UCHWAŁA Nr XI/87/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w

sprawie

uchwalenia

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz z art. 1 i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
października

1982 roku o

wychowaniu w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Sochocin na 2016 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XI/87/2015
Rady Gminy Sochocin
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych dla Gminy

Sochocin na 2016 rok

Wprowadzenie
Gminny Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Sochocinie jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy,
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na terenie gminy Sochocin w 2016 r.
Program w dużej mierze jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych.
Adresatami są wszystkie grupy społeczne w jakikolwiek sposób dotknięte problemem
alkoholowym, bądź zagrożone prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Określa kierunki
podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Profilaktyka uzależnień stanowi jedno z poważniejszych wyzwań, jakie stoją przed
instytucjami publicznymi oraz samorządem lokalnym. Alkoholizm jest zagrożeniem dla
prawidłowego

rozwoju

społeczeństwa,

a

przede

wszystkim

dzieci

i

młodzieży

wychowujących się w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Uzależnienie od
alkoholu jest przyczyną niekontrolowanych i agresywnych zachowań oraz zaniedbań, tym
samym alkoholizm w znacznym stopniu osłabia funkcję wychowawczą rodziny. Zadaniem
samorządu jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz
zapewnienie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
ustawa

z

dnia

26

października

1982

roku

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z w/w ustawą, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania jest
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
§ 2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin
na 2016 rok został opracowany na podstawie Rekomendacji Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Celem strategicznym Programu jest ograniczenie skali problemów związanych
z uzależnieniem od alkoholu na terenie Gminy Sochocin. Cele i zadania w dziedzinie
przeciwdziałania alkoholizmowi zmierzają w głównej mierze do :
1) ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia;
2) inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania napojów alkoholowych;
3) przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu;
4)wspieranie działalności w zakresie trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
podejmowanych przez Kościół Katolicki, organizacje społeczne, kluby sportowe,
stowarzyszenia i zakłady pracy oraz społeczność lokalną.
§ 4. Cele główne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) popularyzowanie idei trzeźwości;
2) zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z nadużywaniem napojów
alkoholowych;
3) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w trakcie terapii
odwykowej.
§ 5. Cele szczegółowe Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) podejmowanie działań

w celu zwiększenia

świadomości społecznej w dziedzinie

uzależnień poprzez popularyzowanie idei trzeźwości i przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) działalność informacyjno – edukacyjna służąca zapobieganiu i zwalczaniu problemów
związanych ze spożyciem alkoholu i przemocą w rodzinie;
3) zwiększenie dostępności leczenia terapeutycznego w zakresie uzależnienia od
alkoholu dla mieszkańców gminy;
4) działalność kontrolna punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
§ 6. Realizatorzy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Sochocin na 2016 roku:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) Gminny Ośrodek Kultury;
7) Policja, placówki oświatowe, Kościół Katolicki, organizacje społeczne, stowarzyszenia,
kluby sportowe, zakłady pracy, osoby fizyczne oraz inne podmioty, którym będą zlecane
zadania - określeni dalej jako ,,Współrealizatorzy’’.
§ 7. Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 2
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 8. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu poprzez:
1) stworzenie mieszkańcom możliwości dostępu do placówek odwykowych;
2) działalność „Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego” dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin;
3) wdrażanie

procedury kierowania na badania w zakresie leczenia uzależnień

monitorowania podjętego leczenia;
4) podejmowanie działań motywujących do leczenia oraz do zachowania abstynencji;
5) współpracę z Poradniami Leczenia Uzależnień m.in. „SZANSA” w Płońsku oraz
Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Przasnyszu;
6) dofinansowanie zajęć terapeutycznych w placówkach podległych organom gminy

oraz

prowadzonych przez terapeutów;
7) pomoc w doposażeniu bibliotek, boisk sportowych i świetlic szkolnych na potrzeby
prowadzenia programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
8) finansowanie działalności świetlicy środowiskowej.
§ 9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
2) kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne;
3) podjęcie działań zmierzających do stworzenia możliwości
psychologa

korzystania z pomocy

osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w tym

w szczególności dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
4) finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym;
5)

dofinansowanie

obozów

socjoterapeutycznych

dla

dzieci

pochodzących

z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych przez uprawnionych terapeutów
zgodnie z opracowanym programem edukacyjno-wychowawczym;
6)

utworzenie

wiedzy

podręcznej biblioteczki w „świetlicy środowiskowej” z zakresu

o problemach alkoholowych oraz przemocy w rodzinie;

§ 10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach

opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1) organizowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych w szczególności: konkursy, spotkania świąteczne, pikniki, imprezy
sportowo-integracyjne i inne uroczystości;
2) podjęcie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych;
3) wspieranie zajęć sportowych, szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży
promujących zdrowy, bezpieczny i aktywny styl życia;
4) współdziałanie z Policją na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości

kierowców

i bezpieczeństwa w miejscach publicznych;
5) finansowanie udziału dzieci i młodzieży szkolnej w wyjazdach na imprezy kulturalne,

kulturalno-oświatowe z uwzględnieniem pogadanek na temat przemocy, udzielania pierwszej
pomocy, uzależnień od alkoholu, narkotyków i tytoniu;
6) dofinansowanie udziału w specjalistycznych szkoleniach;
7) częściowe dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
w trakcie których realizowany jest program profilaktyki uzależnień;
8) podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz pracowników jednostek uczestniczących w realizacji przedmiotowego
Programu;
9) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji
bezalkoholowych i promujących wolność od uzależnienia narkomanią.
§ 11. Nawiązywanie trwałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Sochocinie w zakresie udzielania

przez tę instytucję pomocy społecznej osobom

uzależnionym i rodzinom uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej.
§ 12. Kontrola przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz kontrolę w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
§ 13. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 14. Zasady prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych określi Zarządzenie Wójta Gminy Sochocin.

Rozdział 3
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
§ 15. Członek Komisji otrzymuje za udział w posiedzeniu Komisji każdorazowo 100 zł, oraz
upoważniony członek Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział
w kontrolach – 100 zł ( przeprowadzenie kontroli w 5 punktach sprzedaży ).
§ 16. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 wypłaca się na następujących zasadach:
a) wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu posiedzenia lub zakończeniu
prac w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
b) wypłata następuje na podstawie potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności.

§ 17. Przewodniczący Komisji otrzymuje za kierowanie pracami Komisji 300 zł miesięcznie
w formie dodatku specjalnego.
§ 18. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 17 wypłaca się na następujących zasadach:
a) wypłata wynagrodzenia następuje do dnia 28 każdego miesiąca.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 19. W

realizacji

zaproszeni
problematyką
statutowych.

do

Programu
współpracy

stanowiącą

mogą
przez

przedmiot

uczestniczyć

Realizatora

oraz

Programu, w

partnerzy zewnętrzni
podmioty zainteresowane
zakresie

swych

zadań

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XI/87/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz z art. 1 i art. 41 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 26 października

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.

z 2015r. poz. 1286 ) Rada Gminy

uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wytycza główne
kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów
alkoholowych i pomoc rodzinom osób uzależnionych.
Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych
w latach poprzednich. Gminny Program określa zakres i formę realizacji zadań wynikających
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jego nadrzędnym
celem

jest

tworzenie

spójnego

systemu

działań

profilaktycznych

i naprawczych,

zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych i
zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt w sprawie
uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Sochocin na 2016 rok.

