
Uchwala Nr XXIII/79i09

Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 23 marca 2009 r.

rv sprawie: uchrvalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozrviąą.wania

Problemów AlkoholowYch oraz Przeciłvdzialania Narkomanii

nn rok 2009

Na podstawie a ' 18 usl' 2 pkt. l 5 ustawy z dnia 8 marca I990r' o samorŻądzie gniny

(Dz.U'z 2001 r' Nrl42,poz. 1591zpóż.n zm.)'an.4r ust' 2 ustawy z dnia 26 października

l982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanju alkoholizmowi ( tekstjedn. Dz' U'

z 2002r' Ni 11'7,poz.lŻ3l z Póżn zm' ) oraŻ afl' 10 usl'3 Ntawyzdnja 29 lipca2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ. U' Nr l79, poz' l485 ) Rada Gminy

uchwa]a co następuje:

s1

I'rz11muJe się Gminny Program Profilaktyki i RozwjązFvania Pr'oblemórv A]koholowych

oraz Pzeci*działania Narkomanii na 2009 r' stanorviący załącznik nr l niniejszcj uchwały.

s2
Wykonanie uchrvały po'"vierza się wójto\\'i Gnliny.

$3
Tlaci nloc uch\\'ała nr Xxll/77l0E Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30' 12.2008 r'

s1
Uchwała wclrodzi w życie z dniem pod.jęcia z mocą oborł'iązującą od 1 stycznia 2009 roku j zostanje

poclana do pubIicznej rviadolrrości w trybic przewidzianym dla przepisów prawa nliqscorr eto'

Przerr odniczacv Redv Gminv
,/l 'r .'' , '
]'\ l/ i't (ł

Rysza.d Skłodowskj



Załacznik nr I

do uchwaly nr XXIII/79l09

z dnia 23.03.2009 t.

GMINNY PROGRAM

PRoFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

NA 2OO9 ROK



I. Wstęp

Jednyrn z najpowaźniejszych problemów społecznych w PoJsce jest naduŹyrvanie

alkoholu wraz ze wszystkimi negatyr'vnymi konsekrvencjami tego zjawiska. Problr:my

wynika'jące z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą populację. również lych, którzy

z tacji wieku dopiero stają przed wyborami dotyczącymi i1ości i częstotliwości picia' Ustawa

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowj i narkomanii tworzy system

umożliwiający zs}Ąlchronizowanje w skali kraju działań rządolYej administracji palistwowej i

administracji samorządowej poprzez tworzenie spó.jnej podstarrr prarr.nej i mer1tor1,cznej'

Bardzo istotną ro1ę w tych działaniach pełni Państwowa Agenc_ia Roz\ł'iąŻ\'wania Problemólv

Alkoholorł.ych. która fo.mułuje główne cele i strategię. które polrtnny' slano\\]c ron]\

działania dla administracji publicznej. ważna- pźemiana" która dokonała się rr dziedzinie

rozwiązyrvania problemów alkoholowych i narkomanri jest stopnio\\'a decenllaliZacja zadań.

urvzględniająca rosnącą odpowiedzialaość społeczności lokalnych i,1ej lideróu'' Ze rvz91ędu

na fakt, żę zasjęg probJemów alkoholowych jest .ZecŻ}\ iście roŻległy' ręalne rezu]taly mogą

prz1nieść działania kompleksorve, zaplanowane na szefoką ska]ę. Nowoczesne podejście do

problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangżorrania slę rv działania profilaktyczne i

napmwcze szerokiego kręgu inst}'tucji, zaró* no o charakteĘe admjnistracyjn}Ąn, .jak i

placówek słuźby zdrorł'ia. po1icji a także organiŻacji pouafza-do$'ych .'vyspecjalizorvanych rv

świadczeniu ushlg okreś1onego rodzaju' \{aJąc na rrzg1ędzie rvagę oraz zagrożenia związane

z nadużywaniem alkoholu oraz narkomanią Lrstala się następujące kicrunki działań

zmierzających clo poprawy syluacjiw tJm ZakesieI

II. Prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacy.jne j

w szczególności wśród dzieci i mlodzieży

1' Systenatyczne zapobicganie powstawaniu problemów alkoholou,ych wśród dzieci

i mlodzieży \ł'e wszystkich szkołach na terenic gminy, poprzez pogadanki rv szkołach na

lekcjach rvychowawczych, biologii, religii iprzy innych okazjach. celenr zagospodarowania

wolnego czasu' oraz pogłębiania wiadorności o szkodliwości spożyrvania rlapojórv

rlkol o orrycl'orru o,kurl<nch nrrlomanii.



2' organizowanie spotkań połączonych z wyświetlanien filmów wideo na temat

skutkórv naduż}wania alkoholu olaz narkomanii'

3. organizowanie konkursów plastycznych lub konkursów wiedŻy o skutkach

alkoholizmu i narkomanii i uroczystę nagradzanie najlepszych uczestnjków.

4' Wspólpraca z olganizatolami obozów' kolonii letnich lub zimowych d1a dzieci z

rodzin patoJogicznych i dofinansowanie pob}tu i wyż}avienia tych dzieci.

