarakterzc oskarzyciela publicznego

1) Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisow ustawy przez przedsi^biorcow prowadza^cycli sprzedaz napojow
alkoholowych na terenie gminy.

2) Skladanie do organow policji wniosku o wszcz^cie post^powania dowodowego.

3) Skierowanie aktu oskarzenia do sa^du.

Przewodni

Andrzei
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