UCHWAŁA NR VII/41/15
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 41 ust. 1, 2 i
5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 405, poz. 1356; z 2013 poz. 1563; M.P. z 2014 r. poz. 145;
Dz. U. z 2014 r. poz. 822, poz. 1188) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie gminy Wola Krzysztoporska na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Maria Głowacka
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Załącznik do uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 27 marca 2015 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Rozdział I
Wprowadzenie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany na
podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405; z 2013 poz. 1563; M.P. z 2014 r.
poz. 145; Dz. U. z 2014 r. poz. 1188, poz. 822) i jest głównym dokumentem określającym zakres oraz
formę realizacji działań na terenie Gminy Wola Krzysztoporska. Program charakteryzuje się
wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań
podejmowanych w latach poprzednich.
Gminny program ma na celu tworzenie jednolitego systemu działań profilaktyki, zmierzających
do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania, zapobieganie
powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują.
Środki finansowe przewidywane na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych na rok 2015 wynoszą 153 000,00 zł.
Priorytety i cele strategiczne Programu
1. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej zmniejszaniu
aktualnych i zapobieganiu nowym problemom związanym z uzależnieniami, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz członków ich rodzin.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
4. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez organizację profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców.
5. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów
profilaktycznych.
6. Kontrola rynku napojów alkoholowych, w kontekście przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń oraz podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców
napojów alkoholowych..
Rozdział II
Adresaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Wola Krzysztoporska a w szczególności
następujące grupy osób:
· osoby uzależnione od alkoholu oraz zagrożone uzależnieniem od alkoholu,
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· dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholizmu oraz
przemocy w rodzinie),
· rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób borykających się
z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie.
Rozdział III
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadanie 1
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych:
· udzielanie specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu,
· prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu,
· informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego,
· udzielenie wsparcia, motywacji do utrzymania abstynencji po zakończonym leczeniu,
· tworzenie systemu wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu ( Grupy Wsparcia / Mityngi AA).
2. Realizacja zadań pomocy sprawcom oraz ofiarom przemocy w rodzinie:
· udzielanie pomocy indywidualnej poprzez zatrudnienie psychologa,
· realizacja programów rehabilitacyjnych dla sprawców przemocy,
· programy edukacyjne dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców, policjantów oraz
pracowników pomocy społecznej.
3. Kierowanie wniosków do sądu w oparciu o zgromadzoną dokumentację: wywiady środowiskowe,
dane uzyskane z Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zobowiązania do leczenia
odwykowego.
4. Prowadzenie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla osób dotkniętych problemem
alkoholowym.
5. Realizacja pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem od napojów alkoholowych w połączeniu z innymi środkami
psychoaktywnymi.
6. Dofinansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych dla pracowników placówek zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym o możliwości skorzystania z pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
Zadanie 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.
1. Dofinansowanie działań i programów specjalistycznych związanych z opieką psychologiczną
i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.
2. Organizowanie i finansowanie lokalnych imprez dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka.
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3. Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez
współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony
zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Inicjowanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i środowiskowych grup
społecznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
5. Opracowywanie oraz rozdysponowywanie materiałów
uzyskania pomocy na terenie Gminy Wola Krzysztoporska.

informacyjnych

o możliwościach

Zadanie 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i opiekuńczo – wychowawczych.
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w postaci spektakli profilaktycznych, teatralnych oraz koncertów dla szkół.
2. Wspieranie działań realizowanych przez szkoły z terenu gminy w ramach organizacji programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie spotkań, odczytów, prelekcji związanych z walką z alkoholizmem i innymi
uzależnieniami.
4. Wszechstronne wspieranie oraz finansowanie szkoleń dla nauczycieli, członków GKRPA
i pracowników GOPS z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz
działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów
alkoholowych oraz przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
6. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych
przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

i sportowych

oraz

innych

7. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych i organizacja wycieczek dla uczestników
świetlic.
8. Organizacja konkursów plastycznych, literackich o tematyce antyalkoholowej dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
9. Organizacja obozu profilaktyczno – wypoczynkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
10. Udział w kampaniach ogólnopolskich („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”)
mających na celu działalność profilaktyczną.
11. Prowadzenie edukacji społecznej, zakup książek, ulotek, broszur, czasopism o tematyce
profilaktycznej.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Współpraca GKRPA z:
1. podmiotami realizującymi zadania Gminnego Programu.
2. Oddziałem Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
3. Poradnią dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim.
4. Innymi placówkami leczenia uzależnień.
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5. Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.
6. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Woli Krzysztoporskiej.
7. Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Policją i Ośrodkami Zdrowia.
9. Stowarzyszeniami.
10. Placówkami oświatowymi, klubami sportowymi z terenu gminy Wola Krzysztoporska.
Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
(reklama i promocja napojów alkoholowych) i art. 15 ( m.in. zakaz sprzedaży napojów
alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia) ustawy oraz występowanie przed Sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy dotyczącym limitu punktów
sprzedaży i ich lokalizacji.
2. Podejmowanie działań interwencyjnych i kontrolnych mających na celu eliminowanie
nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz
na kredyt lub pod zastaw.
Zadanie 6
Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu lub narażonych na
wystąpienie problemu uzależnienia od alkoholu poprzez współuczestnictwo w organizowaniu
i finansowaniu Centrów Integracji Społecznej.
Jednym z zadań własnych samorządu gminy realizowanych w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określonych w art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest wspieranie
zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Centrum Integracji Społecznej zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U. 2003 nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) jest tworzone m. in. przez
Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, a działalność CIS finansuje się z dotacji pochodząca
z dochodów własnych gminy zarezerwowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z uwagi na brak takiej instytucji na terenie Gminy Wola Krzysztoporska, pośrednio zadanie
polegające na zatrudnianiu socjalnym jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Woli Krzysztoporskiej, który wykonuje od 2009 roku projekt systemowy „Człowiek – najlepsza
inwestycja” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja powyższego zadania polega na: poradnictwie psychologicznym, doradztwie zawodowym
i specjalistycznym szkoleniu zawodowym, głównie dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia
społecznego oraz biernych zawodowo.
Rozdział IV
Zasady organizacji, finansowania oraz sposób realizacji programu
1. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
· inne podmioty, którym zalecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
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2. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
· źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych,
· wynagrodzenie członków GKRPA wynosi 12% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.
1220) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku,
· wynagrodzenie, o którym wyżej mowa przysługuje za udział w odbytych posiedzeniach Komisji
oraz w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dotyczących przestrzegania przepisów
o sprzedaży napojów alkoholowych,
· lista obecności z posiedzenia Członków GKRPA musi być potwierdzona przez Przewodniczącego
GKRPA.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
określa odrębna uchwała Rady Gminy.
2. Poza zadaniami określonymi w poprzednich rozdziałach środki finansowe mogą być
przeznaczone na inwestycje i remonty obiektów związanych z realizacją programu oraz zatrudnienia
w tym celu niezbędnej kadry.
3. Decyzję o wysokości i przeznaczeniu środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej.
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