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ROZDZIAL I : WPROWADZENIE
Kluczow^ rol? w polskim systemic rozwia^zywania problemow alkoholowych odgrywaja^ samorzajdy
gmin, ktore na mocy ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z pozn. zm.) 53.
odpowiedzialne za rozwia^zywanie problemow alkoholowych w spolecznosciach lokalnych. Zgodnie z
art. 41 ust. 1 ustawy prowadzenie dzialari zwiqzanych z profilaktyka^ i rozwia^zywaniem problemow
alkoholowych oraz integracji spotecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadah wlasnych
gmin. Zadania te w szczegolnosci obejmujaj
1. zwi?kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych
od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq. problemy alkoholowe,
pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca^ w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwia^zywania problemow
alkoholowych
i przeciwdziatania narkomanii, w
szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj?c
sportowych, a takze dzialari na rzecz dozywiania dzieci uczestniczajcych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, shiza^cej
rozwia^zywaniu problemow alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w zwia^zku naruszaniem przepisow okreslonych w art. 13! i 15
ustawy oraz wyst^powanie przed sa^dem w charakterze oskarzyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i flnansowanie centrow
integracji spolecznej.
1.1 Dane ogolne:
1) Liczba mieszkancow Gminy Budziszewice na dzien 31.12.201 Ir. wynosi 2260
2) Liczba uczniow:
- Zespol Szkol w Budziszewicach:
• Gimnazjum w Budziszewicach - 95 uczniow
• Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 172 uczniow (klasa I - VI)
• Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 51 (5 i 6 lat)
• Punkt Przedszkolny w R^kawcu - 33 dzieci
3) Liczba sklepow na terenie gminy Budziszewice wynosi 9, w tym liczba
punktow sprzedazy napojow alkoholowych:
• do 4,5 % zawartosci alkoholu oraz piwo - 9 punktow
• powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu - 8 punktow
• powyzej 18% zawartosci alkoholu - 8 punktow
1.2 Glowne problemy to:
1. Wzrastaja^ca liczba rodzin i osob z problemem alkoholowym, zwlaszcza u kobiet.
2. Szkody zdrowotne wywolane alkoholem, ktore dotycza^ takze cztonkow rodzin osob uzaleznionych.
Czlonkowie najblizszego otoczenia osoby uzaleznionej zyja^ w stanie permanentnego stresu, co staje
si? przyczyna^ wystajDienia u nich stalych zaburzeri zwiajzanych z przystosowaniem, okreslanych
mianem wspohizaleznienia.
Wspotuzaleznienie obejmuje takie zjawiska jak: cierpienie i chaos emocjonalny, zagubienie i
niepewnosc, koncentrowanie si? na alkoholu kosztem siebie i rodziny, nieumiej?tnosc bronienia
swoich praw i zdrowych interesow dzieci, obarczanie alkoholika z odpowiedzialnosci za skutki picia,
zaburzenia psychosomatyczne, wla^cznie z nerwic%.
3. Spozywanie napojow alkoholowych przez mlodziez.

4. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym stanowia^ tzw. grup? ryzyka pod wzgl^dem
prawdopodobienstwa uzaleznienia od alkoholu.
ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
1.1 Cele strategiczne
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych na terenie gminy
Budziszewice.
2. Zmniejszanie rozmiarow aktualnie istniejajcych problemow oraz zwiejtszenie stabilnosci i
bezpieczenstwa srodowiska rodzinnego, rodzin dotkniejych problemem alkoholowym.
1.2 Cele szczegolowe
1. Dajzenie do szerzenia wrazliwosci spoleczenstwa na problemy rodzin, ludzi uzaleznionych
oraz niesienie im pomocy materialnej.
2. Zapewnienie wi^kszej swiadomosci oraz podejmowanie dzialan majajcych na celu zwi^kszenie
dostepnosci do informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu.
3. Zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych realizacji celow krotkoterminowych i
dlugoterminowych prowadza^cych do rozwiajzania problemow psychologicznych.
4. Zapobieganie spozyciu alkoholu przez mlodziez.
5. Wspolpraca z administracja^ samorzajiowa^ oraz organizacjami w zakresie profilaktyki i
rozwi^zywania problemow alkoholowych.
ROZDZIAL III: ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
Szczegolna^ rol§ w realizacji zadan okreslonych w niniejszym rozdziale pelni Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej w Budziszewicach wraz z Gminny Komisja^ Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych w Budziszewicach. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach pelni
jednoczesnie funkcj? koordynatora wobec dzialan Gminnej Komisji Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych w Budziszewicach oraz innych podmiotow przewidzianych do realizacji zadan.
1.1 Zwifkszenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osob uzaleznionych od alkoholu
Lp.
1.
2.

