
UCHWALA NR XI/73/2015
RADY GMINV OSTROWEK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym
/Dz.U. z2015 r. poz.!515/oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2015 r. poz.1286;
zmiany: poz. 1893, 1916/ Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast^puje:

§ 1. Przyja^c Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych na 2016 r., stanowia^cy zai^cznik do niniejszcj uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodilfj /ac f Rady

Andrz.kj wo da



Zatacznik do Uchwaiy Mr XI/73/2015
Rady Gminy Ostrowek
/. dnia 30 grudnia2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

Rozdziai 1
Postanowienia ogolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problcmow Alkoholowych na 2016 rok
okresla lokalna, strategic^ w zakresie profilaktyki i minimali/.acji szkod spolccznych
i indywidualnych wynikaja^cych z uzywania alkoholu. Program przedstawia zadania
wlasne gminy wynikaja.ce z art. 41 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi zadania i sposoby realizacji okrcslone
w programie sq. dostosowane do potrzeb lokalnych i mozliwosci prowadzenia okreslonych
form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Program
adresowany jest do wszystkich grup spotecznych w jakikolwick sposob zwiqzanych
z problemem alkoholowym, ba^dz zagrozonych prawdopodobienstwem jego wystqpienia.

Rozdzia} 2
Analiza i diagnoz.a problcmu uzaleznieri w gminie Ostrowek

Na terenie gminy funkcjonuje 19 placowek prowadzqcych sprzedaz napojow
alkoholowych, w tym 16 sklepow i 3 bary. Limit punktow sprzedaz napojow
alkoholowych zawieraja^cych powyzej 4,5% alkoholu wynosi:
- przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - 25,
- przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy - 10.
We wrzesniu 2015 roku rodzice i uczniowie Gimnazjum w Ostrowku wzi^li udzial
w badaniu ankietowym na temat uzaleznien. Z analizy ankiety dla rodzicow wynika, ze
wiedzq. jak ich dzieci sp^dzajq. czas wolny. Wiejcszosc dzieci /85%/ rozmawia o swoich
problemach z rodzicami. 2% rodzicow przyznalo, ze maja_ wiedzq o tym, ze ich dziecko
kilka razy uzylo srodka uzalezniaja^cego - alkoholu. 75% rodzicow potrafi rozpoznac
osobe uzaleznionq.od narkotykow, znaja^tez instytucje pomagaja^ce osobom
uzalcznionym. Wi^kszosc rodzicow dcklaruje, ze ma dobry kontakt ze swoimi dziecmi,
ktore przychodza^ do nich ze swoimi problemami. Rodzice majq. wicdze na temat srodkow
uzalezniajqcych, ale pr/yznajq., ze to szkola powinna pr/.cstrzegac mtodziez przcd
negatywnymi skutkami nalogow. Rodzice uwazajqtez, ze to wlasnic realizacja
wewna^trzszkolnych programow profilaktycznych pomaga ich dzieciom podejmowac
stuszne dccyzje dotycz^ec uzalcznicii. /, analizy ankiety wynika, zc 44% uczniow klas III
upUo si? chociaz raz w zyciu i 14% klas drugich; w klasach picrwszych uczniowie nic
byli w stanic upojenia alkoholowcgo. Wsrod przyczyn spozywania alkoholu uczniowie
najcz^scicj wymicniajq:
1/klopoty i niepowodzenia w szkole- 37% w kl. I, 23% w k l . II i 24% w kl. Ill,
21 zeby nic wyrozniac si? ze srodowiska- 32% kl. I, 20%) kl. II, 23% kl. Ill,
3/ zeby miec dobry humor-7% kl. I, 28% kl. II, 21% kl. Ill,
4/picicb!iskichosob- 15% kl. I, 17% kl. II, 20% kl. I I I .



Do palenia papierosow przyznalo si? 7% uczniow klas I, 35% klas II i 49% klas III.
W wiejcszosci pal% zeby rozladowac napi^cie- az 83% palacych w klasach II i 62%
w klasach III. Jednak az 23% palacych w klasie III nie moze juz obyc si? bez papierosa.

Rozdzial 3
Cele:

1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych oraz zmnicjszenic
rozmiarow tych, ktore aktualnic wyst^puja^.

2) Przeciwdzialanie wczesnej inicjacji alkoholu oraz propagowanie zdrowego stylu zycia
wsrod dzieci i mlodziezy.

3) Zmniejszenie ilosci i dolegliwosci alkoholowych zaburzen zycia rodzinnego /przcmoc
i zaniedbanie/.

Rozdzial 4
Zadania:

1 .Zwiejkszenic dost?pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu.

1) Motywowanie zarowno do podj?cia leczenia osob uzaleznionych, jak i terapii osob
wspoluzal ezni o ny ch.

2) PrzyJQcie zgloszenia o przypadku wystapienia naduzywania alkoholu.

3) Wezwanie na rozmow? osoby, co do ktorej wpiyn^Io zgloszenie, o ktorym mowa
w pkt. 1.

4) Skierowanie na badanie przez bieglcgo w celu wydania opinii o uzalcznieniu, w tym
oplaccnie kosztow powotania bieglego.

5) Przygotowanie dokumentacji zwiq.zancj z post^powanicm sa^dowym wraz z opini^
wydana^przcz biegtego.

6) Zlozenie do sajdu wniosku o wszcz^cic post^powania o zastosowaniu wobcc osoby
uzaleznionej obowiazku leczenia odwykowego.

7) Dofinansowanie programow rehabilitacji dla osob uzaleznionych po /.akonczonych
programach psychoterapii uzaleznienia.

8) Dofinansowanie swiadczen zdrowotnych rcalizowanych przez zaklady lecznictwa
odwykowego

9) Utworzenic punktu konsultacyjnego dla osob uzaleznionych oraz
wspotuzaleznionych, w tym wyposazenie punktu w pomoce i sprz?t niezb^dny do
prowadzenia zaj?c.

10) Zakup i dystrybucja materialow informacyjno - edukacyjnych dla klientow punktu
konsultacyjnego.

11) Dofinansowanie obozow terapeutycznych prowadzonych wedlug okresloncgo
programu tcrapcutycznego.

12) Finansowanie szkoleri dla c/.tonkow komisji .

13) Zasady przyznawania diet:

a) Czkmkom Gminnej Komisji Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych za
w posiedzeniu komisji w czasie wolnym od pracy przyshiguje wynagrodzenie
w wysokosci dwukrolnosci diety pracowniczej, z zastrzezeniem pkt.b.



b) Czkmkom GKRPA nie przysluguje dieta za opiniowanie podari o wydanie
zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedazy.

2.Udziclanie rodzinom, w ktorych wystepujg. problemy alkoholowc, pomocy
psychospotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca^ w rodzinie

1) Wspoidziatanie z Policja^ GOPS-em, szkolami w zakresie realizacji ,,Niebieskicj
karty".

2) Organizacja swietlicy lerapcutyczncj, w tym zakup sprzqtu i pomocy niezb^dnych do
prowadzenia zajec .

3) Dofmansowanie szkoleri i kursow specjalistycznych w zakresie pracy z dziecmi
z rodzin alkoholowych.

4) Edukacja publiczna poprzez udostejmianie ulotek, broszur, poradnikow itp.

5) Wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespolow ds. przeciwdziaiania
przemocy w rodzinie.

3.Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdziaiania narkomanii,
w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c
sporlowych, a takze dzia^an na rzecz dozywiania dzieci uczcstnicza^cych
w pozalekcyjnych programach opickunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych

1) Organizowanie i prowadzenie na terenie szkol i innych placowek programow
profilaktycznych dla dzieci i miodziezy, w tym zakup materialow niezb^dnyeh do
prowadzenia zajec.

2) Monitorowanie skali problemow alkoholowych w srodowisku lokalnym.

3) Organizowanie dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4) Dofmansowanie szkolen kursow specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziecmi i mlodziezq. oraz rozwijanie umiej^tnosci prowadzenia zaj^c
profilaktycznych organizowanych przez nauczycieli i psychologow.

5) Organizowanie lokalnych imprez profilaktyeznych dla dzieci i mlodziezy.

6) Tworzenie altcrnatywnych form sp^dzania wolnego czasu poprzez systematyczne
rozwijanie dzialalnosci kulturalnej, sportowej i turystyczncj.

7) Wspoludziat w organizowaniu / instytucjami dzialaja^cymi na terenie gminy imprez
rozrywkowych propagujqcych zycie w trzezwosci i bez uzaleznieh.

8) Doposa/anie swictlic szkolnych i bibliotek w materialy i sprz^t sluza^ce do
prowadzenia zaj^c profitaktycznych , w ramach zajec pozalekcyjnych.

9) Organizowanie swictlic srodowiskowych i socjoterapeutycznych w szkolach

9) Dofmansowanie adaptacji, remontu oraz zakup wyposazenia pomieszczen
przeznaczonych na swietlice socjoterapeutyczne i srodowiskowe.

10) Rcalizacja pozalekcyjnych zaj^c sportowych jako elementu oddzialywan
proiilaktycznych oraz dofmansowanie zakupu sprzt^tu sportowego dla szkol.



11) Zakup i dystrybucja wsrod roznych adresatow /mlodziezy, sprzedawcow,
pracownikow sluzby zdrowia nauczycieli, rodzicow, policjantow, kierowccw itp./
materialow edukacyjnych dotyczacych problematyki alkoholowej.

12)Organize)wanie lokalnych kampanii oraz innych kompleksowych dzialan
informacyjno - edukacyjnych zwiazanych z przeciwdzialaniem nietrzezwosci na
drogach.

4.Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszcn i osob fizycznych, shizaccj
rozwiazywaniu problemow alkoholowych

1) Sfinansowanie lub dofmansowanie zakupu materialow i sprz^tu niezbqdnego do
realizacji programu realizowanego przez organizacje po/arzadowe w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych.

2) Nawiazanie wspolpracy ze stowarzyszeniami abstynenckimi w celu wspierania
abstynencji i zdrowego srylu zycia.

3) Wspomaganie dzialalnosci srodowisk wzajemnej pomoey w gminach sq.siednich,
ktorych c/lonkami sq. mieszkaricy nas/ej gminy poprzez zakup materialow
edukacyjnych, dofinansowanie szkolen, kursow, obozow itp.

4) Dofmansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje
propaguj^ce zycie w trzezwosci, np. konkursy, festyny, wystqpy artystyczne.

S.Podejmowanie interwencji w zwia^zku z naruszenicm przepisow okreslonych w art. 131

i 15 ustawy oraz wyst^powanie przcd s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego

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

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

3) Skierowanie aktu oskarzenia do sqdu.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie ccntrow
intcgracji spoiceznej

Finansowanie tunkcjonowania centrow Integracji Spolecznej proporcjonalnie do
udzialu w oferowanych przez nic zaj^ciach reintegracyjnych osob uzaleznionych od
alkoholu, po zakonczeniu programu psychoterapii w zakladzie lecznictwa
odwykowego.

7. Zrodta finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemow
Alkoholowych

Program finansowany jest zc srodkow pochodza^ych z oplat za korzystanie z zezwoleh
na spr/.edaz napojow alkoholowych. W budzecie gminy na 2016 r. na realizacje projektu
przeznaczono 48 150 zl.

Przewodnjbkac; Rady


