Uchwała Nr XXVI/151/09
Rady Gminy w Zarębach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j. z 2007 roku
Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami / uchwala się co następuje:

§1
Uchwala się
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłoŜenia Radzie Gminy w 2010 r.
sprawozdania z realizacji programu.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Załącznik do Uchwały
Nr XXVI/151/09 Rady Gminy
w Zarębach Kościelnych
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Rodzaj zadania
Działania
profilaktyczne

Miejsce i termin
realizacji

Opis zadania
1.Organizowanie
i
finansowanie
szkolnych programów profilaktyczno- Szkoły,
edukacyjnych („Zachowaj trzeźwy społeczność
lokalna.
umysł ” ,)
Praca ciągła.
2.Promocja zdrowia
- doŜywianie dzieci w szkołach.
3.Organizowanie szkoleń i konkursów
z dziedziny rozwiązywania problemów
alkoholowych.
4.Organizowanie pogadanek w szkole
dla młodzieŜy i rodziców na temat
skutków spoŜywania alkoholu,
przemocy w rodzinie i narkomanii.
5.Organizowanie wypoczynku letniego
z programem terapeutycznym dla
dzieci osób uzaleŜnionych.
6.Prowadzenie zajęć sportowych z
zastosowaniem profilaktyki
alkoholowej i narkotykowej
7.Dofinansowanie szkoleń dla
nauczycieli i policjantów w zakresie
profilaktyki alkoholowej i
narkotykowej.
8. Organizowanie festynu letniego w
ramach programu „Lato bez alkoholu”,
w programie gry, zabawy, konkursy.

Zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej
dla
osób
uzaleŜnionych
i ich rodzin

1.Finansowanie szkoleń
dla osób Teren gminy.
zajmujących
się
problemami Praca ciągła.
alkoholowymi i przemocą w rodzinie.
2.Prowadzenie punktu konsultacyjnego
dla osób uzaleŜnionych
i ofiar
przemocy w rodzinie.
3.Wspieranie
działalności
środowiskowej w zakresie pomocy dla
osób z problemem alkoholowym.
4.Pomoc w uzyskaniu terapii w Poradni
dla osób uzaleŜnionych oraz ich rodzin
(częściowy lub całkowity zwrot
kosztów
dojazdu
do
placówki
terapeutycznej)
5.Organizowanie zajęć : zabaw i
rozgrywek sportowych dla dzieci i
młodzieŜy w ramach programu „Lato
bez alkoholu”.
6.Urządzenie placu zabaw.

Działania mające
na
celu
ograniczenie
dostępności
do
alkoholu
oraz
struktur
jego
spoŜycia.

1.Opiniowanie
wniosków
osób
ubiegających się o pozwolenie na
sprzedaŜ alkoholu.
2.Przeprowadzanie kontroli punktów
sprzedaŜy alkoholu w zakresie
przepisów dotyczących sprzedaŜy i
podawania napojów alkoholowych w
placówkach
handlowych
i
gastronomicznych.

Pomoc osobom 1.Organizowanie
spotkań
i
uzaleŜnionym w motywowanie do podjęcia leczenia
podjęciu leczenia odwykowego.
odwykowego
2.Współpraca z rodzinami osób
uzaleŜnionych w celu wspierania ich
w trakcie i po leczeniu

3. Stała współpraca z Poradnią Zdrowia
Psychicznego.
4.Kierowanie osób uzaleŜnionych do
lekarza biegłego
celem uzyskania
opinii na temat podjęcia leczenia.
1.Przeprowadzanie badań ankietowych
Diagnoza
aktualnego stanu w klasach V-VI szkół podstawowych i
problemów
Gimnazjum.
alkoholowych
2.Analiza problemów na podstawie
uzyskanych wyników.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Za uczestniczenie w posiedzeniach komisji przewodniczącemu i członkom
komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 85,00 zł.
(słownie: osiemdziesiąt pięć złote) brutto.

Zasady finansowania programu.
1.Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jest Urząd Gminy.
2.Realizacja programu finansowana będzie w ramach środków własnych gminy,
uzyskanych z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych.
3.Zadania programu mogą być równieŜ finansowane z dotacji :
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Wojewody
- osób fizycznych i prywatnych.

Postanowienia końcowe.
Komisja corocznie przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania
programu.

