
Uchwała Nr XVIII/176/04
Rady Gminy w Gniewoszowie 
z dnia 30 grudnia 2004r.



w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.


                    
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm./ oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

                    Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

                     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

                     Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

§ 4

                     Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś






                                                                           

                                                                                 Zał. nr 1 do uchwały Nr XVIII/176/04
                                                                                           Rady Gminy w Gniewoszowie
                                                                                                 z dnia 30 grudnia 2004r.





GMINNY  PROGRAM   PROFILAKTYKI   I   ROZWIĄZYWANIA      
   PROGRAMÓW    ALKOHOLOWYCH

            Celem Gminnego Programu jest ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych i społecznych związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu na terenie gminy. 
Realizacja zadań profilaktycznych oraz likwidacja skutków nadużywania alkoholu obejmuje następujące zadania szczegółowe:

Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

	Udzielenie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia odwykowego;
	Wskazanie form leczenia odwykowego;
	Przeprowadzanie rozmów zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego.
	Kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu odwykowego.
Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy w rodzinie.

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

	Przyjmowanie zgłoszeń o zaistnieniu przemocy;
Pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
	Udzielanie  porad w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej – kierowanie do odpowiednich instytucji i osób;
	Udzielanie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy we współpracy z dyrektorami szkół i wychowawcami, którzy na bieżąco przeprowadzają rozeznanie w zakresie potrzeby organizowania pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych, gdzie występuje przemoc wobec dzieci i w razie potrzeby podejmują działania interwencyjne w:

a/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b/ Sądzie Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich;
c/Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie poradnictwa.
  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

	Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”;
Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie realizacji programów profilaktycznych;
Krzewienie trzeźwości poprzez organizowanie imprez artystycznych z programem profilaktycznym /widowiska artystyczne, kampanie profilaktyczne, prelekcje i konkursy/
	Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów;
Prowadzenie stałej informacji i udostępnianie książek oraz broszur o tematyce uzależnienia od alkoholu;
	Gromadzenie księgozbioru i czasopism o tematyce uzależnień od alkoholu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie;

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób świadczących poradnictwo.


   IV.   Wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
            rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

                  1.   Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
                        Alkoholowych w zakresie realizacji zadań określonych ustawą i programem.

                  2.   Pokrycie kosztów szkoleń Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
                        Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli różnych zawodów 
                        odpowiedzialnych w szkołach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Policji 
                        i Służbie Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 
                        przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

	Popieranie i finansowanie organizacji imprez okolicznościowych i konkursów 

      organizowanych o tematyce alkoholowej oraz wspieranie finansowe podobnych    
      działań organizowanych przez inne jednostki organizacyjne w gminie.

	Wspieranie finansowe punktów konsultacyjnych realizujących zadania w 

      zakresie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz 
      przemocy w rodzinie.

   V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w   
         art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,         
         a  dotyczących zakazu reklamy napojów alkoholowych  napojów alkoholowych    
         oraz   zakazu sprzedaży  napojów alkoholowych i niepełnoletnim oraz         
         występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

	Przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych 

      odnośnie przestrzegania przepisów zabraniających reklamy i promocji     
      napojów alkoholowych.

	Przeprowadzenie  kontroli w punktach sprzedaży  napojów alkoholowych 

     odnośnie przestrzegania przepisów zabraniających sprzedaży i podawania 
     napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje ,że znajdują się 
     w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.

	Kierowanie wniosków do Policji o wszczęcie postępowania dowodowego     

      odnośnie  nieprzestrzegania przepisów wymienionych w punkcie 1 ,2.

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
       Centrów Integracji Społecznej

VII. Zasady wynagradzania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów     
        Alkoholowych.

	Wynagrodzenie członka Komisji za udział w jednym posiedzeniu komisji wynosi 80,00 zł brutto.

Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie zawartej umowy – zlecenia, po każdorazowym założeniu rachunku i potrąceniu należnej zaliczki na podatek dochodowy i innych opłat.


                  Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są finansowane ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 123 z późn. zm.).


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś


