
                                                       UCHWAŁA     Nr   XVII/149/2004 
                                                   Rady   Gminy   w   Polskiej   Cerekwi                                                                                  
                                                       z     dnia      29     grudnia       2004r.   
            
 
            
           w   sprawie   przyjęcia   Gminnego   Programu   Profilaktyki   i  Rozwiązywania 
           Problemów     Alkoholowych    w    Gminie   Polska   Cerekiew   na   2005   rok. 
 
                                                                    
                                  Na  podstawie  art. 4¹  ust.1, 2  i 5 ustawy  z  dnia  26  października 
           1982 r. o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ( tekst 
           jednolity  Dz. U. Nr 147, poz.  1231   z    2002 r.  zm.  Dz. U. Nr 167,    poz. 1372, 
           Nr   128 ,   poz.  1401,     z    2003r.  Nr   80,    poz.  719,    Nr  122 ,   poz.  1143, 
           z   2004r.   Nr  29,  poz. 257 ,  Nr  99 ,  poz.  1001,  i   Nr 152,   poz. 1597) 
           Rada    Gminy   w   Polskiej    Cerekwi    uchwala    ,   co    następuje: 
 
                                                                        §  1 
            
          Przyjmuje   się  Gminny  Program   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów 
          Alkoholowych   ,  będący   załącznikiem    do   niniejszej    uchwały,   stanowiący 
          część  gminnej  strategii  rozwiązywania   problemów  społecznych .  
         
                                                                         § 2 
           
         Wykonanie     uchwały     powierza    się    Wójtowi    Gminy    Polska    Cerekiew . 
                                                                          
                                                                          §  3 
       
          Traci   moc   uchwała     Rady    Gminy   w   Polskiej     Cerekwi    Nr  XI/90/2003 
          z   dnia   30  grudnia    2003 r.   w    sprawie     przyjęcia     Gminnego     Programu 
          Profilaktyki    i     Rozwiązywania      Problemów    Alkoholowych      w    Gminie 
          Polska    Cerekiew   na    2004   rok. 
 
                                                                           §  4 
 
          Uchwała   wchodzi    w   Ŝycie    z    dniem    podjęcia  . 
 
 
 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                 Leonard   Kasper 
 
              
 
 
 
 



 
                                                                                                     Załącznik  nr 1 
                                                                                                     do  uchwały Rady Gminy w Polskiej  Cerekwi 
                                                                                                     Nr XVII/149/2004 z 29.12.2004r. 
 
 
 
                                  GMINNY   PROGRAM  
PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  NA  2005  ROK 
 
 
 
 
Jednym  z  najpowaŜniejszych  problemów   społecznych  w  Polsce  jest  naduŜywanie 
alkoholu  wraz  ze  wszystkimi  negatywnymi  konsekwencjami  tego  zjawiska. 
 
Problemy  wynikające  z  picia  alkoholu  obejmują  swoim  zasięgiem  całą  populację, 
równieŜ  tych ,  którzy  z  racji  wieku   dopiero  zaczynają   stawać   przed   wyborami 
dotyczącymi  ilości  i  częstotliwości  picia.  
  
Znowelizowana ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
tworzy  komplementarny   system  umoŜliwiaj ący   zsynchronizowanie  w  skali  kraju 
działań  rządowej  administracji  państwowej i  administracji  samorządowej  poprzez 
tworzenie  spójnej  podstawy  prawnej  i  merytorycznej . 
Bardzo  istotną  rolę  w  tych  działaniach  pełni  Państwowa  Agencja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych , która  formułuje  główne  cele  i  strategie , które powinny 
stanowić  ramy  działania  dla  administracji  publicznej. 
 
WaŜną  przemianą , która   dokonała   się   w   dziedzinie   rozwiązywania   problemów 
alkoholowych    jest    stopniowa    decentralizacja    zadań  ,   uwzględniająca   rosnącą 
odpowiedzialność  społeczności  lokalnych  i  jej  liderów. 
 
