UCHWAŁA NR XXXVII/275/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkholowych na
2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik do Uchwały nr XXXVII/275/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 listopada 2017 r.

I.

WPROWADZENIE

Otoczenie społeczne, a w szczególności społeczność lokalna wpływa na kształtowanie
postaw każdego człowieka, a w szczególności dzieci i ludzi młodych. Otoczenie to, może stać
się czynnikiem zniekształcającym postrzeganie świata, prawidłowych wzorów moralnych
i norm przyjętych za właściwe. Wówczas mówimy o zagrożeniach społecznych. Dużym
zagrożeniem społecznym jest uzależnienie od alkoholu, któremu najczęściej towarzyszy
występowanie innych negatywnych zjawisk tj. przemoc w rodzinie, bezrobocie, osłabienie
więzi rodzinnych, kompetencji rodzicielskich oraz podejmowanie zbyt wczesnych kontaktów
seksualnych przez młodzież w poszukiwaniu bliskości i zrozumienia.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
jest zbiorem działań, które będą realizowane w Gminie Książ Wlkp. w ramach zadań
własnych wynikających z art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym Programie, który jest
kontynuacją działań w tym zakresie prowadzonych w latach poprzednich.
Niewątpliwie zadania i sposoby ich realizacji zostały dostosowane do potrzeb lokalnych ,
a zarazem do możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby
instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony
podmiotów zewnętrznych, tj. jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji,
instytucji i osób fizycznych.
Aktami prawnymi regulującymi kwestię realizacji działań z przedmiotowego zakresu są:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

II.

CELE PROGRAMU

1. Cele główne programu:
1) ograniczenie rozpowszechniania zjawisk nadużywania alkoholu oraz związanych z tym
problemów,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nadużywających i uzależnionych
od alkoholu oraz członków ich rodzin poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym,
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3) zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów
alkoholowych,
4) pomoc osobom uzależnionym w zakresie zaprzestania lub ograniczenia picia alkoholu.
2.
1)
2)
3)
4)
5)

Cele szczegółowe programu:
opóźnienie wieku inicjacji spożywania alkoholu ,
ograniczenie akceptacji rodziców dla picia alkoholu przez dorastające dzieci,
ograniczenie dostępności alkoholu dla nieletnich,
zmniejszenie indywidualnych zagrożeń wynikających z picia alkoholu,
upowszechnianie metod edukacji publicznej mającej na celu zwiększenie wiedzy
i świadomości społecznej na temat rosnącego zagrożenia rozwojem alkoholizmu
i narkomanii oraz możliwych skutków i sposobów zapobiegania.

III.

ODBIORCY PROGRAMU

Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany jest
do wszystkich grup społecznych związanych z problemem alkoholowym, bądź zagrożonych
prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

