UCHWALA

NR 111110/2014

RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 grudnia 2014 br.

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow
Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z p6Zn. zm.) oraz z art. 4 1 ust. 2
26

paidziemika

1982

roku

0

wychowaniu

w

trzezwosci

alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356) Rada Gminy uchwala, co

§ 1. Uchwala

si~

0

samorz'tdzie

5 ustawy z dnia
przeci wdzialaniu

nast~puje:

Program Profilaktyki i Rozwi'lZ)'Wania Problem6w Alkoholowych

dla Gminy Sochocin na 2015 rok w brzmieniu zal'tcznika do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

Zal<tcznik
do Uchwaly Nr II II 10/2014
Rady Gminy Sochocin
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Program Profilaktyki i Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych
dla Gminy Sochocin na 2015 rok

Wprowadzenie
Profilaktyka uzaleznieil stanowi jedno z powaZniejszych wyzwail jakie stoj<t
przed instytucjami publicznymi oraz samofZ<tdem lokalnym. Alkoholizm jest zagrozeniem dla
prawidlowego

rozwoju

wychowuj<tcych

si~

spoleczeilstwa,

w rodzinach, w kt6rych

a

przede

wyst~puje

wszystkim

dzieci

mlodziezy

problem alkoholowy. Uzaleznienie od

alkoholu jest przyczyn<t niekontrolowanych i agresywnych zachowail oraz zaniedbail, tym
samym alkoholizm w znacznym stopniu oslabia funkcje wychowawcz<t rodziny. Zadaniem
samorz<tdu jest stworzenie warunk6w do prawidlowego rozwoju dla dzieci i mlodziezy oraz
zapewnienie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych.

Rozdzial I

Postanowienia og6lne.
1.

Podstaw<t prawn<t dzialail zwi<tZanych z rozwi<tZywaniem problem6w alkoholowych
jest ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 roku

0

wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Zgodnie z w/w ustaw<t, prowadzenie dzialail
zwi<tzanych z profilaktyk<t i rozwi<tZywaniem problem6w alkoholowych oraz
integracji spolecznej os6b uzalez.nionych od alkoholu nalezy do zadail wlasnych
gminy. Realizacja tego zadania jest prowadzona w postaci gminnego programu
profilaktyki i rozwi<tZywania problem6w alkoholowych.
2.

Program Profilaktyki i Rozwi<tZywania probIem6w AlkohoIowych dla Gminy
Sochocin na 2015 rok zostal opracowany na podstawie Rekomendacji Panstwowej
Agencji Rozwi<tZywania Problem6w Alkoholowych.

3.

Celern

strategicznyrn

jest

ograniczenie

skali

problern6w

zwi'\Zanych

z uzaleznieniern od alkoholu na terenie Grniny Sochocin. Cele i zadania
w dziedzinie przeciwdzialania alkoholizrnowi zmierzaj'l w g16wnej rnierze do :
1) ograniczania spozycia napoj6w alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoZycia;
2) inicjowania i wspierania

przedsi((wzi~c

rnaj'lcych na celu

zrnian~

obyczaj6w w zakresie

sposobu spoZywania napoj6walkoholowych;
3) przeciwdzialania powstawaniu i usuwaniu
4)wspieranie

dzialalnosci

podejrnowanych

przez

w zakresie

Kosci61

nast~pstw

trzezwosci

Katolicki,

naduzywania alkoholu;
i przeciwdzialania alkoholizmowi

organlzaCJe

spoleczne,

kluby

sportowe,

stowarzyszenia i zaklady pracy oraz spolecznosc lokaln'l.
4. Cele gl6wne Prograrnu Profilaktyki i Rozwi'\Zywania Problern6w Alkoholowych:
1)

popularyzowanie idei trzezwosci,

2)

zapobieganie i zwalczanie problern6w zwi'\Zanych z naduzywaniern napoj6w
alkoholowych,

3)

udzielanie pornocy osoborn uzaleznionym

wsp6luzaleznionym w trakcie terapii

odwykowej
5. Cele szczeg6lowe Prograrnu Profilaktyki i Rozwi'\Zywania Problern6w Alkoholowych:
dzialan

1) podejrnowanie
w

dziedzinie

uzalemiefl

i przepis6w ustawy
2) dzialalnosc

w

0

celu

zwi~kszenia

poprzez

spolecznej

swiadornosci

popularyzowanie

trzeZwosci

idei

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

informacyjno

edukacyjna

sluz'lca

zapobieganiu

i zwalczaniu problern6w zwi'\Zanych ze spozyciern alkoholu i przernoc'l w rodzinie,
3)

zwi~kszenie

dost~pnosci

leczenia

terapeutycznego

w

zakresie

uzalemienia

od alkoholu dla rnieszkanc6w grniny,
4)

dzialalnosc kontrolna punkt6w sprzedaZy napoj6w alkoholowych.

