
UCHWAŁA NR XIX/90/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r., 
poz.1515, poz. 1890) oraz art. 4' ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2015 r. poz. 1286, poz.1893, poz.1916) Rada Gminy Nieborów 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/90/2016

Rady Gminy Nieborów

z dnia 29 lutego 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2016 r.

I. Wprowadzenie:

Wśród problemów społecznych w Polsce te związane z alkoholem są najtrudniejszymi do rozwiązania. 
Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie 
ponoszą nie tylko osoby indywidualne ale także cele społeczeństwo.

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym ale powoduje określony szkody społeczne, 
ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne 
regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstaniu.
W przypadku alkoholu potrzeba  prawnego uregulowania, czyli interwencji „zewnętrznej” za pomocą 
prawa wynika również z braku możliwości rozwiązania tych problemów za pośrednictwem innych 
środków.

Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, także społeczne, takie jak: naruszanie zasad 
bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo
i bezrobocie.

Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zwanego dalej „programem” wynika z art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2015r. poz. 1286)

Ustawa z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości umożliwia  lepszą realizację 
zarówno działań profilaktycznych jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał 
zarówno zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i środki na realizację tych zadań oraz podmioty 
odpowiedzialne za ich wykonanie.

II. Założenia programu :

1. Cel główny:

Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zwiększenie 
skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

2. Cele szczegółowe:

1) promowanie zdrowego trybu życia;

2) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu;

3) podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, prowadzenie rozmów motywacyjnych, interwencji wobec 
osób nadużywających alkoholu;

4) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

3. Adresaci programu:

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Nieborów, w szczególności do dzieci
i młodzieży. Programem objęci są również sprzedawcy napojów  alkoholowych niebędących mieszkańcami 
gminy.

4. Realizatorzy programu:

1) Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieborowie;

3) Powiatowa Komenda Policji w Łowiczu;
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4) szkoły z terenu gminy;

5) Sąd Rejonowy w Łowiczu;

6) placówki leczenia uzależnień;

7) członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz psycholog (specjalista psychoterapii uzależnień).

5. Zasady finansowania:

1) finansowanie realizacji  poszczególnych zadań określa preliminarz wydatków zgodny z projektem budżetu 
na 2016 rok w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi;

2) źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych 
wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2016.

III. Zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu poprzez:

1) kierowanie wniosków do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łowiczu o wydanie 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.;

2) informowanie o chorobie alkoholowej i możliwości leczenia osób uzależnionych  – podnoszenie wiedzy
z zakresu profilaktyki uzależnień -szkolenie różnych grup zawodowych  realizujących program profilaktyki 
alkoholowej i przemocy;

3) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych dla instytucji  i organizacji współpracujących
z GKRPA, np. GOPS, szkoły, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące na terenie gminy, 
policja;

4) współpraca z poradnią leczenia uzależnień;

5) finansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki poszpitalnej;

a) 2 maratony sobotnio- niedzielne po 20 godzin każdy; (szpital specjalistyczny –  Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Zgierzu),

b) prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych przez specjalistę psychoterapii  uzależnień.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

1) stałą współpracę z policją, Sądem Rejonowym w Łowiczu - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, 
kuratorami, Prokuraturą Rejonową w Łowiczu oraz zespołem interdyscyplinarnym ośrodkiem pomocy 
społecznej, szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań oraz udzielenia wsparcia 
rodzinom;

2) opłacanie badania przez  biegłych sądowych orzekających o stopniu uzależnienia od alkoholu;

3) finansowanie kolonii letnich i obozów sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) edukacja publiczna - zakup ulotek, broszur, poradników, oraz spektakli profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży;

5) szkolenia dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania  przemocy
w rodzinie (członkowie zespołu interdyscyplinarnego, nauczyciele);

6) zrealizowanie szkolenia lub tzw. „wywiadówki profilaktycznej” dla rodziców, uczniów ze  szkół 
podstawowych i gimnazjów w Gminie Nieborów na temat przemocy i uzależnień oraz jak rozwiązywać 
problemy wychowawcze o prawidłowych relacjach rodziców z dziećmi.

3. 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 
poprzez:
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1) organizowanie konkursów plastycznych i zawodów w przedszkolach, w szkołach  podstawowych, 
gimnazjach, promowanie zdrowego stylu życia, kształtowania pozytywnych postaw oraz zdrowej 
rywalizacji wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie Dni Sportu – ufundowanie nagród dla szkół 
biorących udział w zawodach;

Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej do biblioterapii oraz prenumerata - „Niebieska 
Linia” i „Pracownik Socjalny”;

2) wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu oddziaływań profilaktycznych;

3) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień;

4) zakup dla uczniów z terenu gminy zestawów odblaskowych w celu poprawy ich bezpieczeństwa.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych poprzez:

1) sfinansowanie kosztów zorganizowania przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych   imprezy 
skierowanej dla dzieci niepełnosprawnych w szczególności wywodzących się ze  środowisk zagrożonych 
alkoholizmem;

2) podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień  i sprawności 
fizycznej dzieci, uczniów i dorosłych poprzez promowanie sportu i zdrowego stylu życia -festyny, 
konkursy plastyczne, np.”Młodzież zapobiega pożarom”, których celem  jest edukacja dzieci
i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń
w kontekście jak uchronić dzieci i młodzież przed alkoholem i nikotyną, jak radzić sobie z narkotykami
w domu i szkole, przemoc w szkole i co dalej - zakup nagród Ekspres matematyczny pod hasłem „100% 
TRZEŹWOŚCI 100% MOŻLIWOŚCI” - zakup nagród;, zakup  spektakli profilaktycznych
i nagród dla dzieci i  młodzieży biorącej udział w pozalekcyjnych zajęciach o charakterze profilaktyki 
alkoholowej - „Leśna akademia sportu dzieci i młodzieży”;

3) diagnozowanie dzieci mających kontakt ze środowiskiem osób uzależnionych w tym dzieci z rodzin 
uzależnionych przez logopedę i psychologa, zakup pomocy psychologicznych,  logopedycznych;

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagradzana jest według następujących 
zasad;

a) dla przewodniczącego komisji i jej sekretarza za przygotowanie i prowadzenie posiedzenia komisji oraz 
dokumentacji związanej z pracą komisji każdorazowo za udział w odbytym posiedzeniu komisji 
wynagrodzenie – 100,00 zł,

b) dla pozostałych członków komisji każdorazowo za udział w odbytym posiedzeniu komisji 
wynagrodzenie - 70,00 zł,

c) wypłaty dokonuje się na podstawie listy obecności z odbytego posiedzenia komisji podpisanej przez 
przewodniczącego lub sekretarza komisji;

d) kwoty wynagrodzeń wymienione w pkt.4 lit. a i b obejmują również koszty dojazdu na komisję.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art. 13[1] i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

1) kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych na ternie gminy;

2) podejmowanie przez Wójta lub upoważnionego przez niego pracownika oraz członków  GKRPA kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

W 2016 r. nie planuje się w Gminie  Nieborów utworzenia Centrum Integracji Społecznej.

IV. Monitoring i ewaluacja:

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:

1) wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi
i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na  terenie Gminy;
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2) gromadzenia i analizy danych na temat problemu alkoholowego;

3) prowadzenia działań mających na celu ocenę rodzaju i stopnia zagrożenia uzależnieniem od alkoholu,
a także monitorujących skuteczność realizowanych  programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Wskaźniki monitoringu:

1) liczba osób objętych poradnictwem oraz pomocą psychologiczną z zakresu alkoholu i przemocy;

2) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi
i informacyjnymi;

3) liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

4) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych;

5) liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia odwykowego.

Z realizacji programu sporządzone będzie roczne sprawozdanie, które zostanie przedłożone Radzie 
Gminy Nieborów.

V. Harmonogram kontroli punktów sprzedaży:

Kontrola punktów będzie się odbywać 2 razy w roku 2016 tj:

1) na przełomie miesięcy kwiecień – maj 2016 r.;

2) na przełomie miesięcy wrzesień-październik 2016 r.

VI. Preliminarz planowanych wydatków finansowychprzeznaczonych na realizacjęzadań określonych
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w 2016 r.

ZADANIA

Lp. Nazwa  zadania Termin 
Wykonania

Koszty
zadania w zł;

1.
Zakup materiałów informacyjno -edukacyjnych dla szkół, 
biblioteki, gminnego ośrodka pomocy społecznej – zakup 
książek, prenumerata czasopism.

cały rok
4 800,00

2.
Sfinansowanie kolonii letnich, obozów sportowych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

lipiec - sierpień 
2016 r.

37 000,00

3.
Finansowanie zajęć psychoterapeutycznych w ramach opieki  
poszpitalnej. cały rok 2400,00

4.

-Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających stopień 
uzależnienia od alkoholu.
- Diagnozowanie dzieci mających kontakt ze środowiskiem osób 
uzależnionych w tym dzieci z rodzin uzależnionych przez  
psychologa i logopedę, zakup testów.
- Wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach
i rozmowach z osobami nadużywającymi alkoholu.
- Prowadze4nie terapii – zajęcia psychologiczne dla osób  
uzależnionych  od alkoholu oraz dla osób doznających przemocy 
domowej dla  osób stosujących  przemoc dla osób będących
w kryzysie  i nie radzących  sobie z problemami emocjonalnymi - 
„wywiadówka  profilaktyczna” - szkolenia dla uczniów
i rodziców.

cały rok 5100,00

40 000,00

13 000,00
Razem

58 100,00

5.

Sfinansowanie kosztów zorganizowania imprezy skierowanej dla 
dzieci niepełnosprawnych w szczególności wywodzących się ze 
środowisk zagrożonych alkoholizmem.

cały rok
2 000,00

6.

Dofinansowanie kosztów  zakupu nagród w związku
z organizacją konkursów i udziału dzieci w zajęciach 
pozalekcyjnych o charakterze profilaktyki alkoholowej oraz 
zakup spektakli profilaktycznych dla dzieci

cały rok 10 900,00
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i młodzieży – promowanie zdrowego stylu życia.
7. Działalność GKRPA w tym:

- kontrola punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie z harmonogramem 
kontroli:
- delegacje,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,
- szkolenia członków komisji, sprzedawców  napojów 
alkoholowych.

cały rok 2 800,00

8. Przemoc – spektakle i zakup materiałów edukacyjnych. cały rok 5 000,00

Koszt programu 123 000,00
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