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ROZDZIAL I : WPROWADZENIE
Kluczowa^ role w polskim systemic rozwiazywania problem6w alkoholowych odgrywaja^ samorzady
gmin, kt6re na mocy ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwos'ci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 487 z p6zn. zm.) sq odpowiedzialne za rozwiazywanie problem6w
alkoholowych w spolecznos"ciach lokalnych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy prowadzenie dzialah
zwiazanych z profilaktyk^ i rozwiazywaniem problem6w alkoholowych oraz integracji spolecznej os6b
uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wiasnych gmin. Zadania te w szczeg61nos"ci obejmuja;
1) zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w kt6rych wystepuj^ problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
szczeg61nos"ci ochrony przed przemoca^ w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnos"ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problem6w
alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg61nos"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 dzialalnos"ci instytucji, stowarzyszen i os6b flzycznych, shiz^cej rozwi^zywaniu problem6w
alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w zwi^zku naruszaniem przepis6w okre^lonych w art. 13' i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w integracji spolecznej.
1.1 Dane og61ne
1.

Liczba mieszkanc6w Gminy Budziszewice na dzien 30.09.2016 r. wynosi og61em 2255 - dane z ewidencji
ludnos"ci.

2.

Liczba uczniow:
- Zesp61 Szk61 w Budziszewicach:

3.

•

Gimnazjum w Budziszewicach - 86 uczni6w

•

Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 185 uczni6w (klasa I - VI)

•

Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 44 (oddzial przedszkolny)

•

Punkt Przedszkohiy w R^kawcu - 44 dzieci

Liczba punkt6w posiadaj^cych zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych na terenie gminy
Budziszewice na dzien 30.09.2016 r.:
•

do 4,5 % zawartoSci alkoholu oraz piwo - 6 punkt6w (w miejscu sprzedazy)

•

do 4,5% zawartos"ci alkoholu oraz piwo - 9 punktdw (poza miejscem
sprzedazy)

•

powyzej 4,5% do 18% zawartos"ci alkoholu - 8 punkt6w (poza miejscem
sprzedazy)

•

powyzej 18% zawartoSci alkoholu - 9 punktbw (poza miejscem sprzedazy)

1.2 GI6wne problemy
1.

Szkody zdrowotne wywolane alkoholem, kt6re dotycza^ takze czlonk6w rodzin os6b uzaleznionych.
Czlonkowie najblizszego otoczenia osoby uzaleznionej zyja^ w stanie permanentnego stresu, co staje si?
przyczyna^ wyst^pienia u nich stalych zaburzen zwi^zanych z przystosowaniem, okreSlanych mianem
wspoluzaleznienia.
Wsp6hizaleznienie obejmuje takie zjawiska jak: cierpienie i chaos emocjonalny, zagubienie i niepewnosc,
koncentrowanie si? na alkoholu kosztem siebie i rodziny, nieumiej?tnos'c' bronieniaswoich praw i zdrowych
interes6w dzieci, obarczanie alkoholika z odpowiedzialnoSci za skutki picia, zaburzenia psychosomatyczne,
wlacznie z nerwic^.

2.

Spozywanie napoj6w alkoholowych przez mlodziez.

3.

Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowi^ tzw. grup? ryzyka pod wzgl?dem prawdopodobienstwa
uzaleznienia od alkoholu.

ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
Cele i zadania okres"lone w niniejszym programie dostosowane s^ do potrzeb lokalnych oraz zgodne 54 z ustawa^
o wychowaniu w trzezwos"ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
1.1 Cele strategiczne Programu
1.

Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w alkoholowych na terenie gminy Budziszewice.

2.

Zmniejszanie rozmiarow aktualnie juz istniej^cych negatywnych zjawisk zwi^zanych ze spozyciem
alkoholu oraz zwi?kszenie stabilnosci i bezpieczenstwa ^rodowiska rodzinnego, rodzin dotknietych
problemem alkoholowym.

1.2 Cele szczegdlowe Programu
1.

D^zenie do szerzenia wrazliwosci spoleczenstwa na problemy rodzin, ludzi uzaleznionych oraz niesienie im
pomocy materialnej.

2.

