
U C H W A L A Nr XV/78/2004

Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 marca 20041:

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Na podstawie art.4l ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002r Nr.147
pz. 1231 z późniejszym zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

51

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowiący załącznik do uchwały.

52

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedkładania rocznych informacji o realizacji
uchwały.

5 3

Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

5 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

Przewod lc c ady Gminy



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tworzy
podstawy systemu prawnego, na którym ma się opierać działalność władz
lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
wyznacza zadania, które są przedmiotem działania gminy. Sposób ich realizacji
określa niniejszy program.

I. Ogólny zarys problemów alkoholowych.

l . Ilość istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W gminie funkcjonują 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych — wtym
12 posiada zezwolenie na sprzedaż wszystkich rodzajów alkoholi, ] wyłącznie
piwa oraz 5 punktów prowadzących sprzedaż do spożycia w miejscu sprzedaży.
Według złożonych oświadczeń w 2003 roku na terenie gminy punkty te
sprzedały alkohol na kwotę 997.925 zł.

2. Wykroczenia oraz przestępstwa mające związek z alkoholem /dane z Policji/ .
- kradzieże z włamaniem - 12 wszczętych, 4 wykrytych, 4 po spożyciu

alkoholu,
- kradzieże -7 wszczętych, 4 wykryte, 1 po spożyciu alkoholu,
- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - 3 wszczęte,16 wykrytych, 1 po spożyciu

alkoholu,
- bójki i pobicia -2 wszczęto, 3 wykryto, 3 po spożyciu alkoholu,
- znieważenie funkcjonariusza publicznego -1 po spożyciu alkoholu,
- znęcanie- ll wszczęto,8 stwierdzono,8 po spożyciu alkoholu,
— groźby karalne -10 wszczęto, 6 stwierdzono, 6 po spożyciu alkoholu,
- nietrzeźwi kierujący pojazdami- 24
- wypadki drogowe - 3 w tym 3 po spożyciu alkoholu ze skutkiem śmiertelnym,
- zatrzymano do wytrzeźwienia 62 osoby,
- interwencje 222, w tym połowa po spożyciu alkoholu,
- zatrzymano 8 praw jazdy,
-96 wykroczeń w tym 42 w stanie po spożyciu alkoholu ztego 7 z Ustawy o

Wych.w Trzeźwości.

3. Dane dotyczące udzielonej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
W 2003 roku GOPS udzielił pomocy 28 rodzinom dotkniętym problemem
alkoholizmu na kwotę 29 652 zł. Pomoc ta była świadczona w naturze,



w formie zasiłków pieniężnych i pracy socjalnej.
4. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.
Gminna Komisja liczy 9 osób. W roku 2003 odbyła dwa posiedzenia.
Skierowano do Sądu 9 wniosków w sprawie zastosowania przymusowego
leczenia odwykowego. Na stałe współpracuje z 57 rodzinami, gdzie wcześniej
było zastosowane, z wniosku komisji, przymusowe leczenie odwykowe.
Zorganizowała i nadzoruje prace grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
dla osób uzależnionych od alkoholu i młodzieży gimnazjalnej. Spotykają się
one jeden raz w tygodniu po dwie godziny.. W roku 2003 zorganizowano i
zrealizowano w szkołach podstawowych i w gimnazjum 5 programów
profilaktycznych, co dało 23 realizacje dla 715 dzieci.

II. Cele programu.
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. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.

. Zmniejszenie nowych przypadków uzależnień.

. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.

. Zmniejszenie uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń zycia rodzinnego
/przemocy/ .

. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń prowadzących
programy profilaktyczne i naprawcze.

. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
programu.

III. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez:
- prowadzenie punktu konsultacyjno — informacyjnego dla osób uzależnionych

i ich rodzin przy GOPS,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób działających w zakresie
motywowania do leczenia, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,

- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych i sprzętu
niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie



lecznictwa odwykowego,
—- wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA, AL-ANON, AL—ATEN oraz

innych,
— prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
zagrożonych uzależnieniem,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
- upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,
— współpraca z PoradniąOdwykowąi Sądem Rejonowym w Ciechanowie.
- zwrot kosztów podróży osobom uzależnionym i ich rodzinom na leczenie w

placówkach lecznictwa odwykowego oraz na grupy wsparcia i grupy
samopomocowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw
rodzinie:
- szkolenie w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w

rodzinie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem w
środowisku pracy /policjantów, pracowników socjalnych, nauczycieli,
pracowników służby zdrowia, członków GKRPA],
rozwój pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar przemocy,

—- edukacja publiczna, materiały informacyjne, ulotki, broszury,
- kreowanie warunków do powstawania świetlic środowiskowych w ramach
środowiskowych programów profilaktycznych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży:

- organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu
zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu skierowane na całą ludność gminy,

- organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży, a także dla rodziców,

- wspieranie działań w celu utworzenia lokalnej koalicji trzeźwościowej, mającej
wyraźny cel profilaktyczny, eksponujący zdrowy, trzeźwy sposób życia,

