UCHWAŁA NR XVII/173/2020
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2020 rok
Na podstawie: art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571, poz. 1815), art.1 art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, poz. 1818)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok –
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów
Katarzyna Biegała
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Załącznik do uchwały Nr XVII/173/2020
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 stycznia 2020 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
2020 ROK
DZIAŁ I.
Wprowadzenie.
Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, opracowanego w oparciu o przepisy prawne:
- ustawa z dnia 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
Dz. U. z 2019 r., poz.2277, poz. 1818)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania
powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz
udzielania pomocy ich rodzinom. Alkohol jest legalnym towarem rynkowym i powoduje określone szkody
społeczne, ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza spożywany w nadmiernych ilościach. Alkohol jest przedmiotem
zainteresowania ustawodawcy, który przez regulacje prawne wpływa na minimalizowanie powstawania szkód.
Ustawodawca wskazał gminom główne źródło pozyskania środków finansowych na realizację wskazanych zadań
własnych. Jest to tzw. fundusz alkoholowy, czyli dochód gminy pochodzący z opłat za korzystanie z zezwoleń na
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne cele. Oznacza to, że środki
pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na
inne, niezwiązane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii zadania. Wśród problemów społecznych, które
destrukcyjnie oddziaływują na społeczność lokalną, są m.in. problemy alkoholowe i zachowania ryzykowne
dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych. Zapobieganie tym problemom wymaga tworzenia lokalnych
inicjatyw, z podziałem konkretnych zadań pomiędzy instytucje oraz osoby realizujące zadania profilaktyczne,
dzięki czemu zadania te nie tylko będą dobrze realizowane, ale także dobrze dostosowane do warunków lokalnych.
Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Cele operacyjne
określone w Narodowym Programie Zdrowia (NPZ) mają pomóc w osiągnięciu celu nadrzędnego: "by Polacy żyli
dłużej i w jak najlepszym zdrowiu". Zdrowie społeczeństwa zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich
to postawy i zachowania, które składają się na styl życia. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane
w poniższym programie są kontynuacją działalności prowadzonej w roku ubiegłym na podstawie Diagnozy
Lokalnych Zagrożeń w Gminie Kleszczów.
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń w Gminie Kleszczów.
Przeprowadzona diagnoza zagrożeń społecznych na terenie gminy Kleszczów w drugim kwartale 2018 roku
objęła pięć wybranych grup mieszkańców: uczniów szkoły podstawowej, uczniów klas gimnazjalnych, uczniów
szkoły ponadpodstawowej, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Łącznie
w badaniu wzięło udział 385 osób. Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych
problemów społecznych, takich jak: ·problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież,
dostępność produktów alkoholowych na terenie gminy, ·zjawisko przemocy w rodzinie, postawy i opinie
względem tego problemu Analiza i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji
względem planowanych działań profilaktycznych na terenie gminy Kleszczów. Na podstawie otrzymanych
wyników zostały wyróżnione główne problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców, jak również
najważniejsze kwestie, wymagające szczególnej uwagi ze strony władz samorządowych Gminy Kleszczów. Dane
statystyczne stanowią bardzo ważny punkt odniesienia dla kontynuacji działań profilaktycznych na kolejny rok.
Należy pamiętać o tym, że pomocy i dostarczania specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko
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dzieci oraz młodzież, ale także często ich rodzice, osoby dorosłe. Pomagać to nie tylko minimalizować skutki
spożywania alkoholu czy substancji o niewiadomym składzie, ale przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować,
uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
konfliktowymi. Pomagać to również podejmować działania polegające na kształtowaniu prawidłowych postaw
osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia „nie” wszelkim używkom, w przypadku presji otoczenia.
Adresaci programu
Program adresowany jest głównie:
1) dorośli mieszkańcy Gminy Kleszczów,
2) dzieci, młodzież,
3) kadra pedagogiczna szkół,
4) sprzedawcy napojów alkoholowych,
5) organizacje pozarządowe,
6) osoby uzależnione, pijące ryzykownie i ich rodziny,
7) lokalne instytucje współpracujące w szeroko rozumianych obszarach problemowych ujętych w niniejszym
programie.
Cele w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
1) rozpatrywanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Kleszczów
środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu,

oraz potrzeb lokalnego

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z używaniem alkoholu
3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z uzależnień na terenie gminy,
4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami,
5) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
2. Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:
1) zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych ,
2) zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do programów
edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do
życia bez alkoholu,
3) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji
i przemocą,