Zapewnienie wi?kszej s"wiadomos"ci oraz podejmowanie dzialan maj^cych na celu zwi?kszenie dostepnosci
do informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu.

3.

Zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych realizacji ce!6w krotkoterminowych i dlugoterminowych
prowadz^cych do rozwi^zania problem6w psychologicznych.

4.

Zapobieganie spo±yciu alkoholu przez mlodziez.

5.

Wsp61praca z administracj^ samorz^dow^ oraz organizacjami w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania
problem6w alkoholowych.

ROZDZIAL III: ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA
PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH
Szczegolnq rol? w realizacji zadari okre^lonych w niniejszym rozdziale pelni Gminny O^rodek Pomocy
Spolecznej w Budziszewicach wraz z Gminny Komisj^ Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w
Budziszewicach. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach pelni jednoczesnie funkcj?
koordynatora wobec dzialan Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problem6w Alkoholowych w Budziszewicach
oraz innych podmiot6w przewidzianych do realizacji zadan.

1.1 Zwi^kszenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla os6b uzaleznionych od alkoholu

Lp.

ZADANIA

REALIZATOR

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

1.

Rozpatrywanie wnioskow
leczenia odwykowego

o zastosowanie

Gminna Komisja Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych

2.

Kierowanie do bieglego s^dowego z zakresu
uzaleznienia, os6b, wobec kt6rych wszczeto
postepowanie w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia

Gminna Komisja Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych

Caly rok

3.

Udzielanie informacji osobom uzaleznionym o
mozliwos'ciach podjecia terapii i leczenia

GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Cafy rok

4.

Udzielanie informacji w zakresie mozliwos'ci
uzyskania fachowej pomocy w placowkach
realizuja.cych zadania na rzecz rozwi^zywania
problemow alkoholowych

GOPS, Gminna Komisja
Rozwia_zywania Problem6w
Alkoholowych

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.

ZADANIA

REALIZATOR

TERMIN
WYKONANIA
Cafy rok

1.

Wsp6tpraca z Komisariatem
Policji w
Rokicinach,
obj?cie
pomocq
przez
dzielnicowego rodzin w kt6rych dochodzi do
przemocy

Zesp61 Interdyscyplinarny,
Komisariat Policji, GOPS

2.

Prowadzenie
rozm6w
interwencyjno
motywacyjnych przez czlonk6w GKRPA z
osobami uzaleznionymi i ich rodzinami w
zwi^zku z procedure zobowi^zania do leczenia

Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Caly rok

3.

Szkolenie czlonk6w GKRPA oraz fmansowanie
szkolen dla os6b zajmujacych si? problematyka.
rozwi^zywania problem6w uzaleznien

GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Caly rok

1.3 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczeg61nosci dla dzieci i
mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj?d sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania
dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych

Lp.

ZADANIA

REALIZATOR

Dofmansowanie wypoczynku letniego oraz
zimowego, wycieczek dla dzieci i uczni6w z
rodzin zwi^zanych z wszelkimi uzaleznieniami i
przemocg w oparciu o pisemny program zaj?6
profilaktyczno — wychowawczych

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

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
w miar? potrzeb

GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych

Cafy rok szkolny

Organizacja konkurs6w dla ucznibw szk61 Gminna Komisja
podstawowych i gimnazjum np. miedzyszkolny Rozwi^zywania Problemow
konkurs
o
wiedzy
przeciwdzialania Alkoholowych
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy
Szkofy

Cafy rok szkolny

Finansowanie
i
realizacja
program6w
profilaktycznych, warsztat6w, spotkan oraz
spektakli profilaktycznych dla dzieci i uczni6w
zw. z wszelkimi uzaleznieniami i przemocy

Zesp61 Szk61 w Budziszewicach
- nauczyciele, pedagog szkolny,
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Gary rok

Zajecia sportowo - rekreacyjne w ramach
profilaktyki i wychowania w trzezwos"ci

Gminna Komisji
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Zesp61 Szk61 w
Budziszewicach - nauczyciele

Caty rok

Edukacja publiczna poprzez np. ulotki, plakaty
itp.

