U C H W A Ł A Nr XVI/ 76 / 04
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 stycznia 2004r.
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamienna Góra
na rok 2004

Na podstawie art. 4 [1] ust.1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r .
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz.U. 2002r. Nr 147 , poz.1231 ze zmianami. Dz.U. 2002r. Nr167,poz .1372 ,
Dz.U. 2001r. Nr 128, poz.1401, Dz.U. 2003r. Nr 80.poz.719, Dz.U.2003r.
Nr 122, poz. 1143) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze
zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Dz.U.2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. Nr 113,
poz. 984, Dz. U. 2002r. Nr 153, poz. 1271 , Dz.U.2002r. Nr 214.poz.1806, Dz.U.
2003r. Nr .80.poz. 717, Dz.U. 2003r. Nr 162, poz. 1568)
Rada Gminy Kamienna Góra postanawia co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Kamienna Góra na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Rady Gminy
Nr .XVI/76/04
z dnia 27 stycznia 2004r

Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
dla Gminy Kamienna Góra
na rok 2004

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2002r. Nr 147 , poz. 1231 z późn.
zmianami).
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY KAMIENNA GÓRA NA ROK 2004.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Kamienna Góra od roku 1996. Stanowi spis
działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy,które będą realizowane w 2004r

Celem gminnego programu jest:
1. zmniejszanie na terenie gminy nowych przypadków uzależnień alkohol, narkomanii
2. zmniejszanie na terenie gminy ilości spożywanego alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci i młodzieży,
3. zmniejszenie na terenie gminy ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego,
4. poszerzenie na terenie gminy zasobów służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Strategie gminnego programu

1. zwiększenie skuteczności i dostępności do terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich członków rodzin oraz
uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu
2. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych ,realizacja profilaktycznych programów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości w szczególności dla dzieci i młodzieży /
poprzez: szkoły , świetlice środowiskowe, domy kultury,organizacje sportowe/
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3. wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym oraz stowarzyszeń prowadzących
programy profilaktyczne i naprawcze,
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie robót publicznych,
5.Kontrola działalności gospodarczej w zakresie handlu napojami alkoholowymi . Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z
naruszeniem przepisów określonych w art.13[1]
i 15 ustawy .

Źródła i zasady finansowania gminnego programu.
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zasady finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa preliminarz wydatków ,
który jest załącznikiem do niniejszego programu.
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Szczególne zadania własne gminy do realizacji w 2004r.

L.p

Tematyka

Sposób wykonania

Termin

Realizator

współpraca

wykonania
1.

Zwiększenie dostępności

1. Kontynuacja współpracy z Poradnią Odwykową w
Kamiennej Górze,Klubem Abstynenta AA ,Al-Anon.

Ciągły

terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu 1. Pomoc w dostępności do działań terapeutycznych i
rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin poprzez utworzenie przy Powiatowym Centrum
I kwartał 2004r
Pomocy Rodzinie stanowiska terapeuty .

GKPiRPA

Poradnia

PCPR

Urząd Gminy
GKPiRPA

3.Prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych
Pisarzowice,Krzeszów

ciągły

5

Urząd Gminy

GKPiRPA

L.p

Tematyka

Sposób wykonania

Termin

Realizator

współpraca

wykonania
2

Udzielanie rodzinom,w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psycho-społecznej i
prawnej w szczególności ochrony
przed przemocą

1.Finansowanie bieżącej .działalności punktów
konsultacyjno-informacyjnych dla osób nadużywających
alkoholu oraz ich rodzin .

Ciągły

2. Finansowanie działalności istniejących świetlic
środowiskowych oraz ich doposażenie w niezbędny sprzęt ciągły
i materiały:Ogorzelec,Leszczyniec,Szarocin,
Pisarzowice,Dębrznik,Przedwojów ,
Czadrów,Krzeszów,Gorzeszów.
3.Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi
alkoholu oraz podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia
o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
wg potrzeb
leczeniu.
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w zakresie pomocy dla rodzin ,
w których
występuje problem alkoholowy.

ciągły
5. Współfinansowanie stanowiska terapeuty utworzonego
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla osób
zgodnie z
uzależnionych i ich rodzin .
porozumieniem
6. Finansowanie rozmów profilaktycznych prowadzonych
wg potrzeb
ze sprawcami przemocy domowej .
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Urząd Gminy

PiRPA

Urząd Gminy

GKPiRPA
pedagog
szkolny

GKPiRPA

z rodzinami
której dotyczy
problem

GKPiRPA
PCPR
Urząd Gminy

GOPS
GKPiRPA
GKPiRPA

L.p

Tematyka

Sposób wykonania

Termin

Realizator

współpraca

wykonania
3

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 na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych.

Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych dla
Ciągły
dzieci i młodzieży głównie dla dzieci z rodzin zagrożonych
z programem profilaktycznym dot uzależnień –
narkotyki,alkohol,papierosy.
Przeprowadzenie w szkołach gminy programów
profilaktycznych odpowiadających standardom
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne
dot.uzależnień .

w roku szkolnym

Szkoły Gminy

podinsp.

Prowadzenie rozmów z rodzicami przez pedagogów
szkolnych,nauczycieli dot.profilaktyki
uzależnień,przemocy.

Szkoły
od potrzeb

Przeprowadzenie lokalnego programu kampanii
edukacyjnej na temat związany z profilaktyką alkoholową
dot ;sprzedaży alkoholu nieletnim. /program- “Zachowaj
wg.możliwości
trzeźwy Umysł”/
rok szkolny
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych,służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych

GKPiRPA

Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i
profilaktycznych podejmowanych przez
szkoły,organizacje /w oparciu o przedłożone projekty/

zebrania szkolne
Wspieranie działań podejmowanych przez Domy Kultury i
organizacje sportowe,stowarzyszenia ,organizacje
pozarządowe - organizacja imprez rozrywkowych
sportowych ,kampanii edukacyjnych mających wyraźne
odniesienie profilaktyczne /turniej wsi,rozgrywki sportowe i
tp,/
wg potrzeb
-wyposażenie świetlic w sprzęt i urządzenia do
uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży
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Urząd Gminy

Udzielenie pomocy organizacyjnej,pomoc w wynajęciu
lokalu
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wg.potrzeb

gminy
Dyrektorzy
Szkół gminy

GKPiRPA

Kier.Domów
Kultury

świetlice
środowiskowe

podinsp.ds.
profilakt
podinsp.ds.prof
Szkoły Gminy
Urząd Gminy

GKPiRPA

L.p

Tematyka

Sposób wykonania

Termin

Realizator

współpraca

wykonania
5.

6.

Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów
określonych w art.13”1” i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela
publicznego

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych dot.
przestrzegania zasad i

Wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i
finansowanie centrów integracji
społecznej

Organizowanie robót publicznych,pomoc w znalezieniu
pracy na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu
, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia działalność
samopomocowa w zakresie spraw mieszkalnych i
socjalnych.

2 x w roku

GKPiRPA

POLICJA

Bieżący

Urząd Gminy

Powiatowy Urząd
Pracy,Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
GKPiRPA

warunków korzystania z zezwolenia (art.18 ust.8 ustawy w
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim.
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w miarę posiadania
środków i
możliwości

PRELIMINARZ WYDATKÓW
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok 2004
4210

Zakup materiałów ogółem:
w tym:

24.500

1. Zakup materiałów do realizacji zajęć
w świetlicach środowiskowych
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dębrznik
Przedwojów
Pisarzowice
Ogorzelec
Leszczyniec
Szarocin
Gorzeszów
Krzeszów
Czadrów

tj. zakup: gier stolikowych ,art. papierniczych,
nagród rzeczowych ,środków czystości itp.

3.600,-

słodycze ,napoje art. spożywcze na okolicznościowe
święta,imprezy realizowane w świetlicach w tym
paczki mikołajowe.
8.100,2. zakup nagród na konkursy tematyczne realizowane
w szkołach gminy

500,-

3. prenumerata czasopism dotyczących problematyki
uzależnień, ulotki, plakaty,materiały promujące akcję
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

1.550,-

4. przegląd świetlic środowiskowych /konkursy tematyczne,
promujące zdrowy styl życia,rysunek,piosenka/
5. Wsparcie turnieju wsi /nagrody/

500,1.000,-

6. Dofinansowanie zawodów GLZS mających odniesienie
profilaktyczne w zakresie uzależnień
7. Zakup sprzętu ,opału,materiałów na remonty
świetlic środowiskowych
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500,8.750,-

4300

Usługi niematerialne

50.500-

1. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych
wynagrodzenia
2. Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia

,

36.000,1.200,-

3. Partycypowanie w kosztach utworzenia i utrzymania
przy PCPR stanowiska terapeuty dla osób uzależnionych 3.480,od alkoholu
4.

Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień

500,-

5. Wywiady środowiskowe dla potrzeb gminnej komisji
600,6. Prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych
dla osób uzależnionych i współuzależnionych

3.500,-

7. Przeprowadzenie programów profilaktycznych
w zakresie uzależnień, w szkołach gminy

3.000,-

8. Kontrola podmiotów gospodarczych handlujących
napojami alkoholowymi

1.000,-

9. Prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami
nadużywającymi alkoholu - sprawcy
przemocy domowej.
1.220,Ogółem wydatki:

10

75.000,-

