UCHWAŁA Nr I/ 5 /04
RADY GMINY W CHODZIEŻY
z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2004
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568) oraz art.4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, z 2001r. Nr 128, poz.
1401, Dz.U. z 2002r. Nr 167, poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 719, Dz.U. z 2003r. Nr
122, poz.1143)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków finansowych na rok 2004 zgodnie z
załącznikiem Nr 1.
§ 2. Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z ww. Programu czyni się
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3.Traci moc Uchwała Nr IV/7/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia do
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr I/ 5 /04
RADY GMINY W CHODZIEŻY
z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada
na samorząd lokalny obowiązek wykonania zadań zmierzających do ograniczenia
spożycia alkoholu oraz do minimalizacji jego skutków w środowisku lokalnym.
Powyższe zadania wynikają z art. 4 1ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w oparciu o nie konstruuje się zakres działania
tworząc gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
zatwierdzany przez Radę Gminy w Chodzieży.
Środki finansowe na realizację gminnego programu pochodzą zgodnie z art.18
i 18 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są integralną częścią Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zgodnie z art. 41 ust 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr I/5/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 20 lutego 2004 roku

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dla Gminy Chodzież na rok 2004.
Wstęp
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada
na samorząd terytorialny zadania związane z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. Polski model rozwiązywania problemów wynikających z picia alkoholu
zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana w
gminach. Należy tutaj podkreślić, iż samo leczenie osób z chorobą alkoholową jest
finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Specyfika tej choroby
wymaga jednak szczególnych zachowań, gdyż dotyka ona nie tylko samego
pijącego, ale i jego najbliższych. Postępowanie w zakresie konstruktywnych form
pomocy w tym zakresie winno zatem być skierowane do rodziny osoby pijącej.
Profilaktyka to trudne i kosztowne zadanie, wymaga od jej realizatorów kształcenia,
sumienności i odpowiedzialności. Osoba zajmująca się tym zagadnieniem
niewątpliwie powinna być dobrym i wrażliwym obserwatorem.
Ustawodawca nałożył na gminy szereg zadań, które zostały skatalogowane w
przedmiotowej ustawie. Zadania te dotyczą przede wszystkim oddziaływań, które w
efekcie spowodują zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu, poprzez podniesienie
świadomości społecznej w tym zakresie. Podniesienie owej świadomości jest
konieczne, gdyż każdą społeczność lokalną charakteryzuje znaczny odsetek ludzi
znajdujących się w tzw. grupie ryzyka.
Zgodnie z badaniami ankietowymi ESPAD (Europejskie Szkolne Badania Ankietowe
na temat Alkoholu i Narkotyków) w odniesieniu do Gminy Chodzież grupa ta wygląda
następująco:
- liczba uzależnionych 2% populacji
- dorośli żyjący w otoczeniu uzależnionych 4% populacji
- dzieci wychowujące się z tym problemem 4% populacji
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ostatnim czasie dowodzi temu, iż
świadomość społeczna w tym zakresie wzrasta, ludzie coraz częściej proszą o
pomoc, już nie chcą i nie mają siły skrywać swoich „tajemnic”. Wieloletnia chora
pedagogika, która kultywowała ponad wszystko szacunek do pijących rodziców
małymi krokami odchodzi w przeszłość. Zmiana to długoletni proces, a zgodnie z
danymi opublikowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
społeczność lokalna Gminy Chodzież wymaga takiej zmiany.

Cele Programu
* Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie
rozmiarów
tych, które aktualnie występują,
* Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami występującymi w gminie
* Edukacja społeczności lokalnej w zakresie używek zmieniających świadomość ze
szczególnym uwzględnieniem alkoholu

Podstawowe strategie obejmują:
1. Racjonalne ograniczenie dostępu alkoholu oraz kontrolę działalności
gospodarczej napojami alkoholowymi na terenie gminy.
2. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi
formami postępowania pijących alkohol.
3. Profilaktyczne oddziaływania na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i
trzeźwości, w szczególności wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.
4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych oraz dla
członków ich rodzin
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie metod rozwiązywania
problemów alkoholowych
6. Edukacja publiczna pomagająca w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
7. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego
(przemocy i zaniedbań)

I. Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
-zadanie to realizowane jest poprzez poradnictwo w zakresie możliwości
leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych (dzieci i
współmałżonkowie), oraz poprzez pomoc psychologiczną i
terapeutyczną;
realizatorami tego zadania są przede wszystkim Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień „Remedium”, Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej, Policja.
* Zapobieganie dalszej degradacji osób uzależnionych

- zadanie to realizowane jest poprzez: kierowanie na badanie w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie wniosków o leczenie
do sądu, nadzorowanie leczenia przez komisję, interwencje w miejscu
zamieszkania przez członków komisji, pracowników socjalnych,
kuratorów sądowych, dzielnicowych, oraz poprzez ciągłe doskonalenie
warsztatu pracy osób które pracują w tym zakresie
* Ścisła współpraca z Poradnią Uzależnień „Remedium”
* Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów
ponadpodstawowych dla członków rodzin z problemem alkoholowym
* Edukacja publiczna
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Zadanie to realizowane jest poprzez udzielanie pomocy prawnej i
psychologicznej rodzinom dysfunkcjonalnym przez pracowników
socjalnych, członków Zespołu Orzekającego komisji, Pracownika Punktu
Konsultacyjnego, pracowników świetlic środowiskowo-terapeutycznych
oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku letniego dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub niewydolnych
wychowawczo.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Zadanie to realizowane jest poprzez działalność świetlic środowiskowoterapeutycznych ( Nietuszkowo, Milcz, Strzelce ), które w swych
założeniach funkcjonują w celu zmniejszenia ilości powstawania nowych
przypadków uzależnienia od środków zmieniających świadomość,
promują i uczą zdrowego funkcjonowania w środowisku- rodzinie, grupie
rówieśniczej itp.
Nadto w ramach tego zadania realizowane są programy profilaktycznoedukacyjne, przedstawienia teatralne, konkursy i inne imprezy
okolicznościowe.
W ramach realizacji tego zadania możliwe jest finansowanie zajęć i akcji
profilaktycznych wynikających z programów wychowawczych szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Chodzież.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zadanie to realizowane jest poprzez dofinansowanie oddziaływań
terapeutycznych wobec osób( mieszkańców Gminy Chodzież)
przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Pile, która realizuje indywidualne
programy terapeutyczne motywujące do podjęcia leczenia odwykowego
w zakresie choroby alkoholowej.
II. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
– 25 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznie - opłacane z
budżetu Gminy
2. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- 10 % minimalnego wynagrodzenia
3. Za prace w powołanych Zespołach Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
– 10 % minimalnego wynagrodzenia
4. Za przeprowadzenie wywiadu oraz pisemne sprawozdanie z wywiadu
środowiskowego u osób, w stosunku do których toczy się
postępowanie o leczenie odwykowe przez członka Zespołu
Orzekającego lub pracownika socjalnego GOPS
– 4 % minimalnego wynagrodzenia
5. Za przeprowadzanie wizji niezbędnych do wydania zezwolenia
czasowego (imprezy okolicznościowe) na sprzedaż napojów
alkoholowych, w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę
– 4% minimalnego wynagrodzenia
6. Za prowadzenie zajęć w ramach świetlic środowiskowoterapeutycznych
– 14 zł /godzinę
Podstawą wszystkich wypłat są pisemne sprawozdania z wywiadów
środowiskowych, wizji i przeprowadzonych kontroli przez Zespoły,

miesięczny godzinowy rozkład zajęć świetlicy, umowy zlecenia na
wykonanie czynności oraz listy obecności z posiedzeń.
III. Preliminarz kosztów wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
w ramach środków w wysokości 47.200 zł pochodzących z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Działalność świetlic środowiskowo-terapeutycznych
Podanin ( uczęszcza 30 dzieci)
Milcz (uczęszcza 12 dzieci)
Nietuszkowo (uczęszcza 30 dzieci)
-Termin realizacji - I - V, X - XII
– Koszt

17.750,-

a/ wydatki osobowe - umowy zlecenia
I - V
(21,5 tygodnia x 6 godzin x 14 zł x 3 świetlice)
X - XII (11 tygodni x 6 godzin x 14 zł x 3 świetlice)
w tym składki na ubezpieczenie społeczne

8.190,5.418,2.772,-

b/ nakłady rzeczowe (72 dzieci x 80 zł)
- doposażenie świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
organizacja imprez

5.7 60,-

c/ podwieczorek

3 .000,-

c/ podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia

800,-

Cel: Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, udzielanie pomocy w nauce,
konstruktywne zorganizowanie czasu wolnego, zajęcia edukacyjne z
uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, integracja środowiska.
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wypoczynku
letniego
- Realizator zadania - GKRPA
- Termin realizacji - VI - VIII
– Koszt
12.000,Cel: Zagospodarowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych prawidłowej opieki,
przekazywanie wzorów dobrego zachowania, współżycia w grupie, promowanie
zdrowego stylu życia,
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- koszt 8.060,a/ wynagrodzenie dla członków Komisji i Zespołów Problemowych - 2.800,(5 osób x 80 zł 7 posiedzeń)
b/ wizje
- 320,c/ wynagrodzenie za wykonanie wywiadów
- 640,d/ wydanie opinii przez biegłego
- 1.100,-

e/ podróże służbowe
f/ szkolenia i narady
g/ punkt konsultacyjny

- 300,- 700,- 2.200,-

Termin realizacji - I - XII
Cel: Bieżąca realizacja i koordynacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, budowanie skutecznego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pobudzanie do działań osób
współuzależnionych poprzez skuteczne programy indywidualne, pomoc w
załatwianiu spraw instytucjonalnych.
4. Profilaktyka dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego
Kampanie i akcje promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej
organizowane przez Gminę oraz wynikające z programów wychowawczych
poszczególnych
szkół
Szkoły
1. Szkoła Strzelce
2. Szkoła Oleśnica
3. Szkoła Stróżewo
4. Szkoła Zacharzyn
- dofinansowanie programów profilaktycznych szkół
3.200 zł
po złożeniu do GKRPA programu profilaktycznego szkoły z uzasadnionym
zapotrzebowaniem na środki finansowe
- kampanie organizowane i finansowane przez Gminę
2.690 zł
Termin realizacji I - VI, X - XII
Koszty 5.890,Cel: wzmacnianie w dzieciach i młodzieży pozytywnych postaw, nauka radzenia
sobie w trudnych sytuacjach w szkole, rodzinie, grupie rówieśniczej,edukacja
dorosłych
5. Dofinansowanie programów terapeutycznych ponadpodstawowych dla ofiar
przemocy domowej i osób współuzależnionych oraz finansowanie
indywidualnych programów terapeutycznych dla osób opuszczających izbę
wytrzeźwień
- koszt 3.500,Termin realizacji I-XII
Cel: budowanie poczucia bezpieczeństwa w osobach narażonych na destruktywne
działania osób bliskich, pobudzanie do działań mających na celu osobisty rozwój