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Gary rok

Dofinansowanie
profilaktyczno
terapeutycznych oboz6w i kolonii dla dzieci i
mlodziezy z rodzin dotknietych problemem
alkoholowym oraz dla os6b uzaleznionych od
alkoholu

Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problem6w
Alkoholowych

Gary rok

Wspdlorganizowanie
i
dofinansowanie
przedsiewzied promuj^cych trzezwo^6 i zdrowy
styl zycia

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Caty rok

Organizowanie i dofinansowanie
alternatywnych form spedzania wolnego czasu
przez dzieci, mlodziez, doroslych m. in.
wyjazd6w do teatru, kin, organizowanie spotkan
i pogadanek o tres"ci profilaktycznej

Gminna Komisji
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych, Zespol Szk61 w
Budziszewicach - nauczyciele

Caly rok szkolny

Doflnansowanie dozywiania dzieci i uczni6w z
rodzin z problemem alkoholowym

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

ZADANIA

REALIZATOR

1.

Wspieranie dzialan instytucji, stowarzyszen i
organizacji pozarza,dowych funkcjonuj^cych
na
terenie
gminy
podejmuj^cych
i
realizuj^cych dzialania profilaktyczne dla
dzieci zagrozonych patologiq oraz zadania
zwiqzane z profilaktykq i rozwi^zywaniem
problem6w alkoholowych

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

2.

Wspieranie dzialan OSrodka
Kryzysowej w Tomaszowie
Funduszu
Pomocy
Niepemosprawnym

Gminna Komisja
Rozwigzywania Problemow
Alkoholowych

Interwencji
Maz oraz
Dzieciom

TERMIN
WYKONANIA
Gary rok

Gary rok

3.

Organizowanie i dofmansowanie dzialan w
dziedzinie integracji roznych Srodowisk
spolecznych oraz promocji trzezwosci i
profilaktyki w tych srodowiskach

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

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

2.

ZADANIA

REALIZATOR

Opiniowanie
wniosk6w
podmiot6w
gospodarczych o wydanie zezwolen na sprzedaz
napojdw alkoholowych

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych

Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i
warunk6w korzystania z zezwolen na sprzedaz i
podawanie
napoj6w
alkoholowych
przez
przedsi?biorc6w, na podstawie upowaznienia
wydanego przez W6jta Gminy Budziszewice dla
czlonk6w Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Caly rok

1.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centr6w integracji spolecznej
Realizacja tego zadania odbywad si? bedzie w razie wyst?powania rzeczywistych potrzeb w miar? mozliwosci
fmansowych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych.
ROZDZIAL IV: ZASADY ORGANIZACJII FINANSOWANIA GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEM6W
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU
1.1 Finansowanie i koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych
Dochody z oplat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z oplat okres"lonych w
art. I I 1 wykorzystywane beda^ na realizacj? gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problem6w
alkoholowych oraz gminnego programu, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdzialaniu narkomanii.
Decyzje o wysokos"ci i przeznaczeniu s"rodk6w na realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problem6w Alkoholowych podejmuje Gminna Komisja Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w
Budziszewicach w porozumieniu z Wojtem Gminy Budziszewice. Gminna Komisja Rozwiazywania Problem6w
Alkoholowych w Budziszewicach inicjuje dzialania w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problem6w
alkoholowych oraz podejmuje czynnos"ci zmierzaj^ce doorzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzaleznionej od
alkoholu obowiazku poddania si? leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych przedstawi Radzie Gminy do
31 marca roku nastepuj^cego po roku, kt6rego Sprawozdanie dotyczy.

