Uchwała Nr IV/29/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 27 stycznia 2011 roku
W sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym
( Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami)
Na podstawie art.41 ust.1 i 2ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Z 2007r. Nr 70 , poz.473 ze zmianami.)
oraz art.10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005r.
Nr 179, poz.1485,ze zmianami.)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
1.Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowiący
załącznik do uchwały.
2. Na realizację zadań wynikających z „Programu”, o którym mowa w ust.1 ,
przeznacza się środki finansowe w kwocie 250 000 zł,-

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/ /11
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 27 stycznia 2011 roku.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pobiedziska na 2011r.

Art.1 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ. U z 2007r Nr 70 poz.473).ze zm.)
stanowi, że :
„ 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 usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania tej działalności w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy „
Powyższy zapis doprecyzowany jest w art. 4¹ ust.1 ustawy, w którym wyszczególniono
zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań tych należą:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art.
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Z kolei art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tekst jenolioty Dz. U. z 2007 r. Nr 70,poz.4731 ze zm.)
nakłada na radę gminy obowiązek uchwalania corocznie gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok dla Miasta i Gminy Pobiedziska r. został
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opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na
terenie miasta i gminy .
W związku z art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U.
z 2001r.nr 142, poz.1591 ze zm.) wynika ,że do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Pobiedziska na 2011 rok jest zasadne.
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Załącznik
Do Uchwały Nr.......................
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia............................

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI NA 2011ROK
DLA MIASTA I GMINY POBIEDZISKA
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I. WSTĘP.

Obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
został nałożony m.in. na gminę ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 28 lipca 2005r.
Promowanie życia w trzeźwości w obrębie społeczności lokalnej zobowiązuje gminy do podejmowania dziaałań
profilaktyczno-edukacyjnych.
Ich celem jest ograniczenie ilości spożywanego alkoholu praz zmiana struktury jego spożycia.
Istotną rolę odgrywają wówczas przedsięwzięcia nastawione na:
1. zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,
2. usuwanie skutków nadużywania alkoholu, a także na integrację społeczną osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków.
Działania zaproponowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 nastawione są zatem na zapobieganie
negatywnym konsekwencjom nadużywania alkoholu i eksperymentowania z narkotykami, na promocję
zdrowego stylu życia oraz na motywowanie i wspieranie osób uzależnionych do podjęcia bądź kontynucji
leczenia odwykowego
Problematyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków wymaga więc podejścia interdyscyplinarnego, a
wszelkie podejmowane w jej ramach aktywności muszą mieć charakter długofalowy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2011 zawiera szereg działań zgodnych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i polityką Gminy, zgodnie z celami i zadaniami przyjętymi do realizacji w
ramach następujących dokumentów:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2012
2. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2003-2012
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II.
DIAGNOZA ZASOBÓW I PROBLEMÓW W GMINIE POBIEDZISKA
Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem,w tym zjawisko przemocy w rodzinie

Rok 2008

Rok 2009

ROK 2010

Liczba rodzin z problemem alkoholowym

16

21

34

Liczba osób w rodzinach z problemem
alkoholowym

53

59

86

Lata

Interwencje socjalne pracowników Ośrodka Pomocy
obszarze uzależnień od alkoholu w 2008 r, 2009r. 2010r.

Motywowanie osób do podjęcia leczenia i terapii zespołu
uzależnienia od alkoholu
Wnioski do GKPIRPA o podjęcie działań wobec osób
uzależnionych od alkoholu
Wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich
dzieci rodzica, rodziców ,uzależnionych od alkoholu
Interwencje wobec rodzica, rodziców porzucających, nagłe
zgony osób uzależnionych,, przewożenie osób uzależnionych
na oddział detoksykacji w Gnieźnie, umieszczanie dzieci
matek i ojców zależnych od alkoholu w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Przemoc w rodzinie-interwencje

Społecznej w Pobiedziskach w

2008

2009

2010

16

24

18

12

9

4

10

4

8

16

6

4

16

3

9

9

2

4

Interwencje w rodzinach problemowych z asystą Policji

7

Negatywne zjawiska z zakresu naruszania porządku i bezpieczeństwa przez osoby będące
pod wpływem alkoholu.
EFEKTY DZIAŁAŃ POLICJI
2008/
14