Ze  względu  na  fakt , Ŝe  zasięg  problemów  alkoholowych jest  rzeczywiście  rozległy, 
realne rezultaty mogą  przynieść działania komplementarne , zaplanowane  na  szerszą 
skalę.  Nowoczesne    podejście    do    problematyki    alkoholowej    zakłada    potrzebę 
zaangaŜowania się w działania  profilaktyczne i naprawcze szerokiego kr ęgu instytucji, 
zarówno  o  charakterze  administracyjnym  , jak  i  placówek  słuŜby zdrowia , a takŜe 
organizacji   pozarządowych  wyspecjalizowanych   w  świadczeniu  usług   określonego 
rodzaju  lub  opartych  na  wolontariacie. 
 
 
 
                 Rada  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  ,  mając  na   względzie  wagę  problemu 
oraz zagroŜenia  dla  normalnego funkcjonowania  społeczności  lokalnej  oraz zdrowia 
publicznego   wynikające  z   naduŜywania   alkoholu ,  przyjmuje   niniejszy   program 
jako   podstawę  do  podejmowania   wszystkich  działań   profilaktycznych   i  kontroli 
rynku  napojów  alkoholowych. 
Program  ten  wyznacza  ogólne  ramy , w których  mieścić  się  będzie  polityka  wobec 



alkoholu  w  skali  Gminy  na  2005  rok. 
 
Zgodnie   z  ustawą   z  dnia  26   października   1982r.  o   wychowaniu   w   trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi , obliguje  on   do  działań  mających  na  celu: 
 
 
1. Zapobieganie  powstawaniu  nowych  przypadków  uzaleŜnienia   na  terenie Gminy. 
2. Zmniejszenie  rozmiarów  aktualnie istniejących  problemów. 
3. Zmniejszenie   ilości   zaburzeń   w   funkcjonowaniu   Ŝycia   rodzinnego   ( wypadki 
    przemocy,  agresji  wobec  członków   rodziny , zaniedbywanie  dzieci). 
4. Zmniejszenie  przypadków   naruszenia  prawa   i  porządku   publicznego  w  stanie 
    nietrzeźwości. 
5. Zmniejszenie  rozmiarów  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym. 
 
 
  
                Działania  władz  i  jednostek   administracyjnych  Gminy ,  w  tym  Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, moŜna ująć w trzech  zasadniczych 
blokach: 
 
 
I.   Prowadzenie     profilaktycznej     działalności     informacyjno   -    edukacyjnej    w 
      szczególności   dla   dzieci   i   młodzieŜy. 
II.  Udzielanie  rodzinom  oraz  osobom  z  problemem   alkoholowym  profesjonalnych 
      form  pomocy  psychologicznej . 
III. Ustalanie   zasad   wydawania   i   cofania   zezwoleń   na    prowadzenie   sprzedaŜy 
      i  podawania napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania tych  zasad. 
 
 
 
 
                ZałoŜenia     niniejszego     programu     realizowane     będą     przez    władzę 
i  jednostki  organizacyjne  Gminy   samodzielnie ,  bądź  przy   współpracy   z  innymi, 
osobami fizycznymi  i wszelkimi  innymi  podmiotami  zainteresowanymi  osiągnięciem 
pozytywnych  celów  w   rozwiązywaniu   problemów   uzaleŜnień. 
 
 
 

I. PROFILAKTYCZNE       DZIAŁANIA       INFORMACYJNO   - 
  EDUKACYJNE. 
 
1.Budowanie akceptacji społecznej  dla  podstaw  proabstynenckich  i  trzeźwościowych , 
   organizowanie   szkoleń   i   kampanii   edukacyjnych    oraz   programów   autorskich 
   w dziedzinie rozwiązywania  problemów  alkoholowych w szczególności  wśród  dzieci  
   i   młodzieŜy   Publicznych  Szkół   Podstawowych   oraz   Publicznego   Gimnazjum  w  
   Polskiej  Cerekwi. 
 
