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ROZDZIAL I : WPROWADZENIE
Kluczow^ rol? w polskim systemic rozwiazywania problem6w alkoholowych odgrywaja^ samorz^dy
gmin, kt6re na mocy ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwoSci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 1356 z p6zn. zm.) s^ odpowiedzialne za rozwi^zywanie problem6w
alkoholowych w spolecznoSciach lokalnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy prowadzenie dzialan
zwi^zanych z profilaktyk^ i rozwi^zywaniem problembw alkoholowych oraz integracji spolecznej os6b
uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wtasnych gmin. Zadania te w szczeg61no£ci obejmuj^:
1) zwiekszenie dostepno^ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w kt6rych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
szczeg61no£ci ochrony przed przemoc^ w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnogci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania problem6w
alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg61no$ci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj?6 sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo — wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie dzialalnoSci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, shizqcej rozwi^zywaniu problembw
alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w zwi^zku naruszaniem przepis6w okre^lonych w art. 13' i 15 ustawy oraz
wyst?powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjahiego poprzez organizowanie i fmansowanie centr6w integracji spolecznej.
1.1 Dane og61ne
1. Liczba mieszkanc6w Gminy Budziszewice na dzien 30.09.2014 r. wynosi og61em 2257 (dane z ewidencji
ludnoSci).
2. Liczba uczni6w:
- Zesp61 Szk61 w Budziszewicach:
• Gimnazjum w Budziszewicach - 77 uczni6w
• Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 191 uczni6w (klasa I - VI)
• Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 44 (5 i 6 lat)
• Punkt Przedszkolny w R^kawcu - 37 dzieci
3.

Liczba punkt6w posiadaj^cych zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych na terenie gminy
Budziszewice:
• do 4,5 % zawarto^ci alkoholu oraz piwo - 7 punkt6w (w miejscu sprzedazy)
• do 4,5% zawartoSci alkoholu oraz piwo - 9 punkt6w (poza miejscem
sprzedazy)
• powyzej 4,5% do 18% zawartogci alkoholu - 10 punktbw (poza miejscem
sprzedazy)
• powyzej 18% zawartoSci alkoholu - 9 punkt6w (poza miejscem sprzedazy)

1.2 G16wne problemy
1. Wzrastaj^ca liczba rodzin i os6b z problemem alkoholowym, zwlaszcza u kobiet.
2. Szkody zdrowotne wywolane alkoholem, kt6re dotycz^ takze czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych.
Czlonkowie najblizszego otoczenia osoby uzaleznionej zyj^ w stanie permanentnego stresu, co staje si?
przyczyn^ wystqpienia u nich stalych zaburzen zwi^zanych z przystosowaniem, okreSlanych mianem
wsp6hizaleznienia.
Wsp6hizaleznienie obejmuje takie zjawiska jak: cierpienie i chaos emocjonalny, zagubienie i niepewno^d,
koncentrowanie si? na alkoholu kosztem siebie i rodziny, nieumiej$tno§6 bronienia swoich praw i zdrowych
interes6w dzieci, obarczanie alkoholika z odpowiedzialno^ci za skutki picia, zaburzenia psychosomatyczne,
wlqcznie z nerwic^.
3. Spozywanie napoj6w alkoholowych przez mlodziez.
4. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowiq tzw. grup? ryzyka pod wzglfdem prawdopodobienstwa
uzaleznienia od alkoholu.

ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
1.1 Cele strategiczne Programu
1.
2.

Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w alkoholowych na terenie gminy Budziszewice.
Zmniejszanie rozmiar6w aktualnie istniejacych problem6w oraz zwiekszenie stabilnos"ci i bezpieczenstwa
s"rodowiska rodzinnego, rodzin dotkni^tych problemem alkoholowym.

1.2 Cele szczeg61owe Programu
1.
2.
3.
4.
5.

Da2enie do szerzenia wrazliwos"ci spoleczenstwa na problemy rodzin, ludzi uzaleznionych oraz niesienie im
pomocy materialnej.
Zapewnienie wi?kszej s'wiadomos'ci oraz podejmowanie dzialan majacych na celu zwiekszenie dostepnos"ci
do informacji o szkodliwos"ci spozywania alkoholu.
Zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych realizacji ce!6w kr6tkoterminowych i dhigoterminowych
prowadz^cych do rozwiazania problem6w psychologicznych.
Zapobieganie spozyciu alkoholu przez mlodziez.
Wsp61praca z administracjq samorzqdowa^ oraz organizacjami w zakresie profilaktyki i rozwiajzywania
problem6w alkoholowych.