Przestępstwo p-ko rodzinie i opiece art.207 kk. znęcanie się

2009 /
13

2010
11

16

12

4

8

5
33

3
59

23

196

31/242

33

27

31

6

18

24

Przestępstwo p-ko rodzinie i opiece art.209 kk. uchylanie się od 13
alimentacji
Przestępstwo p-ko życiu i zdrowiu ;zwykłe i lekkie uszkodzenie 3
ciała ,rozstrój zdrowia.
Udział w bójce lub pobicie
7
Przewiezienie do Izby Wytrzeźwień
11
Stosowanie przemocy w rodzinie/interwencje domowe
Policyjne Niebieskie Karty
Naruszenie ustawy o
posiadanie narkotyków

przeciwdziałaniu

narkomanii

za

Rynek alkoholowy w Pobiedziskach
Wyszczególnienie

Liczba wydanych
zezwoleń
Typu „A”

Typu „B”

Typu „C”

Do spożycia poza miejscem sprzedaży

Do spożycia w miejscu sprzedaży

2008r.

2009r.

2010r.

2008r.

2009r.

2010r.

66

102

72
19

16

14

11

8

7

5

4

4

3

4

3

25

22

19

44

32

26

27

24

21

Typ „A” -napoje alkoholowe o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo
Typ ,,B”- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu, z wyjątkiem piwa
Typ „C” -napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18 % alkoholu
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Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2008rok

Lata
Liczba zarejestrowanych wniosków o zastosowanie
leczenia w okresie
Liczba wniosków o podjęcie leczenia w stosunku do
mężczyzn

2009

2010

66

51

49

48
8

47

45

4

4

9

1

3

46

42

40

45
8

41

38

4

3

6

3

2

15

2

6

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

38

33

12

17

8

12

5

2

39

29

25

16

14

5

Liczba wniosków w stosunku do kobiet
Liczba opinii sporządzonych przez biegłych sądowych
Liczba zaproszonych osób uzależnionych
Liczba przeprowadzonych rozmów motywujących do
podjęcia leczenia
Liczba wystąpień Komisji do Sądu Rejonowego z
wnioskiem o zastosowanie przymusowego leczenia
odwykowego
Liczba wydanych przez Sąd postanowień o
przymusowym leczeniu
Liczba zgłoszonych rodzin , w których występuje
przemoc

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Zadanie
Udzielanie wsparcia osobom po
zakończonym leczeniu odwykowym
Grupa wsparcia dla osób po zakończonym
leczeniu
Rozpoznawanie zjawiska przemocy
domowej i udzielenie wsparcia
Grupa wstępna

19

Grupa pogłębiona
III .CELE GŁÓWNE, OPERACYJNE I ZADANIA PROGRAMU

CEL GŁÓWNY NR 1
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Ograniczanie poziomu konsumpcji alkoholu oraz związanych z tym problemów społecznych na terenie Miasta i
Gminy Pobiedziska.
Cele szczegółowe/operacyjne:
 Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości, wczesnej inicjacji alkoholowej i
narkotykowej, nadużywanie i uzależnienia od alkoholu i narkotyków wsród: dzieci,młodzieży,
mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska oraz osób zawodowo zaangażowanych w rozwiązywanie
problemów społecznych na terenie gminy.
 Kształtowanie właściwych postaw wobec alkoholizmu i narkomanii wśród mieszkańców
Pobiedzisk,
1.3 Poprawa dostępności do leczenia, rozszerzenia oferty terapeutycznej dla osób nadużywających
alkoholu, narkotyków, uzależnionych i ich bliskich.
1.4 Poszerzenie i wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci ,młodzieży
( w tym pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, kulturalnooświatowych, sportowych i rekreacyjnych) i dorosłych,
1.5 Kontrolowanie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i pod zasta oraz
spożywanie alkoholu w miejscahz poblicznych.
1.6. Motywowanie do ograniczenia ilości wypijanego alkoholu osób nadużywających ( tzw. Picie
ryzykowne i szkodliwe) oraz podjęcie leczenia odwykowego uzależnionych od alkoholu.
CEL GŁÓWNY NR 2
Ograniczenie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodziny w
których ten problem występuje.
Cele szczegółowe /operacyjne
2.1. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Pobiedziska
na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
2.2. Poszerzenie dostępności,skuteczności i efektywności działań profilaktycznych w
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,adresowanych do różnych grup odbiorców.

zakresie

2.3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie.Inwentaryzacja zasobów posiadanych przez Miasto i Gminę
Pobiedziska w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.4. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących sie
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2.5. Konsolidacja środowisk i działań na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2.6. Zapewnienie kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy członkom rodzin w których występuje
przemoc.