6. Realizatorzy Prograrnu Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problern6w Alkoholowych dla
Grniny Sochocin na 2015 roku:
1) Grninna Kornisja Rozwi'\Zywania Problern6w Alkoholowych;
2) Grninny Osrodek Pornocy Spolecznej;
3) Grninny Osrodek Kultury;
7) Policja, plac6wki oswiatowe, Kosci61 katolicki, organizacje spoleczne, stowarzyszenia,
kluby sportowe, zaklady pracy, osoby fizyczne oraz inne podrnioty, kt6ryrn

b~d'l

zlecane

zadania, - okresleni dalej jako "Wsp6lrealizatorzy".
7. Zr6dlem finansowania

zadan prograrnu S'l srodki finansowe

za korzystanie z zezwolefl na sprzedaz napoj6w alkoholowych.

pochodz'lce

z

oplat

Rozdzial II

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych

1.

Zwi~kszenie

dost~pnosci

terapeutycznej

rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych

i wsp6luzaleznionych od alkoholu poprzez:
dost~pu

1)

stworzenie mieszkancom mozliwosci

do plac6wek odwykowych,

2)

dzialalnos6 "Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego" dla os6b uzalemionych
od alkoholu i ich rodzin,

3)

wdraZanie procedury kierowania na badania w zakresie leczenia uzalemien oraz
monitorowania podj~tego leczenia,

4)

podejmowanie dzialan motywuj'l.cych do leczenia oraz do zachowania abstynencji,

5)

wsp61prac~

z Poradni'l. Leczenia Uzaleznien "SZANSA" w Plonsku oraz Osrodkiem

Terapii Uzaleznien w Przasnyszu,
5)

dofinansowanie

zaj~6

terapeutycznych w plac6wkach podleglych organom gminy

prowadzonych przez terapeut6w,
6)

pomoc w doposaZeniu bibliotek, boisk sportowych i swietlic szkolnych na potrzeby
prowadzenia program6w terapeutycznych dla dzieci i mlodziezy,

7)
2.

finansowanie dzialalnosci swietlicy srodowiskowej oraz swietli szkolnych.

Udzielanie

rodzinom,

w

wyst~puj'l.

kt6rych

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnosci ochrony przed przemoc'l. w rodzinie poprzez:
1)

podejmowanie cZYIU10sci zmierzaj'l.cych do orzeczenia 0 zastosowaniu wobec osoby
uzalemionej od alkoholu obowi¢u poddania

si~

leczeniu odwykowemu,

2)

kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne,

3)

podj~cie

dzialan zmierzaj'l.cych do stworzenia mozliwosci korzystania z pomocy

psychologa

os6b uzaleznionych od alkoholu oraz czlonk6w ich rodzin w tym

w szczeg61nosci dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
4)

finansowanie prowadzenia

zaj~6

i program6w socjoterapeutycznych dla dzieci

z rodzin z problemem alkoholowym,
5)

dofinansowanie

oboz6w

socjoterapeutycznych

dla

dzieci

pochodz'l.cych

z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych przez uprawnionych terapeut6w
zgodnie z opracowanym programem edukacyjno-wychowawczym,

6) uzupelnianie

poclrct:cznej

biblioteczki w

"swietlicy srodowiskowej" z zakresu

wiedzy 0 problemach alkoholowych oraz przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi<\Zywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg6lnosci
dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajct:c sportowych, a takZe dzialan
na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz£!cych w pozalekcyjnych programach

opiekuilczo

wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1)

organizowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci,
mlodzieZy i os6b doroslych w szczeg6lnosci: konkursy, spotkania swi£!teczne, pikniki,
imprezy sportowo-integracyjne i inne uroczystosci,

2)

podjct:cie dzialail. zmierzaj£!cych do ograniczenia spozycia napoj6w alkoholowych,

