UCHWAŁA NR XI.61.2015
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016
rok”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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Załącznik
do Uchwały Nr XI.61.2015
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016
Celem gminy Szudziałowo jest realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, a w szczególności:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,
2. Udzielanie rodzicom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży,
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów
Integracji Społecznej .
I.

Diagnoza - problemowa:

1. Uzależnienie od alkoholu - średnio 3 % mieszkańców gminy jest uzależniona od
alkoholu. W większości są to mężczyźni nie mający stałego zatrudnienia – stanu wolnego.
2. Nadużywający alkohol – średnio 8 % mieszkańców nadużywa alkohol. Wpływ na
to w dużej mierze ma to, że sąsiedztwo z Białorusią powoduje nieokreślony napływ
alkoholi wysokoprocentowych w niskich cenach.
3. Picie przez dzieci i młodzież – problem dotyczy w większości młodzieży
gimnazjalnej gdzie średnio 30 % próbowało picia alkoholu – dotyczy to
przeważnie picia piwa. Ale zdarzają się takie przypadki już w szkole podstawowej .
4. Rodzina z alkoholem – w większości przypadków w rodzinach dotkniętych
problemem alkoholowym uzależnioną osobą jest mąż , natomiast żony występują w
roli osoby współuzależnionej najczęściej ukrywając fakt uzależnienia męża .
Występują też przypadki uzależnienia lub nadużywania przez obojga rodziców
W roku 2015 – osadzonych zostało 19 osób do wytrzeźwienia w Izbie
Wytrzeźwień
W GOPS 7 rodzin w łącznej liczbie 30 osób są objęte pomocą z tytułu
występowania problemów alkoholowych.
5. Nietrzeźwi kierowcy – zostało zatrzymanych 17 kierowców prowadzących pojazdy
pod wpływem alkoholu.
6. Przemoc w rodzinie- w 2015 roku odnotowano 32 interwencji
policyjnych dotyczących awantur rodzinnych na tle nadużywania alkoholu.
7. Interwencje publiczne w związku z nadużywaniem alkoholu - 52
8. Interwencje domowe w związku z nadużywaniem alkoholu
- 78
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Diagnoza

-

Zasobowa:

Instytucje i ludzie:
1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8 osób.
2.Policja – Kierownik Posterunku Policji w Krynkach, 1 dzielnicowy.
3.Straż Graniczna
4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 osoby
5.Edukacja – Szkoła Podstawowa w Babikach – 8 nauczycieli,
w tym 3 na niepełnym etacie,
- Zespół Szkół w Szudziałowie – 21 nauczycieli,
w tym 6 na niepełnym etacie,
6.Klub sportowy „ SUDOWIA” – trener oraz nauczyciele WF
7.Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji – 6 osób
II.

Kierunki i wskazówki:
W bieżącym roku należałoby zwrócić szczególną uwagę zwiększając środki na prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez :
1.Prowadzenie zajęć profilaktyczno - edukacyjnych w szkołach - programy
profilaktyczne,
2.Stworzenie alternatywnych , ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne / zajęcia sportowe zajęcia w świetlicy
środowiskowej
3.Prowadzenie profilaktyki w społeczności lokalnej – ograniczenie zjawisk sprzedaży
alkoholu nieletnim .
Pozostałe zadania i środki należałoby utrzymać na poziomie ubiegłorocznego
programu.

III.

Finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych do realizacji w 2016 roku.

1.W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od
alkoholu:
 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym koszty badań
osób uzależnionych przez lekarza biegłego
- 4.500 zł
2. W zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:




Podjęcie odpowiednich działań służących ustaleniu czy osoba nadużywająca alkohol
stosuje przemoc wobec najbliższych – podjęcie działań interwencyjnych
Podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego sprawców przemocy
– 500 zł
Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w pomieszczeniu przeznaczonym na
schronisko tym osobom – 500 zł
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3.W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz rodziców:
 Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki finansowanie spektakli profilaktycznych, zakup
pomocy dydaktycznych, doposażenie świetlicy szkolnej w programy komputerowe dotyczące
profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym w „Klubie Gimnazjalisty” w Zespole Szkół
w Szudziałowie – 8.000 zł.
 Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki - finansowanie spektakli profilaktycznych,
zakupienie materiałów i pomocy do prowadzenia programu profilaktycznego, dofinansowanie
imprez profilaktyczno-integracyjnych i rekreacyjno-sportowych, szkoleń nauczycieli
w zakresie profilaktyki w Szkole Podstawowej w Babikach – 4.000 zł
 Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu przez GOAKiR imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym. - 10.500 zł.
 Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych– 4.000 zł.
4. W zakresie działalności i funkcjonowania GKRPA
 Zakup środków i materiałów kancelaryjnych służących do działalności Komisji – 2.000 zł.
IV.

Zasady wynagradzania członków GKRPA

1. Członkom GKRPA przysługuje dieta w wysokości 50 zł. za jedno
posiedzenie, łączna kwota wydatków na ten cel w 2016 r. - 4.000 zł.
2. Podstawą wypłacenia jest:
- potwierdzenie podpisem na liście obecności udziału w posiedzeniu ,
- udokumentowanie odbycia posiedzenia poprzez sporządzenie protokołu,
obrazującego przebieg posiedzenia ,rozpatrywane zagadnienia i ustalenia,
3. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji potwierdzą pobrane diety podpisem
na liście wypłaty.
V.

Zasady koordynacji i finansowania Gminnego Programu.
Powołana Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ma kompetencje
inicjatorskie w zakresie profilaktyki wobec alkoholizmu oraz kompetencji do podejmowania
czynności zmierzających do orzeczenia przed Sądem o zastosowanie przymusu leczenia wobec
osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie komisji zobowiązani są do wykonywania
określonych zadań takich jak: wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami Rady Gminy, działania kontrolne przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości w placówkach handlowych i gastronomicznych , prowadzenie dokumentacji.
- Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szudziałowie.
- Środki finansowe na realizację Gminnego Programu będą pochodziły z opłat za
zezwolenia których wysokość jest planowana na kwotę - 38.000 zł

VI.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2013 -2016 przyjęty został Uchwałą Nr XXI.139.2013 Rady Gminy
Szudziałowo z dnia 14 czerwca 2013 roku. Zadania z tego zakresu ujęte są również
w Rozdziale III punkt 3 niniejszego programu.
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