
flchłvała Nr xxx/l06/09

Rady Gminv Andrzejewo

z dnia 30 grudnia 2009 r.

$' sprałie: uchrvalenia (;nrinnego Progfanu PfofiltkĘki i Roz$iązyrvania

Problemó\\' Alkoholo'w'vch oraz Przecilvdziłłania Narkomłnii

na rok 2010.

Na poc1stawie aI1' l8 ust' 2 pkt' 15 ustawy Ż dnia 8 marca 1990I' o sanor7ąclzie grllin)'

(.DLIJ'z Żaol I' NI 1'12,poz' 1591 zpózl Zrn ).ful'J tlst 2ustr\\) zrJnla 26 paŹclziernika

]9E2 t. o W}cho\.vaniu \ł'trzeŹlvości i plzecirvdzialaniu a]kol'io1izmowi ( tckstjedn. DZ' U'

7 2002 l.NI I1i,poz'I231 7 póż'n Ąn.) or^7' a|t'i0 usl'3 ustawy Ż c1nia 29 ]ipca 20l:)5 r'

o przeciwdziirłaniu nalkonanii (D7' U' ]\:]- 179. poz'1485 ) Rada GmiDy

uch\\,ala co nasleplłe:
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\\''vlronanic uch\\'al\' powierza się \ł'óitorr i Gnlinr '

Uc]rwirła wohodzj rł'zyc1e z dniem podjęcra'

Przovodn!:zący Rirc1y Cmń1'

i'( rl' 'jl;i\;.
Ryszzird Ś1i1ódo!Ąski
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Załaczn1l< nr I

do uchwaly nr XXX/106/09

z dnia 30.12.2009 r.

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

NA 2O1O ROK



I. Wstęp

Jednyn z najpoważniejszych problemów społecznych u' Po1sce jest nadużYu'anie

alkoho]u rvraz ze wszystkjmi negaty]!1'l}'mi koosekrł'cncjami tego zjawiska' Probleny

lłynikające z picia alkoholu obejmują swoin zasięgiem całą populację, Iów0ież tych którzy

z lacji wieku dopiero stają plzed wybonmi dotyczącymi ilości i częstotli\'ości picja' Ustawa

o wychowaniu u, tlzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoho]izmołi j narkomalii trvoŹy system

umożliwiajapy zsynchronizowanie w ska]i kraju działarl rządowej administracji pai1stwowei i

administracji samorządoł'ej poprzoz tworzenie spójnej podstawy prawnej i lneryol)cznej'

Bardzo istotnąro1ę w tych działaniach pełni Państworva Agenc.ja RozwiąZy\ł'ania Plob]emólv

Alkoho1oq'ch, któla fomrułuie głó\Ąne cele i strategię, które powinny stanowió ramy

działania dla administracji publicznej. Wamą przenianą któla dokonała się rł dziedzjnie

rozwiązywania problenów alkoholo\łych i narkomanii jest stopniowa decentlalizacja zadań.

rrwzględniająca rosnącą odpowiedzialność społeczności 1oka]nych ijej liderów' Ze lł'zględu

na lakt' że zasięg problemów alkoho1owyclr .jest rzeczywiście roz1egły, realne rezultaty mogą

przynieść działania komp1eksowe' zaplanorł'ane na sŻeloką skalę' Nowoczęsoe podejście do

problenatyki a1koho1o\\'ej zakłada potrzobę Zaangażowania się rv działania plofilaktyczrre 1

naplawcze szerokiego kręgu inst},tucji, zarówno o charakteŻe administracyjnyn, jak i

placówek słuzby zdrowia, policji a takŻe organizacj i pozarządowych w1'specja1izorvanych rł

świadczeniu usług okeślonego rodzaju. Mając na względzie wagę oftz zaglożclliJ 7!Ą i.lzfure

z nadużywaniem alkoholu oraz narkonranią ustala się następującc kicrunki działali

zmierzających do popiawy sytuacji w tym zakresie:

il' Prowadzenie proli|aktycznej działalności informacyjnej

w szczególności wśród dzieci i młodzieży

1' Systematyczne zapobieganie po\ł,sta\ł'aniu problemów alkoholoiłrych \ł śród dŻieci

i mlodzieży we wszystkich szkołach na terenie g1niny' poprzeu pogadanłi w szkołach na

lekcjach wychowawczych, biologii, religii i przy iru,iych okazjach, celem zagospodalowania

wo]nego czasu, oraz pogłębiania v,iadomości o szkodliwości spożylvania napojow

alkoholo\)cll o-r/ o skurkach narkom.uii.