2.Zapewnienie    literatury    fachowej    pomocnej   przy  realizacji   zadań   związanych 
   z  profilaktyką  antyalkoholową . 



 
3. Rozwijanie   umiejętności   porozumiewania   się   z   dziećmi   na   temat   problemów   
    związanych    z    uŜywaniem    alkoholu   i    narkotyków   -   szkolenie   dla   rodziców  
    w  trakcie   wywiadówek   szkolnych   na   temat :   „ Wpływ   grupy   rówie śniczej  na  
    zachowanie    dzieci    i   młodzieŜy ,   w    tym     eksperymentowanie     ze     środkami           
    uzaleŜniającymi „ 
 
4.Udział dzieci i młodzieŜy w  spektaklach  profilaktyczno-edukacyjnych o problematyce 
   uzaleŜnień. 
 
5. Sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy poprzez lokalne media o działalności 
    prowadzonej  przez  Gminną  Komisję   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych 
    na  rzecz  wychowania  w  trzeźwości.  
      
 6. Szkolenia   nauczycieli  ułatwiające  dobre  kontakty  z  wychowankami. 
 
 

 
II. UDZIELANIE RODZINOM ORAZ OSOBOM Z PROBLEMEM 
   ALKOHOLOWYM   PROFESJONALNYCH   FORM   POMOCY 
  PSYCHOLOGICZNEJ. 
 
 
Wykonaniu   tego   zadania   słuŜy: 
 
1. Inicjowanie      powstawania      oraz      wspierania      stowarzyszeń      samopomocy  
    i  środowiskowych   grup  społecznych   realizujące   cele   obrony   przed   przemocą. 
2. Inicjowanie   i   oferowanie   przez   Gminną   Komisję   Rozwiązywania  Problemów 
    Alkoholowych pomocy  w zakresie  przemocy w rodzinie, a  w  szczególności poprzez 
    zwiększenie    dostępności   i    skuteczności   pomocy    psychologicznej,   medycznej ,        
    prawnej i socjalnej dla członków rodzin alkoholowych i  ofiar  przemocy . 
3. Informowanie   o   najbliŜszych    placówkach    zajmujących     się   leczeniem    osób 
    uzaleŜnionych. 
4. Wstępne  motywowanie  do  terapii. 
5.Informowanie  o  ruchach  samopomocowych  typu AA, itp. 
6.Kierowanie osób uzaleŜnionych  na  badania  psychologiczne  oraz  występowanie  do 
    sądu  z  wnioskiem  o  zastosowanie obowiązku  poddania się leczeniu  odwykowemu.  
7. Współpraca z słuŜbami  prewencyjnymi policji  zmierzająca do zapewnienia  osobom 
    uzaleŜnionym  od  alkoholu  leczenia  i  rehabilitacji. 
8. Zorganizowanie  wypoczynku  letniego  z  programem   profilaktycznym   dla  dzieci   
    i  młodzieŜy  z  rodzin  dysfunkcyjnych  z  terenu   Gminy.                          
9.Kontynuowanie    działalności    świetlicy   funkcjonuj ącej   przy   Publicznej   Szkole 
    Podstawowej w Polskiej Cerekwi wyposaŜonej w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych    
    i  siłowych. 
10.Cykliczne   badanie   i   systematyczne   kontrolowanie    problematyki   alkoholowej 
     na  terenie  Gminy. 
 
 



  

III. KONTROLA    PRZESTRZEGANIA    ZASAD     OBROTU 
      NAPOJAMI    ALKOHOLOWYMI. 
 
 
 

1. Podejmowanie  przez  upowaŜnionego  przez   Wójta   pracownika , Gminną  
Komisję  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  oraz  Policję  kontroli          

            i  interwencji  w  związku   z  naruszeniem  przepisów  ustawy o wychowaniu 
            w trzeźwości  oraz  uchwał  Rady Gminy  wydanych na podstawie tej ustawy. 
 