ROZDZIAL III: ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH
Szczeg61n^ rol? w realizacji zadan okreslonych w niniejszym rozdziale pemi Gminny Os"rodek Pomocy
Spolecznej w Budziszewicach wraz z Gminnq Komisja^ Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w
Budziszewicach. Gminny Os"rodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach pemi jednoczes"nie funkcj?
koordynatora wobec dzialan Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w Budziszewicach
oraz innych podmiotdw przewidzianych do realizacji zadan.
1.1 Zwiekszenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla os6b uzaleznionych od alkoholu
Lp.
1.
2.

3.
4.

ZADANIA

REALIZATOR

Rozpatrywanie wniosk6w o zastosowanie
leczenia odwykowego. Kierowanie spraw do
bieglego i sqdu
Kierowanie do bieglego s^dowego z zakresu
uzaleznienia, os6b, wobec kt6rych wszcz^to
post^powanie w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia
Udzielanie informacji osobom uzaleznionym o
mozliwos"ciach podj?cia terapii i leczenia

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych

Udzielanie informacji w zakresie mozliwos"ci
uzyskania fachowej pomocy w plac6wkach
realizuj^cych zadania na rzecz rozwi^zywania
problem6w alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problembw Alkoholowych

Caly rok

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych

Caly rok
Caly rok

1.2 Udzielenie pomocy rodzicom, w kt6rych wyst^pujq problemy alkoholowe,
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg61no£ci ochrony przed przemocq w rodzinie
Lp.
1.
2.

ZADANIA

REALIZATOR

Wsp61praca z Komisariatem Policji w Zesp6t Interdyscyplinarny,
Rokicinach, obj?cie pomocy dziehiicowego Komisariat Policji, GOPS
rodzin w kt6rych dochodzi do przemocy
Prowadzenie
rozm6w
interwencyjno
- Gminna Komisja
motywacyjnych przez czk>nk6w GKRPA z Rozwiazywania Problem6w
osobami uzaleznionymi i ich rodzinami w Alkoholowych
zwi^zku z procedure zobowi^zania do leczenia

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
Caly rok

3.

Szkolenie czlonk6w GKRPA oraz finansowanie
szkolen dla os6b zajmujacych si? problematyk^
rozwiazywania problem6w uzaleznien

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych

Caty rok

1.3 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg6Ino£ci dla dzieci i
mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaje£ sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania
dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych

Lp.
1.

2.
3.

4.

ZADANIA

REALIZATOR

Dofinansowanie wypoczynku letniego oraz
zimowego, wycieczek dla dzieci i uczni6w z
rodzin zwiazanych z wszelkimi uzaleznieniami i
przemoca^ w oparciu o pisemny program zaj?6
profilaktyczno - wychowawczych
Dofinansowanie dozywiania dzieci i uczni6w z
rodzin z problemami alkoholowymi

GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych, Zesp61 Szk61 w
Budziszewicach - nauczyciele

Organizacja konkurs6w dla uczni6w szk6i
podstawowych i gimnazjum np. miedzyszkolny
konkurs
o
wiedzy
przeciwdzialania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy
Finansowanie i realizacja program6w
profllaktycznych oraz spektakli
profilaktycznych dla dzieci i uczni6w zw. z
wszelkimi uzaleznieniami i przemocq

5.

Zajecia sportowo - rekreacyjne w ramach
profilaktyki i wychowania w trzezwoSci

6.

Edukacja publiczna poprzez np. ulotki, plakaty
itp.

7.

Dofinansowanie
profilaktyczno
terapeutycznych oboz6w i kolonii dla dzieci i
mlodziezy z rodzin dotkni?tych problemem
alkoholowym oraz dla os6b uzaleznionych od
alkoholu
Wsp61organizowanie i dofmansowanie imprez
promujacych trzezwoSd i zdrowy styl zycia

8.
9.