2' organjzo\ł'anie spotkań połapzonych z \łTś*.ietlaniem fillnóW !Ą,icleo na tcnat
skutków nadużFvania alkoholu oraz nalkomanii.

3. organizowanie konkursórv plastycznych ]ub konłursów wiedŻy o skutkach

alkoho]iarru i narkomanii i uroczyste nagradzanie naj1epszych uczestnikórł.'

'ł' Wspólpraca z organizatolami obozów, kolonii lctnich lub zimorvych dla clzicci z
1odŻin patologicznych i dofinansowanie pob}tu i q\.Źywienia tych dŻieci'

5. Wspierade działari słuzących promocji zdrowego tlybu Ź)cra pop1ZeŻ

do]inansorł'yr'vanie zakupów strojów spofio\\rych oraz nagród dla zwycięzców tumiejów

spol-towych.

6' Doposażanie bibliotek \ł'literaturę poświeconą problematyce uzaLeźnień.

lII' Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych
1. .Podejmowanie działań motywującycl] podjęcie 1eczenia odwykowego plzez osob-v

uzaleŹnione poprzez rczmowy z njrrri i człoŃami ich r.odzin, plo\ł'adzonę w obecności

członków kornisji'

2'Pozyskirł'anie niezbędnyclr infonrrac.ji o przesłaŃach uprawnjaiacych do podjecia

działań w cęlu umieszczęnia osób uza.leżnionych .w stosownych oddziałach leczenia

uza]eżnioń'

3'Współpraca z ośrodkiem Pomocy Społecnej, Konrisariatem Policji oraz służbą

zdiowia w zakesie prowadzenia rozmów z osobami Dadużywającymi alkohol' oraz z osobami

stosujapymi przemoc lizyczltą 1ń psychiczną rł'obec człoŃórł. swoich rodzin.

4' Finansowanie z funduszrr p/alkoholołego kosztórł' związanych z kiercwanien osób

uzależnionych na leczenie odwykowe-

5'Prorr.adzęnie dolaźnych kontroli placólvek handlowych i gastronomicznych na

terenie gniny rv zakresie plzestŹegania ustauJr o wychowaniu rł' trzeŹwości

i przcciwdziałaniu aikoholizmowi, przy sptzedŁr- i podawanirr napojów alkoho1orł.ych

szczególnie młodzieży do l8 lat'



IV. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż

napojów alkoholowych

Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzącc spŻedaŹ napojóW

alkohololvych przeznaczonych do spozycia w miejscu i poza miejscem sprzedaż} '

1' KontrolQ przeprowadzają upowaimienl pvez wójta GmiDy członkowie Gminnej Komisji

Rozwiąyrł,ania Problemów Alkoholowych, wraz z Policjąw zakesie:

. przestŹegania pouądku publicznego wokół mjejsc sprzedaz1 napojorv

alkol'rolowych,

o przestrzegania ustawowego zakazu sprzeda."vania napojów alkoholowych

o"obom nieletnim i n.cLrzezrł^ lr'

. przestżegaDia zakazu spożywania alkoholu w miejscach pub1icznycl'i'

. przestlzegania ustalvowego zakazu reklamowitnia napojów alkoho1orvyc1'i

2. Kontrola obejmuje:

. zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholorł1clr z aktualnię ważnyn

zezwoleniern /zezwoleniami./

pŹestŻeganie waruŃólv ustawy o wychowaniu w trzeźwośoi

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

przęstrzęganie zasad i warunków sprzedazy napojów a]koholowych

określonych w uclrwałach Racly Gminy.

. pżestŹeganie zasad wydzielania stoiska na sprzedż napojów alkoholorv1'ch,

. plzestzeganie nakazu umieszczalia rv widoczn)m miejscu infonnacji

o szkodliwości spożyrł'ania napojórł' alkohololrych'

. konbole punktów sprzędaży napojów alkoholowych przeprorvadzane przez

co najmniej trzech członłów Komisji

3' osoby upou'ażnione do dokonyrvania kontlo1i mają plawo do:

. wstępu na telen nieruchomości. obiektu, lokalu ]ub ich części, gdzie

plowadzona jest ta działa]ność

. żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnieli oraz okazania zezwo1eń

Członkowie Komisji z przeprowadzonej kontroli sporŻądŻaj ą plotokół.