 
 
      2.  Prowadzenie   konsekwentnej   polityki   w   zakresie   utrzymania   porządku 
           publicznego   w   miejscach   gdzie   sprzedawany   i   podawany   jest  alkohol. 
 
 
 
      3. Występowanie   Wójta   Gminy   przed   sądem   w   charakterze  oskarŜyciela 
           publicznego. 
 
 
 
 

WYNAGRODZENIE    CZŁONKÓW    GMINNEJ    KOMISJI   
ROZWIĄZYWANIA    PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH. 
 
 
 
 
   1. Członkom   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych 
         przysługuje  wynagrodzenie  za  udział  w  posiedzeniu  komisji  w wysokości 
         10%  minimalnego   wynagrodzenia   za   pracę ,  określonego   w  odrębnych    
         przepisach     przysługującego     pracownikom    zatrudnionym    w   pełnym 
         wymiarze   czasu   pracy. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      ZADANIA   WYNIKAJĄCE   Z   GMINNEGO    PROGRAMU 
                PROFILAKTYKI   I   ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 
 
 
 
Lp.                       Zadania                                                      Termin                            Przedmiot 
                                                                                                  realizacji                         realizujący 
 
   1. Kontynuacja   programów   profilaktyczno-                      wiosenna  i  jesienna       Nauczyciele 
       edukacyjnych  dotyczących    problematyki                      edycja                              Pełnomocnik 
       uzaleŜnień      w    Publicznych     Szkołach                                                               ds. rozwiązywania 
       Podstawowych      oraz     w     Publicznym                                                                problemów  alkoho- 
       Gimnazjum   w   Polskiej   Cerekwi.                                                                          lowych. 
 
    2.Organizacja cyklicznych imprez  kulturalno                     po  realizacji                      Nauczyciele 
       rozrywkowych ,  sportowych   dla   dzieci  i                     programu                           Gminna  Komisja      
       młodzieŜy , których   ideą  przewodnią  jest                      profilaktycznego               Rozwiązywania 
       propagowanie modelu Ŝycia  bez uzaleŜnień                                                               Problemów 
                                                                                                                                            Alkoholowych 
 
    3.Sukcesywne   informowanie   mieszkańców                     na   bieŜąco                       Gminna  Komisja 
       gminy poprzez lokalne media o działalności                                                               Rozwiązywania  
       Gminnej    Komisji  Rozwiązywania                                                                           Problemów 
       Problemów   Alkoholowych .                                                                                       Alkoholowych 
 
    4. Szkolenie  nauczycieli   ułatwiające   dobre                     na   bieŜąco                        Dyrekcja  szkół 
        kontakty   z   uczniami.                                                                                                i  gimnazjum   
                                                                                                                                              oraz  pełnomocnik 
     5.Kontynuacja działalności świetlicy  działa- 
        jącej przy  Publicznej Szkole Podstawowej                      na   bieŜąco                        Nauczyciel   
        w   Polskiej   Cerekwi.                                                                                                  prowadzący  zajęcia 
                                                                                                                                              w  świetlicy 
 
     6. Organizowanie     dzieciom     z     rodzin                         wakacje  letnie                   Dyrekcja   szkół 
         z    problemem    alkoholowym     kolonii                                                                    i   gimnazjum 
         letnich  z   programem    profilaktycznym                                                                    GOPS  i   GKRPA      
          
 
    7.  Adaptacja      wolnego       pomieszczenia                                                                    Gminna    Komisja 
         w  Ośrodku  Zdrowia w Polskiej Cerekwi                                                                    Rozwiązywania   
         na    Punkt   Konsultacyjny   dla   osób   z                                                                    Problemów 
         problemem   alkoholowym.                                                                                           Alkoholowych  
 