Organizowanie
i
dofmansowanie
alternatywnych form spedzania wolnego czasu
przez dzieci, mlodziez, doroslych m. in.
Wyjazd6w do teatru, kin, organizowanie
spotkan i pogadanek o treSci profilaktycznej

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych,
Szkoly
Zesp6l Szk61 w Budziszewicach
- nauczyciele, pedagog szkolny,
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
Gminna Komisji
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych, Zesp61 Szk6t w
Budziszewicach - nauczyciele
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
Gminna Komisji
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych, Zesp61 Szk61 w
Budziszewicach - nauczyciele

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
w miar? potrzeb

Caly rok szkolny
Caly rok szkolny

Caly rok

Caly rok

Caly rok
Caty rok

Gary rok
Caly rok szkolny

1.4 Wspomaganie dziatalnoSci instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych, sluzqcych
rozwiqzaniu problem6w alkoholowych
Lp.
1.

ZADANIA
Wspieranie dzialan instytucji, stowarzyszen i
organizacji pozarz^dowych funkcjonuj^cych
na
terenie
gminy
podejmuj^cych
i
realizuj^cych dzialania profilaktyczne dla
dzieci zagrozonych patologi^ oraz zadania

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Cafy rok

2.

3.

zwi^zane z profilaktyk^ i rozwi^zywaniem
problem6w alkoholowych
Wspieranie dzialari Os"rodka Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Maz oraz
Funduszu
Pomocy
Dzieciom
Niepeinosprawnym
Organizowanie i dofinansowanie dzialan w
dziedzinie integracji r6znych sYodowisk
spolecznych oraz promocji trzezwos"ci i
profilaktyki w tych Srodowiskach

Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Caly rok

1.5 Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem okreSIonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wyst^powanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela publicznego

Lp.
1.
2.

ZADANIA
Opiniowanie
wniosk6w
podmiot6w
gospodarczych o wydanie zezwolen na sprzeda2
napoj6w alkoholowych
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i
warunk6w korzystania z zezwolefi na sprzedai i
podawanie
napoj6w
alkoholowych
przez
przedsi?biorc6w, na podstawie upowaznienia
wydanego przez Wojta Gminy Budziszewice dla
czionk6w Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych w Budziszewicach

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwigzywania Problem6w
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
Caly rok

1.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centr6w integracji spolecznej
Realizacja tego zadania odbywac" sie bedzie w razie wystepowania rzeczywistych potrzeb w miar? mozliwoSci
fmansowych Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych.
ROZDZIAL IV: ZASADY ORGANIZACJII FINANSOWANIA GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI IROZWIAZYWANIA PROBLEM6W
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU
1.1 Finansowanie i koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych
l^rodki finansowe na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych pochodz^ z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz alkoholu.
Decyzje o wysokos"ci i przeznaczeniu s"rodk6w na realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych podejmuje Gminna Komisja Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych w
Budziszewicach w porozumieniu z Wojtem Gminy Budziszewice. Gminna Komisja Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych w Budziszewicach inicjuje dzialania w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania problem6w
alkoholowych oraz podejmuje czynnos"ci zmierzaj^ce do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzaleznionej
od alkoholu obowi^zku poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problem6w Alkoholowych zostanie przedklada Radzie
Gminy do 31 marca roku nast?puj^cego po roku, kt6rego sprawozdanie dotyczy.
1.2 Zasady wynagradzania czlonk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
Przewodnicz^cy i czlonkowie komisji otrzymuj% za udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w
wysokoSci 88,00 zl. Wynagrodzenie przyshiguje za udzial w kazdym posiedzeniu komisji. Wynagrodzenie nie
przyshiguje czlonkom komisji bed^cym pracownikami Urzedu Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy,
jezeli posiedzenie odbywa si? w godzuiach pracy odpowiednio Urzedu Gminy lub jednostki organizacyjnej.
Podstaw^ do naliczenia wynagrodzenia jest podpis czlonka komisji zlozony na liScie obecno^ci.
Wyplata naleznych wynagrodzen dokonywana jest w kasie Urzedu Gminy lub na konto bankowe:

1) w dniu posiedzenie komisji, jezeli obrady odbywajq si? w godzinach pracy Urz?du.
2) w dniu nast?pnym, gdy posiedzenie komisji odbywa si? po godzinach pracy Urz?du.
Wydatki na wyplaty wynagrodzen dla czlonk6w komisji realize wane s$ ze s"rodk6w przeznaczonych na zadania
z zakresu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi. Cztonkom Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problemtiw Alkoholowych w Budziszewicach przyshlguje zwrot koszt6w podr6zy w zwi^zku ze szkoleniami
zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wysokos"ci oraz warunk6w ustalenia
naleznos"ci przysluguj^cych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzqdowej jednostce strefy
budzetowej z tytuhi podr6iy shizbowej na obszarze kraju.
ROZDZIAL V: OGRANICZENIE DOST^PNO!§CI DO ALKOHOLU
Ograniczenie dost?pno§ci do alkoholu realizowane b?dzie w szczegdlno^ci poprzez:
1) wydawanie zezwolen zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.
2) przestrzeganie zasad sprzedazy napoj6w alkoholowych w punktach sprzedazy i lokalach gastronomicznych
przez przedsi?biorc6w posiadajqcych zezwolenie na sprzedaz napoj6w alkoholowych.
3) dokonywanie przez Wojta Gminy lub upowaznionych przez niego czlonk6w Gminnej Komisji
Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z
Tf»*7Ai/r\ ^*n i o
zezwolenia.

ROZDZIAL VI: PLAN WYDATK6W NA DZIALALNOS^ GMINNEJ KOMISJI
ROZWIAZYWANIA PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH
NA2015 ROK
Planowana wysokoSc" dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w 2015 roku wynosi
32.550,00 zl (w tym 1.000,00 zl na Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy Budziszewice).
W trakcie roku budzetowego istnieje mozliwos'c" przesuniecia zaplanowanych s"rodk6w zgodnie z
obowi^zuj^cymi przepisami finansowymi.

LP.
1.
2.
3.
4.
5.

WYDATKI NA REALIZACJE^ N/W DZIALAN

KWOTA

Dofmansowanie dzialan O£rodka Interwencji Kryzysowej w
Tomaszowie Mazowieckim

2.000,00

Promocja dzialan gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi
dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu Gminy
Budziszewice
Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych
Finansowanie szkolen dla os6b zajmuj^cych si? problematyk^
w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania problem6w
alkoholowych
Delegacje

1.500,00
3.520,00
800,00
200,00

6.

Koszty zwiazane z leczeniem odwykowym

7.

Dofmansowanie dozywiania dla dzieci i uczni6w z rodzin z
problemami alkoholowymi

8.
9.
10.

Dofinansowanie profilaktyczno — terapeutycznych obozbw i
kolonii dla dzieci i mlodziezy z rodzin dotkni^tych problemem
alkoholowym oraz dla os6b uzaleznionych od alkoholu
Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego,
wycieczek dla dzieci i mlodziezy z rodzin zwiqzanych z
wszelkimi uzaleznieniami i przemoc^
Sfinansowanie nagr6d w konkursie zwiazanym z tematykq
Przeciwdzialania alkoholizmowi i przeciwpozarowych

11.

,,l§wiqteczna paczka" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

12.

Finansowanie program6w profilaktycznych oraz spektakli
profilaktycznych dla dzieci i uczni6w zw. z wszelkimi
uzaleznieniami i przemoc^
Zakup materia!6w informacyjno -edukacyjnych (ksi^zki,
kasety, plyty DVD, broszury, ulotki, itp.)

13.
14.

15.
16.
XXX

Wsparcie dzialan instytucji funkcjonuj^cych na terenie gminy
- realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i mlodziezy
z rdznych Srodowisk o tematyce przeciwdzialania
alkoholizmowi
Pomoc psychologiczna dla dzieci/uczni6w Zespohi Szk61 w
Budziszewicach oraz ich rodzicom
Koszty postejDOwania sqdowego
RAZEM

800,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
2.458,00
2.500,00
500,00
700,00
1.872,00
200,00
31.550,00