CEL GŁÓWNY NR 3
Rozpowszechnianie programów readaptacji społecznej skierowanej do trzeźwych i trzeźwiejących alkoholików
oraz ich rodzin.
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Cele szczegółowe/operacyjne
3.1. Zagwarantowanie osobom uzależnionym po ukończonym leczeniu odwykowym możliwości
nieodpłatnego uczestnictwa w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej.
3.2. Organizacja czasu wolnego , w szczególności w godzinach wieczornych i podczas weekendów
trzeźwiejącym alkoholikom i ich rodzinom.
3.3. Podniesienie kompetencji społecznych celem powrotu do społeczneństwa osób zagrożonych
wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, w tym uzależnionych od alkoholu i eksperymentujących z
narkotykami .

CEL GŁÓWNY NR 4
INNE ZADANIA
cele szczegółowe/operacyjne
4.1. Szkolenia,warsztaty, konferencje i inne formy podnoszenia kwalifikacji realizatorów GKPiRPA na 2011r.
4.2. Zakupy literatury fachowej i pomocy dydaktycznych.
4.3. Badania diagnostyczne odnoszące się do problemu uzależnień od środków psychoaktywnych w
Pobiedziskach tj: alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna.
IV.
REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK.
1.1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach,
1.3. Placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Pobiedziskach,
1.4. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska,
1.5. Służby i Instytucje zajmujące się obszarem uzależnień od alkoholu i narkotyków i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
V.
SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI
1. Sprawozdania wewnętrzne dla:
1.1 Rady Miejskiej j Gminy Pobiedziskah;
1.2 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska;
1.3 Skarbnika Miasta i Gminy Pobiedziska.
2.Sprawozdania zewnętrzne dla:
2.1 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
2.2 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2.3Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie -Ankieta PARPA-G1.

VI.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W
POBIEDZISKACH W 2011 ROKU
1.Członkowie ,z tytułu pracy w Komisji ,otrzymują wynagrodzenie za wykonywanie czynności wyznaczonych
Regulaminem Organizacyjnym GKPiRPA .
Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu GKPiRPA ,potwierdzone listą obecności członkowie otrzymują:
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1.1 Przewodniczący lub zastępca w przypadku, gdy prowadzi posiedzenie Komisji
-180 zł,- brutto;
1.2 Sekretarz Komisji-160 zł,- brurtto ;
1.3 Pozostali członkowie Komisji 140 zł,- brutto
1.4 Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu podkomisji problemowych, potwierdzone listą obecności,
każdy z członków otrzymuje 120 zł,- brutto

HARMONOGRAM
REALIZACJI
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK

ROZWIĄZYWANIA

lp.

Zadanie ogółem

Dział 85154
w PLN

Dział 85153
w PLN

Termin realizacji

1

Ograniczanie poziomu konsumpcji
alkoholu i przypadków
ekperymentowania z narkotykami
oraz związanych z tym problemów
społecznych .

180 000,00

5 000,00

Cały rok 2011

2

Ograniczanie i przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz
zwiększenia skuteczności pomocy
dla rodzin w których ten problem
występuje.

5 000,00

0,00

Cały rok 2011

3

Rozpowszechnianie programów
39 000,00
readaptacji społecznej skierowanej
do trzeźwych i trzeźwiejących
alkoholików oraz narkomanów i ich
rodzin.

5 000,00

Cały rok 2011

4

Inne zadania.

1 000,00

Cały rok 2011

5

Wynagradzanie członków GKPiRPA. 5 000,00

0,00

Cały rok 2011

Łącznie

11 000,00

10 000,00

239 000,00

VII.PODSUMOWANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2011 nie odbiega istotnie w swej treści i formie od tych poprzednich, co w znacznym stopniu warunkuje
skuteczność podejmowanych działań.
Dodatkowo należy założyć, iż będzie on wchodził w szerokie interakcje z innymi, realizowanymi programami na
terenie Miasta i Gminy Pobiedziska, które swoim zasięgiem takę podejmują problematykę alkoholową i
narkomanii .
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