IV.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, poprzez:
1) rozmowy motywacyjno - interwencyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz
sprawcami przemocy w celu udziału w psychoterapii prowadzonej przez Punkt
Informacyjno - Konsultacyjny,
2) porady informacyjne dla osób z problemem alkoholowym i innymi środkami
psychoaktywnymi,
3) współpraca z placówkami leczenia uzależnień, z których korzystają mieszkańcy Gminy
Książ Wlkp.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
poprzez:
1) finansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, w którym
prowadzona jest praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi
oraz dorosłymi dziećmi alkoholików,
2) finansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem
alkoholowym na wycieczki, wyjazdy na basen, obozy i półkolonie z programem
socjoterapeutycznym,
3) udział w lokalnych szkoleniach, naradach w zakresie wdrażania systemu pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym,
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4) kierowanie wniosków o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do właściwego
sądu oraz finansowanie badań przeprowadzonych przez biegłego specjalistę,
5) współdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury
„ Niebieskiej Karty”.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacji w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:
1) finansowanie programów profilaktyki uzależnień rekomendowanych przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
warsztatów, festynów i kampanii profilaktycznych oraz promujących zdrowy styl
życia dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych uzależnionych oraz
współuzależnionych od alkoholu,
2) finansowanie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży pochodzącej
z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonej w ramach pozalekcyjnych zajęć
sportowych, kulturalnych i innych,
3) wspieranie i dofinansowanie edukacji rodziców w zakresie pomocy młodzieży
w utrzymaniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej negującej
nadmierne używanie alkoholu,
4) utrzymanie i prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Książ Wlkp.
oraz zatrudnianie wychowawców tych świetlic,
5) zakup sprzętu sportowego oraz materiałów edukacyjnych i dydaktycznych
umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież
uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w świetlicach
środowiskowych, a także finansowanie dożywiania dla uczestniczących w ww.
zajęciach,
6) finansowanie lub dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju
umiejętności społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu,
skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Książ Wlkp.,
w tym finansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, prelekcji, widowisk
artystycznych i tematycznych konkursów,
7) stworzenie możliwości edukacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz innych osób zaangażowanych w realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym organizowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez:
1) wspieranie szkół i placówek oświatowych, których działania służą rozwiązywaniu
problemów uzależnień poprzez: finansowanie lub współfinansowanie imprez
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin alkoholowych,
2) wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki
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organizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
3) współpraca z pracownikami socjalnymi mająca na celu pomoc osobom
uzależnionym i współuzależnionym oraz z Powiatową Komendą Policji w Śremie
w zakresie dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez:
1) przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania warunków
zamieszczonych w ww. ustawie oraz w wydanym zezwoleniu,
2) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie
niezbędnych materiałów do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w sprawach orzekanych w związku z naruszeniem przepisów
zawartych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) za prace związane z wykonywaniem zadań Komisji, będących elementem
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym, za udział w posiedzeniach Komisji, z zastrzeżeniem pkt 2,3,4 członkowie
Komisji otrzymują wynagrodzenie miesięczne w kwocie 210,00 zł brutto,
2) za każdorazową nieobecność w ciągu danego miesiąca na posiedzeniu Komisji,
stwierdzoną na podstawie list obecności dokonuje się w terminie, o którym mowa
w pkt 5 potrącenia 50 % wynagrodzenia,
3) Jeżeli w ciągu danego miesiąca odbędzie się tylko jedno posiedzenie, to w razie
nieobecności członka Komisji na tym posiedzeniu, wynagrodzenie o którym mowa
w pkt 1 nie przysługuje,
4) potrącenia nie stosuje się w przypadku nieobecności spowodowanej
wykonywaniem w tym samym czasie innych czynności związanych z pełnioną
funkcją członka Komisji potwierdzonych przez przewodniczącego Komisji,
5) wynagrodzenie płatne jest raz w miesiącu w terminie najpóźniej do 10 dnia
następnego miesiąca na podstawie list obecności, na podany numer rachunku
bankowego,
6) przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych poza teren gminy, tj.
podróży związanych z wykonywaniem funkcji członka Komisji według zasad
uregulowanych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej. Polecenie każdego wyjazdu podpisuje Burmistrz Książa
Wlkp.

V.

FINANSOWANIE PROGRAMU
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany
będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych w budżecie Gminy Książ
Wlkp., pozyskanych zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na dany rok, zgodnie z
budżetem gminy w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej 851 tj. ochrona zdrowia i 85154
tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na
realizację Programu przesuwa się jako niewygasające na realizację zadań wymagających
kontynuacji w roku następnym do momentu uprawomocnienia się nowego gminnego
Programu.

VI.

REALIZATORZY PROGRAMU/PODMIOTY WSPÓŁPRACUJACE

1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest Urząd Miejski w Książu Wlkp., który może zlecać realizację zadań
jednostkom podległym oraz podmiotom z zewnątrz.
2. Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,
3) Powiatowa Komenda Policji w Śremie,
4) szkoły i inne placówki oświatowe,
5) organizacje pozarządowe,
6) inne instytucje współpracujące przy realizacji zadań Gminnego Programu
profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII.

MONITOROWANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:
1) zbierania danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych, w tym
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) gromadzenia danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem
alkoholowym na terenie Gminy Książ Wlkp.
3) wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami
odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi na terenie gminy,
4) gromadzenie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) prowadzenia kontroli powierzonych zadań według potrzeb związanych
z realizowanym zadaniem,
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6) dokonanie corocznej oceny realizacji Programu przez Gminną Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VIII. SPOSÓB SPRAWOZADANIA
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2018r. zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Książu
Wlkp., w terminie do 31 marca 2019 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 2017 r.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z wolą ustawodawcy działania te muszą być ujęte w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym
corocznie przez Radę Miejską w Książu Wlkp. jako załącznik do uchwały.
Alkohol jako produkt legalny jest powszechnym towarem rynkowym, którego nadużywanie
powoduje istotne szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne. Konsekwencje wynikające z jego
nadużywania wpływają zarówno na osoby uzależnione jak i współuzależnione. Wśród nich można
wymienić m.in. zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, brak racjonalnego myślenia, wypadki
samochodowe, przemoc w rodzinie, bezrobocie, strach i wycofanie z życia społecznego. Zapobiec
nadużywaniu alkoholu i wynikającymi z tego konsekwencjami zupełnie się nie da, można jedynie
poprzez określone regulacje prawne starać się ograniczyć rozmiary powstających szkód.
Podejmowane działania adresowane są do wszystkich mieszkańców społeczności gminnej, w tym
przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zostały zdefiniowane najważniejsze problemy dotyczące uzależnienia
od alkoholu oraz wskazane działania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych
celów.
Z uwagi na to, że nie ma innych możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do
proponowanej uchwały środków umożliwiajacych osiagnięcie zamierzonego celu, podjęcie
uchwały jest zasadne.
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