1.2 Zasady wynagradzania czlonk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
Przewodnicz^cy i czlonkowie komisji otrzymuj^ za udziat w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w
wysokos"ci 100,00 zl. Wynagrodzenie przyshlguje za udzial w kazdym posiedzeniu komisji. Wynagrodzenie nie
przyshlguje czlonkom komisji b^d^cym pracownikami Urz?du Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy,
jezeli posiedzenie odbywa si? w godzinach pracy odpowiednio Urz?du Gminy lub jednostki organizacyjnej.
Podstawa. do naliczenia wynagrodzenia jest podpis czlonka komisji zlozony na liscie obecnos"ci.
Wyplata naleznych wynagrodzen dokonywana jest w kasie Urz?du Gminy lub na konto bankowe:
1) w dniu posiedzenie komisji, jezeli obrady odbywaja. si? w godzinach pracy Urz?du.
2) w dniu nast?pnym, gdy posiedzenie komisji odbywa si? po godzinach pracy Urz?du.
Wydatki na wypiaty wynagrodzen dla czlonkbw komisji realizowane sa_ ze s"rodk6w przeznaczonych na zadania
z zakresu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi. Czlonkom Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych w Budziszewicach przyshlguje zwrot koszt6w podrozy w zwiazku ze szkoleniami
zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wysoko^ci oraz warunkow ustalenia
nalezno^ci przyshiguj^cych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorza.dowej jednostce strefy
budzetowej z tytuhi podr6zy shizbowej na obszarze kraju.
ROZDZIAL V: OGRANICZENIE DOST^PNOSCI DO ALKOHOLU
Ograniczenie dost?pnos"ci do alkoholu realizowane b?dzie w szczeg61nosci poprzez:
1.

Wydawanie zezwolen zgodnie z obowia.zuja.cymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.

Przestrzeganie zasad sprzedazy napoj6w alkoholowych w punktach sprzedazy i lokalach gastronomicznych
przez przedsi?biorc6w posiadaj^cych zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.

3.

Dokonywanie przez W6jta Gminy lub upowaznionych przez niego cztonkow Gminnej Komisji
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z
zezwolenia.

ROZDZIAL VI: PLAN WYDATKOW NA DZIALALNOSC GMINNEJ KOMISJI
ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROR
Planowana wysokoSc" dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w 2017 roku wynosi
33.043,00 zl (w tym 1.000,00 zl na realizacj? Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy
Budziszewice). W trakcie roku budzetowego istnieje mozliwosd przesuni^cia zaplanowanych Srodkow zgodnie z
obowi^zuj^cymi przepisami finansowymi.
LP.
1.
2.

3.

PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ^ NAV DZIALAN

KWOTA

Dofinansowanie dzialan Os"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

1.500,00

Udzial w kampanii ,,Zachowaj trzezwy umysl"
1.230,00

4.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych
3.500,00

5.
6.

Finansowanie szkolen dla os6b zajmujacych si? problematyk^ w zakresie
profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych

800,00

Delegacje
200,00

7.

Koszty zwiazane z leczeniem odwykowym
1.080,00

8.
9.
10.
11.
12.

Dofinansowanie dozywiania dla dzieci i uczni6w z rodzin z problemami
alkoholowymi
Dofinansowanie profilaktyczno - terapeutycznych oboz6w i kolonii dla dzieci
i mlodziezy z rodzin dotknietych problemem alkoholowym oraz dla os6b
uzaleznionych od alkoholu
Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego, wycieczek dla dzieci i
mlodziezy z rodzin zwiazanych z wszelkimi uzaleznieniami i przemoca
Sfmansowanie nagr6d w konkursie zwiazanym z tematyka przeciwdzialania
alkoholizmowi i przeciwpozarowych

5.033,00
2.000,00
2.000,00
500,00

,,Swiateczna paczka" dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
3.300,00

13.
14.
15.
16.
17.

Finansowanie program6w profilaktycznych, spektakli profilaktycznych,
warsztat6w, spotkan dla dzieci i uczni6w zw. z wszelkimi uzaleznieniami i
przemoca
Zakup materialbw informacyjno - edukacyjnych (ksiazki, kasety, plyty DVD,
broszury, ulotki, itp.)
Wsparcie dzialan instytucji funkcjonujacych na terenie gminy - realizacja
programu profilaktycznego dla dzieci i mlodziezy z r6znych ^rodowisk o
tematyce przeciwdzialania alkoholizmowi
Pomoc psychologiczna dla dzieci/uczni6w Zespolu Szk61 w Budziszewicach
oraz ich rodzicom

4.000,00
300,00
800,00
3.600,00

Koszty postepowania sadowego
200,00

XXX
RAZEM
Opracowala: Agnieszka Malinowska

32.043,00
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