w sytuacjach

związanych

z alkoholem

4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób
nadużywających alkoholu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie od
picia alkoholu.
2. Działalność wychowawcza i edukacyjna.
3. Ograniczenie dostępności alkoholu.
4. Działania mające na celu leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu.
5. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu.
Realizacja Programu będzie finansowana z wpływów uzyskanych z opłat za korzystanie ze zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
DZIAŁ II.
Zadania problemowe i sposób ich realizacji.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
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Sposób realizacji:
- finansowanie działalności grupy wsparcia dla osób dotkniętych chorobą alkoholową;
- finansowanie działalności Poradni Życia Rodzinnego w Kleszczowie w zakresie pomocy dla osób uzależnionych
od alkoholu i członków ich rodzin;
- informowanie osób uzależnionych i ich rodzin o ośrodkach terapeutycznych, placówkach udzielających pomocy
i wsparcia, grupach AA;
- pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wspieranie psychiczne,
prawne, praca socjalna);
- wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadów środowiskowych
Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, podań rodzin;
- podnoszenie kompetencji osób prowadzących pracę z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami poprzez udział
w szkoleniach, kursach i seminariach;
- dofinansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
rozwiązywania problematyki uzależnień.
Podmioty realizujące:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Sposoby realizacji:
- podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego;
- wskazanie osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom możliwości uczestnictwa w spotkaniach
terapeutycznych w ramach działających na terenie gminy grupy wsparcia oraz Poradni Życia Rodzinnego;
- kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których podjęto działania w kierunku
skierowania do Sądu wniosku o zastosowanie przymusowego leczenia;
- stała i skuteczna współpraca z Policją, GOPS, placówkami oświatowymi, przedstawicielami służby zdrowia,
kuratorami sądowymi.
- wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieskiej Karty” poprzez inicjowanie procedury, oraz uczestnictwo
w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych;
Podmioty realizujące:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) Posterunek Policji.
4) Szkoły i placówki oświatowe
5) Kuratorzy sądowi
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Sposób realizacji:
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez szkoły,
a skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli;
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- Wyposażenie placówek oświatowych, oświatowo wychowawczych w literaturę fachową, książki, broszury,
ulotki
i czasopisma
niezbędne
do
realizacji
programów
profilaktycznych
z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy;
- wspieranie działań profilaktycznych polegające na włączaniu się w organizację lokalnych imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym oraz dla dzieci i młodzieży;
- wspieranie
działań
w zakresie
organizacji
z wykorzystaniem programów profilaktycznych,

zajęć

pozalekcyjnych

dla

dzieci

i młodzieży

- finansowanie dożywiania dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną
Podmioty realizujące:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) Dyrektorzy szkół na terenie gminy;
4) Gminny Ośrodek Kultury.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Sposób realizacji:
- współpraca
z Sądem
Rejonowym
w Bełchatowie,
Prokuraturą
Rejonową
w Bełchatowie,
Posterunkiem Policji w Kleszczowie w zakresie zmniejszenia udziału osób nietrzeźwych w przypadkach
naruszenia prawa i porządku publicznego oraz kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe;
- wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów, organizacji i osób fizycznych
w rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

zaangażowanych

- wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych, kościelnych,
propagujących profilaktykę uzależnień.

szkolnych

Podmioty odpowiedzialne za realizację:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Instytucje i organizacje zajmujące się problematyką alkoholową.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy
z dnia 26 października 1982 roku „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, zwanej
dalej „Ustawą”
Sposób realizacji
- zbieranie opinii społecznej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy przez przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych.
- współpraca z Policją w zakresie działalności kontrolnej w stosunku do przedsiębiorców prowadzących handel
napojami alkoholowymi oraz działalności interwencyjnej w stosunku do przedsiębiorców naruszających
przepisy ustawy.
- występowanie przed sądem w roli oskarżyciel publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów
alkoholowych,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniami
uchwały Rady Gminy Kleszczów dotyczącej lokalizacji i ilości punktów sprzedaży alkoholu.
Podmiot odpowiedzialny za ich realizację:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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DZIAŁ III.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za realizacje zadań określonych
w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U.
z 2019r. poz. 2277/ przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wynosi 450 zł brutto.
3. Ustala się, że wysokość miesięcznego
Problemów Alkoholowych wynosi 400 zł brutto.

wynagrodzenia członka Gminnej Komisji Rozwiązywania

4. Wynagrodzenie miesięczne będzie wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie list obecności z posiedzeń Komisji.
5. Kwota wynagrodzenia pomniejszona jest o 10% z tytułu każdej nieobecności na posiedzeniu Komisji.
DZIAŁ IV.
Składanie sprawozdań.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązana jest do składania sprawozdań ze
swojej działalności za rok poprzedni w terminie do 31 stycznia następnego roku.
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