UCHWAŁA NR XXX/271/12
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149
poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567) oraz 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U z 2012 r. poz.
1356) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
brzmieniu wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
§ 3. Traci moc Uchwała XVI/ 153/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały NR XXX/271/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 grudnia 2012r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
GMINY MOSZCZENICA
NA 2013 ROK
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WSTĘP
Art. 1.1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.
473, Nr 115, poz. 793,Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,poz. 97,
Nr 144, poz.1175, z 2010 r. Nr 47,poz. 278, Nr 127, poz.857, z 2011 Nr 120 poz. 690, Nr 106
poz. 622, Nr 112 poz. 654, Dz. U. z 2012 poz. 1356 ) stanowi, iż „organy administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w
zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.
Realizacja zadań, o którym mowa wyżej jest prowadzona w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część
strategii integracji i polityki społecznej. Należy zwrócić szczególną uwagę, że zadania
ukierunkowane na wczesną profilaktykę uzależnień.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy
(G K R P A) dokonując diagnozy stanu problemów opracowała Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Program ten ma na celu:
wypracowanie modelu działań ukierunkowaną na rzecz osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu,
działania profilaktyczne obejmujące społeczność lokalną w szczególności
profilaktyka wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
zdiagnozowanie problemów dot. przemocy, opracowanie i realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy domowej,
Podstawowym celem programu jest profilaktyka uzależnień polegająca na zapobieganiu
powstawania problemów alkoholowych głównie wśród dzieci i młodzieży oraz stosowaniu
środków zaradczych w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
Realizacja powyższego celu polega przede wszystkim na:
1. Zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez Punkt Konsultacyjny działający przy Urzędzie
Gminy.
3. Prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizowanie lokalnych imprez z
elementami profilaktyki, „Zielonych szkół”, obozów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży, organizowanie forum trzeźw ościowego.
4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych poprzez finansowanie konkursów, prelekcji, programów profilaktycznych
5. Włączenie się do realizacji ogólnopolskiego programu „ Postaw na rodzinę”.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy cytowanej powyżej oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez wniesienie oskarżenia do sądu I
instancji.
7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego min. poprzez współuczestnictwo w organizowaniu i
finansowaniu Centrów Integracji Społecznej.
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Jednym z zadań własnych samorządów gminnych realizowanych w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , określonych w art. 4 1 ust.
1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi jest wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami). Centrum
integracji Społecznej może być tworzone m.in. z dotacji pochodzącej z dochodów własnych
gminy przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Planowane powyższych zadań wiąże się z zadaniami przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i stanowi wspólny element lokalnej strategii.
Ocena podstawowych uwarunkowań powstawania zjawiska alkoholizmu
1. Wysokie bezrobocie utrzymujące się w gminie
2. Niska świadomość społeczna dotycząca zjawiska alkoholizmu, zagrożeń z nim
związanych i negatywnego wpływu na zdrowie i życie
3. Brak kultury spożywania alkoholu
4. Społeczna akceptacja picia tłumaczona bardzo często tradycjami narodowymi i
rodzinnymi
5. Tolerancja na spożywanie alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci w domu – często
zachęcanie do picia, na studniówkach, osiemnastkach itp.
6. Chęć zaimponowania środowisku
7. Ucieczka przed niepowodzeniami i kłopotami życia codziennego

I.

Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie gminy

Na podstawie informacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
szacuje się, że w Gminie jest ok. 280 rozpoznanych osób z problemem alkoholowym.
Istnieje również problem nie zdiagnozowanego alkoholizmu o dwukrotnie wyższej
liczbie osób.
Uzależnienie rozpoznaje się wówczas, kiedy występują co najmniej trzy spośród
poniżej wymienionych objawów:
silne pragnienie lub poczucie przymusu spożywania alkoholu,
brak zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem alkoholu, tzn. nie
unikanie rozpoczęcia picia alkoholu,
występowanie objawów abstynencyjnych w sytuacji obniżenia alkoholu we
krwi,
postępujące zaniedbywanie sfer życia rodzinnego na rzecz zdobywania i picia
alkoholu oraz na odwracanie następstw picia,
uporczywe kontynuowanie picia alkoholu mimo świadomości szkód.
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy
rozpoznanie uzależnienia i praca z osobą uwikłaną oraz rodziną.
Alkoholizm jest chorobą zatem niesie za sobą nieodwracalne szkody, a są nimi:
samozniszczenie alkoholików
szkodliwe picie uzależnionych
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picie dzieci i młodzieży
negatywny wpływ na życie rodzinne (rozkład rodziny)
dorosłe dzieci alkoholików
absencja i wypadki w pracy
obniżenie wydajności pracy
łamanie prawa przez nietrzeźwych
wprowadzanie do obrotu alkoholu niewiadomego pochodzenia
Na terenie Gminy Moszczenica do 17 grudnia 2012 r. zamieszkiwało 12 795
tys. osób pobyt stały, na pobyt czasowy 132 osób.
W Gminie funkcjonują wymienione placówki szkolne:
1. Zespół Szkół w Srocku (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
2. Gimnazjum w Moszczenicy,
3. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy,
4. Szkoła Podstawowa w Gazomi,
5. Szkoła Podstawowa w Rękoraju,
6. Szkoła Podstawowa w Jarostach,
7. Szkoła Podstawowa w Babach.
8. Szkoły Ponadgimnazjalne dla Dorosłych
Gminny program profilaktyki w 2013 r. powinien dotyczyć całej społeczności
lokalnej i powinien być dostosowany do wieku odbiorcy.
Jednak zadania profilaktyczne w dalszym ciągu będą głównie skoncentrowane
na dzieci i młodzież uczącą się i pracującą.
II. Określenie zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
Organizacje współpracujące w rozwiązywaniu problemów alkoholowych działający na
terenie Gminy Moszczenica:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w
Moszczenicy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
3. Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Krokus"
4. Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy
5. Szkoły podstawowe i gimnazja
6. Szkoły Ponadgimnazjalne dla Dorosłych
7. Posterunek Policji w Moszczenicy
8. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia
9. Kluby Sportowe z terenu gminy
10. Parafie Rzymsko – Katolickie z terenu gminy
11. Koło Wędkarskie w Moszczenicy
12. Abstynenckie grupy wsparcia
13. Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych z terenu Gminy Moszczenica (Koła
Gospodyń Wiejskich)
14.Regionalny Związek Pszczelarzy „ Ziemi Piotrkowskiej” w Piotrkowie Trybunalskim ,
Gminne Koło Pszczelarzy w Moszczenicy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Moszczenicy
współpracuje również z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Piotrkowie Tryb.
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III. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1. Kształtowanie opinii i postaw społecznych na temat choroby alkoholowej, nadużywania
alkoholu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
3. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, poszukiwanie programów
naprawczych.

IV. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu:
kierowanie uzależnionych i współuzależnionych do specjalistycznych poradni
leczenia uzależnień,
prowadzenie
zajęć
socjoterapeutycznych
z
dziećmi
i
młodzieżą
z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
rozszerzenie działalności punktu konsultacyjnego (grupy wsparcia),
opracowanie gminnego programu ochrony przed przemocą w rodzinie,
bieżąca współpraca z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym,
współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynenckim z gm. Wolbórz.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych przede wszystkim wśród dzieci i
młodzieży.
preferowanie zdrowych form spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych,
organizowanie programów profilaktycznych podczas lokalnych imprez,
dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych w czasie trwania
zielonych szkół, obozów, wycieczek, rajdów, biwaków dla dzieci
i młodzieży szkolnej,
organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki,
3. Wspieranie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz klubów sportowych
podejmujących działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
przemocy w rodzinie. W niektórych przypadkach ma zastosowanie tutaj ustawa o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z
późn. zmianami)
4. Finansowanie szkoleń
finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób i grup społecznych,
pracujących oraz starających się o zdobycie kwalifikacji w zakresie pracy
z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy,
finansowanie i refundacja kosztów szkolenia dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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prowadzenie szkoleń dla sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych,
szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy POZ w zakresie wczesnej diagnozy
i krótkiej interwencji.
5. Opiniowanie zezwoleń na sprzedaż lub podaż napojów alkoholowych
6. Kontrole punktów sprzedaży
Zakres kontroli punktów sprzedaży obejmuje:
przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
przestrzeganie zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
uwidaczniania w punkcie sprzedaży informacji o szkodliwości alkoholu określonych
w ustawie,
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartymi w ustawie.
Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:
a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub jego części, gdzie prowadzona jest
sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach prowadzonej sprzedaży tych napojów,
bez pisma informującego o zamiarze kontroli punktu.
b) żądania okazania zezwolenia oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy,
osoby przez niego upoważnionej lub zatrudnionej (sprzedawcy).
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
7. Ponieważ na terenie gminy Moszczenica nie funkcjonuje CIS to zadania polegające na
zatrudnieniu socjalnym, o którym mowa w pkt. 7 realizowane są przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Moszczenicy. Realizacja powyższych zadań polega na poradnictwie
psychologicznym, doradztwie zawodowym i specjalistycznym szkoleniu zawodowym,
głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i
niepełnosprawnych.
8 . Współpraca z instytucjami lokalnymi.
Obsługę techniczną pracy Komisji zapewnia Wójt Gminy.
Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji.
V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Wydatki na rzecz członków Komisji są wydatkami wliczonymi w ciężar wydatków na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/141/08 Radu Gminy Moszczenica z dnia 11 lutego 2008 r.
 Przewodniczący GKRPA – 440 zł brutto
 Członkowie GKRPA po – 310 zł brutto
VI. Kontrola realizacji gminnego programu
1. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu do końca lutego 2014 r.
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VII. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Planowany koszt
realizowanych
zadań

Lp. Zadania
I
1.

2.

ZADANIA PROFILAKTYCZNE
Organizacja i pokrycie kosztów szkoleń, kursów specjalistycznych dla
osób i grup społecznych, które starają się o zdobycie kwalifikacji w
zakresie pracy z osobami uzależnionymi, a także działającymi na
rzecz osób uzależnionych współuzależnionymi oraz ofiarami
przemocy

2 000,00

Finansowanie i refundacja kosztów szkolenia dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3 000,00

3.

Delegacje służbowe (zwrot kosztów podróży na zasadach jak
pracownicy samorządowi)

1 000,00

4.

Edukacja publiczna – zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i
informacyjnych (m.in. dla szkół, GZOZ, GOPS, na tablice
informacyjną)

3 000,00

5.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół
Gminy Moszczenica

6.

Realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych, prelekcji,
konkursów prowadzonych z dziećmi i młodzieżą

II
1.

2.
3.
4.

22 000,00

24 600,00

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Wspieranie działalności instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz
klubów sportowych podejmujących działania profilaktyczne z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

23 500,00

Opłaty sądowe za wniesienie wniosku oraz koszty wydania opinii
lekarskich, biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia
Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w budynku Urzędu Gminy
w Moszczenicy
Koszty związane z działalnością komisji - wynagrodzenia

4 100,00
9 000,00
24 000,00
116 200,00 zł

RAZEM
Sporządziła: Anna Glonek

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Moszczenicy
Leszek Heinzel
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