 
     8. Kontrola   punktów   sprzedaŜy   napojów                          na     bieŜąco                     Policja 
          alkoholowych  pod  kątem przestrzegania                                                                    Gminna  Komisja 
          ustawy   o   wychowaniu    w  trzeźwości                                                                     Rozwiązywania   
          i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz                                                                     Problemów 
          uchwał   Rady   Gminy.                                                                                                 Alkoholowych                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                    POSTANOWIENIA       KOŃCOWE 
 
 
 
                 1. Sposoby    i    formy   realizacji   poszczególnych   zadań   jak   równieŜ   terminy   ich  
                     realizacji  oraz   osoby  i  instytucje  odpowiedzialne   za   ich   prawidłowy    przebieg, 
                     opisano   w   załączniku ,  stanowiącym   integralną   część   programu . 
 
 
                 2. Pozostawia  się  pewien   margines   merytoryczno  -  finansowy ,   dający  moŜliwość 
                     włączenia  do  realizacji  w trakcie 2005 roku  najbardziej  wartościowych  pomysłów, 
                     zgłoszonych   przez   samych   mieszkańców   Gminy. 
 
 
                 3. Pełnomocnik   ds.  profilaktyki   i  rozwiązywania   problemów  alkoholowych  składa 
                      do   końca   I   kwartału  sprawozdanie   z   działalności   komisji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJEKT  PLANU  WYDATKÓW  BUD śETOWYCH  NA  ROK  2005 
 
 
Dział   851  „OCHRONA    ZDROWIA” 
Rozdział  85154  Przeciwdziałanie   alkoholizmowi 
§  048    Wpłaty   za   zezwolenia   na   sprzedaŜ   alkoholu 
               Plan   wydatków                                                        60.000 
 
§ 3030     RóŜne   wydatki   na   rzecz   osób    fizycznych       3.200 
                - wynagrodzenie członków  komisji  
§ 4010     Wynagrodzenie  osobowe  pełnomocnika                13.500 
                                                                                                      
                Wynagrodzenie   pracownika  świetlicy 
                terapeutycznej                                                             6.000 
§ 4040      Dodatkowe   wynagrodzenie   roczne                        2.000 
§ 4110      Składki   na   ubezpieczenie   społeczne                    5.800 
§ 4120      Składki   na   Fundusz   Pracy                                      700 
§ 4210      Zakup   materiałów   i   wyposaŜenia                        5.000 
                - nagrody za udział w konkursach po realizacji  
                  programów profilaktycznych i edukacyjnych  
                  dot. uzaleŜnień                                                            1.000 
                - spotkanie gwiazdkowe                                                2.000 
                - zakup innych materiałów                                            1.000 
                - zakup dodatkowego wyposaŜenia do świetlicy          1.000 
 
§ 4300      Zakup   pozostałych    usług                                     23.000 
                - udział dzieci i młodzieŜy w wypoczynku letnim 
                  z programem profilaktycznym                                  10.000 
                - realizacja programów profilaktycznych dot. 
                  problematyki uzaleŜnień w szkołach i gimnazjum 
                  na  terenie Gminy                                                        2.000 
                - teatr profilaktyka przez sztukę                                    2.000 
                - festyn promujący zdrowy styl Ŝycia oraz imprezy 
                  sportowe organizowane dla dzieci i młodzieŜy w  
                  okresie ferii zimowych  i wakacji letnich                   2.000 
                - udział Gminy w kampanii edukacyjnej „Zachowaj 
                   Trzeźwy Umysł „                                                       3.000 
                - adaptacja pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia  w                                 
                  Polskiej Cerekwi na punkt konsultacyjny dla osób 
                  z  problemem  alkoholowym                                       4.000                  
                                                                                                        
                                      
§ 4410      PodróŜe   słuŜbowe    krajowe /delegacje/                    200 
§ 4440      Odpisy   na   zakładowy  fundusz   świadczeń             600 
                socjalnych 
 
 
                                                                             