3)

wspieranie

zaj~c

sportowych, szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci i mlodziezy

promuj£!cych zdrowy, bezpieczny i aktywny styl zycia,
4) wsp6ldzialanie z Policj£! na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci kierowc6w
i bezpieczenstwa w miejscach publicznych,
5) finansowanie

udzialu dzieci i mlodziezy szkolnej w wyjazdach na

imprezy

kulturalne, kulturalno-oswiatowe z uwzglct:dnieniem pogadanek na temat przemocy,
udzielania pierwszej pomocy, uzalemien od alkoholu, narkotyk6w i tytoniu.
6) zorganizowanie

sfinansowanie

specjalistycznych

szkolen

dla

pedagog6w

i wychowawc6w.
7) czct:sciowe dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci i mlodziezy szkolnej,
w trakcie kt6rych realizowany jest program profilaktyki uzaleznien,
8)

podnoszenie kwalifikacji czlonk6w Gminnej Komisji Rozwi<\Zywania Problem6w
Alkoholowych oraz pracownik6w jednostek uczestniclllcych w realizacji
przedmiotowego programu,

9)

propagowanie pozytywnych wzorc6w zachowan przez wspleranle Imprez

akcji

bezalkoholowych i promuj£!cych wolnosc od uzaleznienia narkomani£!.
4. Kontrola przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwolen na sprzeda.z

napoj6w

alkoholowych oraz kontrolct: w punktach sprzeda.zy napoj6w alkoholowych,
5. Podejmowanie interwencji w zwi<\Zku z naruszeniem przepis6w okreslonych w art.,l3 i
i art. 15 ustawy

0

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

Rozdzial III
Zasady wynagradzania

czlonkow

Gminnej

Komisji

Rozwi~zywania

Problemow

Alkoholowych

1.

Czlonek Komisji otrzymuje za udzial w posiedzeniu Komisji kaZdorazowo 100 zl,
oraz upowaZniony czlonek Zespolu ds. kontroli ptmkt6w sprzedai:y i podawania
napoj6w alkoholowych Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
za udzial w kontrolach - 100 zl. f przeprowadzenie kontroli w 5 punktach sprzedaZY f.

2.

Wynagrodzenie,

0

kt6rym mowa w ust. 1 wyplaca si~ na

a) wyplata wynagrodzenia

nast~puje

nast~puj'lcych

zasadach:

po zakonczeniu posiedzenia lub zakonczeniu

prac w zakresie kontroli ptmkt6w sprzedaZy napoj6w alkoholowych,
b) wyplata nast~puje na podstawie potwierdzenia uczestnictwa na liscie obecnosci,
3.

Przewodnicz'lcy Komisji otrzymuje za kierowanie pracami Komisji 300 zl
miesi~cznie

4.

w fonnie dodatku specjalnego.

Wynagrodzenie,

0

kt6rym mowa w ust. 1 wyplaca si~ na nast~puj'lcych zasadach:

a) wyplata wynagrodzenia nast~puje ostatniego dnia kaZdego miesi'lca,
b) w sytuacji faktycznej niemoznosci wykonywania funkcji przez przewodnicz'lcego
wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obnizeniu w stosunku do ilosci dni,
w czasie kt6rych przewodniczqcy Komisji nie mial mozliwosci wykonywania
swej funkcji.

Rozdzial IV
Zasady kontroli punktow sprzedaiy napojow alkoholowych

Zasady prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolen na
sprzedaZ napoj6w alkoholowych okresli Zarz'ldzenie W6jta Gminy Sochocin.

Rozdzial V
Postanowienia koncowe

W

realizacji

do

wsp6lpracy

stanowi'lc'l

programu
przez

przedmiot

mog'l

uczestniczyc

partnerzy

zewn~trzni

Realizatora oraz podmioty zainteresowane

zaproszeru

problematyk'l

programu, w zakresie swych zadan statutowych.

•
•

Uzasadnienie
do UCHWALY NR 111110/2014
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania
Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015 rok
Zgodnie z art. 4 1, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 roku

0

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356)
Rada Gminy uchwala corocznie Program Profilaktyki i RozwiC\:Zywania Problem6w
Alkoholowych oraz ustala zasady wynagradzania czlonk6w Gminnej Komisji RozwiC\:Zywania
Problem6w Alkoholowych.
Stosownie do ust. 2 wyzej cytowanej ustawy Program stanowi

cz~sc

strategii

rozwiC\:Zywania problem6w spolecznych.
W zwi<tzku z tym nalezy uchwalic

Program

Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015 rok.

Profilaktyki

RozwiC\:Zywania

