Uchwała nr XXX/ 131 /2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 , poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 roku Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

§1
Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Ujazd na 2005 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§3
Niniejszy program stanowić będzie element, część składową strategii integracji i polityki
społecznej na 2005 rok.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załącznik do uchwały R.M
Nr XXX/131/2004
z dn. 30.12.04 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Ujazd na 2005 rok
Zgodnie z art. 4' ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Ustawa ta określa zadania,
których realizacja prowadzona być winna zgodnie z gminnym programem.
Opracowanie programu poprzedzone zostało diagnozą stanu problemów alkoholowych
na terenie gminy Ujazd.
Gmina Ujazd liczy 6.335 mieszkańców w tym 1.446 dzieci i młodzieŜy do lat 18.
Na terenie gminy znajdują się obecnie 22 punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych, w tym w
sprzedaŜy gastronomicznej 8, w detalu 14. Liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych
od kilku lat jest stabilna i liczba mieszkańców na jeden punkt wynosi 288 osób, w tym liczba
dzieci i młodzieŜy do lat 18 wynosi 66 na jeden punkt.
Z raportu Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op. wynika, Ŝe za okres od 01.01.2004r
do 30.10.2004r. na terenie gminy odnotowano cztery przestępstwa z art.178 KK ( kierowanie
pojazdami pod wpływem alkoholu) oraz 9 wykroczeń popełnionych przez osoby będące pod
wpływem alkoholu ( spoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie ładu i
porządku) Nie odnotowano zdarzeń z nieletnimi będącymi pod wpływem alkoholu.
Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, Ŝe za okres od 01.01 do
30.11.2004r. pomocy udzielono 14 rodzinom, u których występuje problem naduŜywania
alkoholu, objęto pomocą 43 członków tych rodzin, w tym 18 osób uzaleŜnionych.
Udzielono 59 świadczeń z zadań zleconych na kwotę 6.637 i 88 świadczeń z zadań własnych
na łączną kwotę 16.070 zł.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zauwaŜalna jest stabilność osób
korzystających z pomocy ,nastąpiła jednak zniŜka udzielonych im świadczeń.
Z informacji otrzymanych z Przychodni Terapii UzaleŜnień i WspółuzalaŜnienia od
Alkoholu w Strzelcach Op. wynika, Ŝe do 30 września br. zgłosiło się do poradni 18 osób
uzaleŜnionych i 8 osób współuzaleŜnionych, którym lekarz psycholog i terapeuta udzielił
62 porad. Głównym problemem dla mieszkańców gminy w korzystaniu pomocy
specjalistycznej są trudności finansowe związane z dojazdami, które często uniemoŜliwiają
realizację programu terapii w Strzelcach. Stąd planuje się zatrudnić w punkcie
konsultacyjnym w okrojonym wymiarze godzin psychologa- terapeutę, który obsługiwałby
pacjentów z terenu gminy.
Z informacji uzyskanych od dyrekcji szkół podstawowych i gimnazjum wynika, Ŝe wśród
uczniów są dzieci pochodzące z rodzin, u których podejrzewany jest problem naduŜywania
alkoholu. Dyrekcja składa więc zapotrzebowanie na prowadzenie edukacji i profilaktyki w
tym zakresie, na szkolenie nauczycieli, dofinansowanie do „Zielonych szkół" oraz pomoc
materialną w prowadzeniu profilaktyki w szkołach.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok
Lp.

Zadanie

Termin

I

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu

l.

Współpraca z Przychodnią Terapii UzaleŜnień w Strzelcach Op.pomoc finansowa w rozszerzeniu prowadzonej terapii- podnoszenie
kwalifikacji pracowników przychodni, doposaŜenie.

2.

Działalność Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z probl. alk. –
Zadane ciągłe
utrzymanie ,zakup materiałów ,szkolenia, wynagrodzenie pracownika

3.

Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozw. probl.
alk.- wynagrodzenie , delegacje, szkolenia, pokrycie kosztów
konserwacji, naprawy ksero, komputera.

Zadane ciągłe

4.

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno -edukacyjnych,
wydawnictw, czasopism. Utworzenie biblioteczki z zakresu
profilaktyki i uzaleŜnień, dostępnej dla kaŜdego zainteresowanego

Wg potrzeb

5.

Szkolenie grup zawodowych stykających się z problemami uzaleŜnień Wg potrzeb

II

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

1.

WdraŜanie Niebieskiej Karty- dotacja dla Komendy Powiatowej
Policji w Strzelcach na utworzenie „Niebieskiego Pokoju”

Zadane ciągłe

2.

Współpraca z Przychodnią Terapii UzaleŜnień i Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, kierowanie osób do placówek,
współudział w realizacji programów.

Na bieŜąco

3.

Organizowanie spotkań grup społeczeństwa z przedstawicielami
wg potrzeb
Policji, OPS-u, Poradni Pedagogicznej, Psychologicznej i Odwykowej
Organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy

4.

Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktykiZadane ciągłe
wynagrodzenie opiekunów, utrzymanie lokalu, materiały, poczęstunek
dla dzieci, dowóz na spotkania, doposaŜenie lokalu w potrzebny
sprzęt, organizacja imprez i wycieczek.

Kwota
13.000,-

Zadanie ciągłe

32.000,-

5.

Działalność Gminnej Komisji-R.P.A. zakup materiałów,
pokrywanie kosztów lekarza biegłego wydającego opinie o
uzaleŜnieniu, szkolenia, delegacje, prowadzenie diagnozy
zagroŜeń, ankiet.
Wynagrodzenie członków Komisji:
l. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w
posiedzeniu komisji.
a) dla członków komisji wynosi 12 % najniŜszego
wynagrodzenia za pracę pracownika określonego przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej, zaokrąglone do pełnego złotego,
b) dla przewodniczącego 15 % najniŜszego wynagrodzenia, o
którym mowa w punkcie a, zaokrąglone do pełnego złotego,

Zadane ciągłe

2. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie a i b przysługuje za
posiedzenie odbyte poza godzinami pracy.
3. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest podpis członka na
liście obecności.

6.

Udzielanie przez OPS w Ujeździe pomocy socjalnej i społecznej
rodzinom ubogim z problemem alkoholowym wg. kryteriów
ustawy o pomocy społecznej.

Wg. potrzeb

7.

Współpraca z Policją - analiza przestępczości spowodowana pod
wpływem alkoholu

1x w roku

III

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej

1.

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach

wg
zapotrzebowania

2.

Realizacja spektakli teatralnych, o tematyce uzaleŜnień,
przeprowadzanie konkursów.

wg
zapotrzebowania

3.

Współudział w organizowaniu imprez lokalnych promujących
model zdrowego i trzeźwego Ŝycia, z udziałem znanych
osobistości

wg potrzeb

4.

Organizacja Tygodnia walki z uzaleŜnieniami.
Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu
sportowego i rekreacyjnego do prowadzenia zajęć,
Organizacja Tygodnia Sportu

lx w roku

5.

Dofinansowanie obozów terapeutycznych, "Zielonych szkół" z
programem profilaktycznym.

wg potrzeb

6.

Kontrola punktów sprzedaŜy alkoholu

2 x w roku

22.000,-

IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

3.000

l.

Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op

2.

Pomoc merytoryczna i finansowa tworzących się MłodzieŜowych Zadane ciągłe
Grup Wsparcia , Grup AA, AL.-Anion itp.

3.

Udział w imprezach ogólnogminnych i ogólnokrajowych, których Wg potrzeb
dochód przeznaczony jest na walkę z uzaleŜnieniami i
niepełnosprawnością dzieci i młodzieŜy, np. Kampania „Zachowaj
trzeźwy umysł”

4.

Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych

Wg potrzeb

5.

Współpraca z Policją - wsparcie poprzez zakup broszur i
materiałów do prowadzenia działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i zahamowanie przestępczości itp.

Wg potrzeb

VI

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem
przepisów określonych w art. 13’ w 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości …

Wg potrzeb

W ramach
działania
Komisji

Występowanie Gminy w charakterze oskarŜyciela
Publicznego

Realizacja powyŜszego programu finansowana będzie z środków uzyskanych za wydawane
zezwolenia na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych, których zgodnie z planem
dochodów w rozdziale 85154 na 2005 rok zapanowano w wysokości 70.000 zł.
Program realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania
problemów alkoholowych przy współudziale osób realizujących poszczególne zadania.

