Załącznik do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY WILCZYCE NA 2011 ROK.

I. WPROWADZENIE:
Zadania związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, należą do zadań własnych gminy.
Ważną przemianą, która dokonała się w dziedzinie rozwiązywania problemów społeczności
związanych z alkoholem i narkotykami jest stopniowa decentralizacja zadań, uwzględniająca
rosnącą odpowiedzialność społeczności lokalnych i jej liderów. Ze względu na fakt, że zasięg
problemów alkoholowych jest rzeczywiście rozległy, realne rezultaty mogą przynieść działania
kompleksowe, zaplanowane na szerszą skalę. Problemy związane z alkoholem dotyczą różnych sfer
naszego życia i powodują różne szkody (społeczne, zdrowotne, ekonomiczne) zarówno te
wymierne, związane choćby z opieką zdrowotną, wypadkami drogowymi czy przestępczością, jak
i te niewymierne (cierpienie i ból). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że szkody te dotyczą
zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej rodziny.

Dlatego

„polityka

alkoholowa

powinna obchodzić wszystkich”, chociaż obserwacje pokazują, że w samorządach gminnych dzieją
się rzeczy ważne i potrzebne, to należy wciąż doskonalić i rozwijać lokalne systemy rozwiązywania
problemów uzależnień. Nowoczesne podejście do problematyki uzależnień zakłada potrzebę
zaangażowania się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, zarówno
o charakterze administracyjnym, jak i placówek służby zdrowia, a także organizacji pozarządowych
wyspecjalizowanych w świadczeniu usług określonego rodzaju.
Alkoholizm i narkomania, która rozwija się latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie
ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego
uzależnionego, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się
z uzależnionym.

II. PODSTAWA PRAWNA:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został na podstawie :
1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
3) Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015.
4) Projektu Narodowe Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2010-2015.

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY WILCZYCE:
Gmina Wilczyce położona jest w powiecie sandomierskim województwa świętokrzyskiego.
Administracyjnie składa się z 16 sołectw zamieszkiwanych przez 3966 osób. (dane na 31.12.2009r.)
Na terenie Gminy Wilczyce zlokalizowanych jest 11 punktów sprzedaży alkoholu.
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poz miejscem
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta.
Wśród punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych kształtuje się następująco:

•

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo posiada 11 punktów,

•

powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) posiada 11 punktów,

•

powyżej 18% zawartości alkoholu posiada 5 punktów.
W Gminie funkcjonują 2 gimnazja i 4 szkoły podstawowe, szkoły liczą 402 uczniów

i zatrudniają około 65 nauczycieli.
Na podstawie danych za III kwartał 2010 r. pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy
wynika, że ogółem na terenie Gminy Wilczyce jest 186 osób bezrobotnych w tym 89 kobiet i 97
mężczyzn, osób bezrobotnych w wieku 18-44 lata zarejestrowanych jest 154 osoby.
Zagrożenia sprzyjające rozszerzaniu nałogu tkwią w środowisku społecznym i wynikają
w dużej mierze z następujących czynników:
•

braku alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,

•

syndromu wyuczonej bezradności,

•

braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,

•

braku perspektyw życiowych dla młodego pokolenia i związana z tym frustracja
powodująca brak motywacji do przezwyciężenia trudności.

IV. ZADANIA WŁASNE GMINY
§ 1 Zadania wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
2) Udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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.
4) Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

rozwiązywania problemów alkoholowych.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
Ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
6) Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami..
§ 2 Zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej;
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania

dzieci

uczestniczących

wychowawczych i socjoterapeutycznych;

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo-

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

V.Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 1 Zadania będą realizowane poprzez:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
2) Prowadzenie i finansowanie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
a) nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z klientem,
b) prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej,
c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotykowe i alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
d) informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
motywowanie do leczenia,
e) udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
f) współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w
ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA.
3) Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie
terapii - programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję.
4) Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i
dofinansowywanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy.
5) Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i upowszechnianie informacji
o istniejących placówkach leczenia odwykowego.
6) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
7) Motywowanie i kierowanie alkoholików i narkomanów do podejmowania leczenia.
8) Dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub
nim zagrożonych w obozach szkoleniowych, koloniach i innych formach wypoczynku
9) Dofinansowanie zakupu paczek mikołajowych dla dzieci z rodzin patologicznych.
10) Doposażenie świetlic wiejskich oraz dofinansowanie działań stowarzyszeń w zakresie
pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowymi.
11) Działalność

profilaktyczna,

informacyjna,

edukacyjna

w

zakresie

rozwiązywania

problemów narkomanii.
12) Dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów z działalności
edukacyjnej rozwiązywania problemów narkomanii.

VI. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH.
§ 1 Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofnięcia
zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
2) Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3) wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza
miejscami do tego wydzielonymi
4) Opracowywanie Gminnego Programu Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożenie do uchwalenia przez Radę Gminy.
5) Realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 2 Zasady wynagradzania.
1) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują
wynagrodzenia za udział w pracach komisji wynoszące za jedno posiedzenie:
a) przewodniczący komisji - 90 zł brutto
b) pozostali członkowie- 80 zł brutto
§ 3 Zasady, formy i zakres prowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych:
1) Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2) Kontrolę prowadzą członkowie komisji i funkcjonariusze Policji.
3) Zakres kontroli obejmuje:
a) sprzedaż alkoholu w oparciu o aktualne zezwolenia,
b) przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
c) przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży alkoholu oraz przestrzeganie porządku
publicznego wokół miejsc sprzedaży.

4) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej
kontrolowanego, osoby zatrudnionej.
5) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

VII. ŚRODKI FINANSOWE
§ 1 Finansowanie zadań:
1) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie będzie finansowana między innymi
z wpływów uzyskanych ze środków, o których mowa w art 111 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 2 Dysponowanie środkami finansowymi:
1) Do zarządzania i dysponowania środkami z funduszu alkoholowego upoważnia się Wójta
Gminy.

.

§ 3 Plan finansowy Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.
Lp.

1.
2.
3.

Określenia wydatku

Wynagrodzenie członków komisji z tytułu posiedzeń
Szkolenia, konferencje, seminaria
Orzecznictwo lekarza biegłego o stopniu uzależnienia

Kwota (złoty)

3.500
1.000
2.000

4.

Finansowanie punktu pomocy dla osób uzależnionych

7.000

5.

Paczki mikołajkowe

1.500

6.

Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
uzależnień lub nim zagrożonych w obozach
szkoleniowych, koloniach i innych formach wypoczynku

8.000

Doposażenie świetlic wiejskich, boisk szkolnych na terenie
gminy, pomoc w organizowaniu różnych form rozrywki
z zakresu kultury fizycznej

10.000

7.

8.
9.

Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii

400

Dofinansowanie prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów z działalności edukacyjnej
rozwiązywania problemów narkomanii

600

RAZEM

34.000