- uruchomienie programu wczesnego rozpoznawania choroby alkoholowej i
wczesnej interwencji przez służbę zdrowia.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- współfinansowanie wydawania gazetek szkolnych:

- SzP w Kołaczkowie „Supeł”,
- SzP w Woli Wierzbowskiej „Kleks”
- Gimnazjum w Opinogórze „Mikser”,



- współfinansowanie działalności informacyjno — edukacyjnej w zakresie
profilaktyki zdrowego stylu życia realizowanego przez Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Iromed” w Opinogórze poprzez bezpłatne rozdawnictwo
materiałów edukacyjnych /ulotki, broszury, informatory/ -, dofinansowanie
zakupu kserokopiarki.
- współfinansowanie działalności środowiskowego koła internetowego dla dzieci
przy Szkole Podstawowej w Woli Wierzbowskiej.

IV. Zasady wynagradzania członków GKRPA w Opinogórze

1. Leczenie odwykowe
- motywowanie do leczenia odwykowego
- kompletowanie dokumentów o przymusowe leczenie odwykowe,
- współpraca z kuratorami sądowymi w sprawie realizacji postanowień sądu o
podjęciu i kontynuowaniu leczenie odwykowego.

Za prowadzenie wyżej wymienionej pracy ustala się wynagrodzenie miesięczne
zryczałtowane w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia, ogłoszonego przez
Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

2. Kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.

Ustala się jednorazowe wynagrodzenie za każdą kontrolę w wysokości 15%
najniższego wynagrodzenia dla osoby kontrolującej.

3. Sporządzanie opinii w celu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdego członka Komisji, który
uczestniczy w sporządzaniu opinii w wysokości 15% najniższego wynagrodzenia
za każdą opinię.

4. Sporządzanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2003.

Ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdego członka Komisji, który
uczestniczy w tworzeniu programu w wysokości 15% najniższego wnagrodzenia.



HARMONOGRAM WYDATKÓW

socjalnych, pielęgniarek, policjantów
Członków komisji

Lp. Zadanie ”””” Odpowiedzialny
:
Koszt w zł.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- koordynator 10 godz.

Informacyjnego x33 zł x12m—cy

- dyżur instruktora terapii uzależnień oraz = 3.960 zł

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
- telefon zaufania 1.100 zł
- prenumerata czasopism 1.000 zł
- materiały biurowe
- koszty leczenia osób uzależnionych i ich

rodzin 1.500 zł

2. Wydawanie opinii przez biegłych koordynator 198 x10 =1.980 zł

sądowych w zakresie uzależnienia od

alkoholu

3. Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla koordynator 2870 zł.

młodzieży gimnazjalnej

4. Wynagrodzenie dla członków komisji: Przewodniczący
- motywowanie do leczenia, Komisji

sporządzanie dokumentacji do sądu 1.500 zł
- kontrola punktów sprzedaży

napojów alkoholowych 2.966 zł
- sporządzanie Gminnego ProgramuProf. i

Rozw.Probl.Alkoh. oraz sprawozdania

1.080 zł

5. Programy profilaktyczne koordynator 6.854 zł

6. Szkolenie dla nauczycieli, pracowników koordynator 3.000 zł



Wynagrodzenie dla koordynatora Przewodniczący

Komisji

4.0002ł

Dofinnsowanie szkół w ramach realizacji

szkolnych programów profilaktyki
- Szkoła Podstawowa w Opinogórze

( zakup materiałów według załączonego
programu)

- Szkoła Podstawowa w Dzboniu ( zakup
fachowej literatury do Bibliotek szkolnej,
filmów Video, nagrody na konkursy w
imprezach rekreacyjno—sportowych
promujących życie bez nałogów)

- Szkoła Podstawowa w Trętowie Pełzach
(zakup nagród na konkursy, rozgrywki
sportowo-rekreacyj ne, zakup fachowej
literatury),

- Szkoła Podstawowa w Woli
Wierzbowskiej (dofinansowanie do
zakupu radiowęzła szkolnego, gazetki
szkolnej Kleks, środowiskowego koła
internetowego,

- Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie
(dofinansowanie do zakupu materiałów
do realizacji programu profilaktycznego
„Agresji mówimy nie”, gazetki szkolnej
oraz do zakupu poglądowych środków
audiowizualnych),

- Gimnazjum w Opinogórze
(dofinansowanie gazetki szkolnej
Mikser, imprez sportowo-rekreacyjnych
promujących zdrowy styl życia i
środków audiowizualnych)

Koordynator
2.000 zł.

1.500 zł.

1.000 zł.

4.500 zł.

2.500 zł.

3.5002ł.

Dofinansowanie N.Z.0.Z. „IROMED” w
zakresie realizacji zadań z profilaktyki (zakup
materiałów edukacyjnych typu ulotki, broszury
oraz kserokopiarki)

koordynator 2.500 zł.

10. Dofinansowanie GOK-u w Opinogórze w
zakresie organizowanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież:

- zajęcia rzeźbiarskie,
- zorganizowanie półkolonii letnich dla

dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym

koordynator

4.690 zł.

1.000 zł.

Razem: 55.0002ł
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