5' Wspieranie działań sfużących promocji zdrowego trybu źycio poprzez

doflnansowy\ł'anie zakupólv strojów spońowych oraz nagród dla zwycięzców tumiejów

sPoltowych.

6. DoposaŹanic bibl1otek rv literafurę pośrł.ieconą prob]ematyce uzaleźnień.

IIl' Zadania cminnej Komisji Rozrviązywania Problemów

Alkoholowych
l' .Podejmorvanie dzialań mot}rr'ujących podjęcie 1eczenia odrv1'kov'ego przez osoby

uza]cżnione popŹez loŻmo\\\ z njmi i czlonkami ich rodzin. ptolvadzone w obecności

członkórl konlisji'

]'Poz)skiir:nie niezbeJn-vch intbrmac]l o przesłankach upra*'niajacych do pod.Jęcia

dzjałari rł celu unieszczenia osób uzaIeżnionr'ch rr stosorr nvch oddŻiałach leczenja

uzależnień.

3'Współpraca z ośrorlkiem Pomocy Społecznej, Konisarialem Polic.ji oraŻ służbą

zdrowia rv zakresie prowadzenia roznlów z osobami nadużywaja-cymi alkoho1' oraz z osobami

stosuiąc}nri przenoc fizyczną lub psychiczną wobec członków swoich rodzjn.

4' Finansowanie z funduszu p,'alkoholowego kosztów zwią7anyclr z kierowanienr osób

uŻależnionych na Leczenie odrł'ykowe'

5'Prot'adzenie doraźnych kontroli placówek handlowych i gastrono icznych na

terenie gminy w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w lrzeź\.vości

iprzecirvdziałaniu a]koholiznrowi. ptz'y sprz'edaży i podarvaniu napojów alkoho]owyclr

szczególnie młodŻieży Clo l8 lat'



lV. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż

napojólv alkoholowych

Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów

a1koho1owycJr przeznacŻonych do spozycia w miejscu i poza miejscem spŹedaży'

1' Konlrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gnriny członkowie Gminnej Komisji

RozwiąŻywania Problemów Aikoholowych' wraz z Polic.ją w zakresiel

. pŹestŹegania porządku pub1icznego wokół micjsc sprzedaży napojów

alkoholowych,

. przestrzegania ustawo\\'ego zakazu sprzedarr ania napojów a1koholo*'rvch

n'obom nleletnlm I nlet-7(/rł)m'

. przęstrzęgania zakazu spożnr'ania alkoholu rr nlie1scach oubliczrr1ch.

. przestrzegania usta\ł'owepo zakazu lek]anro\\ ania napojórr alkoholo!\ 1ch

2. Kontrola obejmnje:

. Zgodność ptowadŻoneJ spr7edaz} napo_jo* alkoholorrych Ż aktualnie ważnym

leŻ\Ą oleniem leltł oleniam.

. pŹestżeganie warunkó\f us!a\\ \ o rr'vcholvaniu r.v trzeźwości i

J'rzcc,wdz.arcniu a kol-o,,r.or,.

o przestrzeganie zasad i rvarunkórł sprŻedaży napojów a1koholorvych

okrcślonych rv uchrvałach Rady Gm1n-"".

. przestrzeganie zasad rvydzielania stoiska na sprŻedaż napojów alkoho]orvych'

. przcstrzcganie nakazu umieszczania rv rvidoczn)'rn miejscu intbrmacji

o szkod]iwości spożIvania napojów alkoholowych'

. kontro]e punktów sprzedaży napojów alkoholow;lch przeprolvadzane przez

co najnniej trzech członków Konisji

3 Osoby upoważlrione do dokorrywania kontroli mają prawo do:

. wstępu na teren nieruchomości' obiektu' lokalu lub ich części, gdzie

prowadZona jeSt ta dZiałalność

. żądania pisennych lub ustnych rvyjaśnień oraz okazania zezwoleń

Członkołie Komisji z przeprowadzoncj kontroli sporządzająprotokół'



V. Zasady wynagradzania GKRPA

Za udział w posiedŻeniu członkowie Komisji otrzymują w)magrodzenie w wysokości

100% diety radnego Gminy Andrzejewo, a 50Yo za przeprowadzenie kontroli w punktach

sprzedaży alkoho1u'

W}Tłata diety dokonyr,vana jest na podstawie listy obecności podpisanej przez

cz]onków i przewodniczącego Komisji'

Środki na realizację Programu mogą pochodzic z następujących źródełl

. budźetu gminy z ptzezlaczen|em na realizację zadań własnych gminy' wynikajacych

Z ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

dodatkowych kwot pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojow

alkoholowych.

. ze środków uzyskanych od innych jednostek samorządL tery.torialnego

nd |oJsla$ ic odrębn).'h porozunlień.

VI. Postanowienia końcowe

Ręalizalorzy Proglamu:

l. Wójt Gminy Andrzejervo

2' Gminna Komisja Rozwiązy'vania Problenrów Alkoholowych

3 ' Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Andżejewie

4' P]acówki oświatowo_ wychowawcze