3.
4.

6.

ZADANIA
Rozpatrywanie wnioskow o zastosowanie
leczenia odwykowego. Kierowanie spraw
do biegtego i sa^du
Przeprowadzanie wywiadow
srodowiskowych, kierowanie na badania
pozwalaja^ce ustalic stopien uzaleznienia od
alkoholu
Udzielenie biezqcej pomocy oraz informacji
osobom uzaleznionym o mozliwosciach
podj^cia terapii i leczenia
Udzielenie informacji w zakresie
mozliwosci uzyskania fachowej pomocy w
placowkach realizuja^cych zadania na rzecz
rozwiajzywania problemow alkoholowych
Szkolenie czlonkow GKRPA i innych grup
zawodowych w zakresie profilaktyki i
rozwi^zywania problemow alkoholowych

REALIZATOR

TERMIN
WYKONANIA
Gminna Komisja Rozwiajzywania
Caly rok
Problemow Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych

Cafy rok

Gminna Komisja Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

1.2 Udzielenie pomocy rodzicom, w ktorych wyst^puja^ problemy alkoholowe,
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocy w rodzinie

Lp.

ZADANIA

1.

Wspieranie pokrzywdzonych,
pomoc prawn a

2.

Dofmansowanie wypoczynku
letniego oraz zimowego dla dzieci z
rodzin z problemami alkoholowymi
Edukacja publiczna poprzez np.
ulotki, plakaty

3.

4.

Dofmansowanie dozywiania dzieci
z rodzin zagrozonych patologia^

REALIZATOR
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwia^zywania Problemow
Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Cafy rok

Gary rok
Gary rok

Caty rok szkolny

1.3 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w szczegolnosci dla
dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialan na
rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo —
wychowawczych i socjoterapeutycznych

Lp.

ZADANIA

REALIZATOR

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

1.

WspoJpraca z roznymi instytucjami, kosciotem oraz
organizacjami pozarza^dowymi w zakresie
podejmowania problematyki antyalkoholowej
(edukacja na temat uzaleznienia od alkoholu i
wspoluzaleznienia, pomocy rodzinom),
przeciwdziatanie kalectwu (niepemosprawnosc),
rozwijanie profilaktyki rodzinnej - nauka rodzicow
umiej^tnosci wspierania abstynencji dzieci

Gminna
Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych,
nauczyciele

2.

Przeprowadzanie profilaktycznej dziatalnosci
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczoopiekunczej zwanej z uzaleznieniem od alkoholu,
narkomanii i przemocy

Gary rok

3.

Organizacja konkursow dla uczniow szkol
podstawowych i gimnazjum np. mi^dzyszkolny
konkurs o wiedzy alkoholowej, narkomanii i przemocy

Gminna
Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych,
nauczyciele
Gminna
Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych

4.

Udzial w ogolnopolskich akcjach i kampaniach
profilaktycznych organizowanych przez Panstwowa^
Agencj^ Rozwia^zywania Problemow Alkoholowych,
instytucje zajmuj^ce si^ statutowo profilaktyka^
alkoholowa^ i rozwiajzywaniem problemow

Czlonkowie
Gminnej
Komisji
Rozwiajzywania
Problemow

Stosownie do
potrzeb oraz
otrzymanych
zaproszen

Kwiecien —
Czerwiec

alkoholowych oraz wspolpraca z Pelnomocnikiem ds.
Uzaleznien Urze^iu Marszalkowskiego w Lodzi, udzial
w szkoleniach i naradach
Wdrazanie i realizacja programow
profilaktycznych

Zaj^cia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i mlodziezy

Alkoholowych,
inne zaproszone
do udziahi
osoby
Nauczyciele,
pedagog
szkolny,
Gminna
Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisji
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych,
nauczyciele

Cafy rok

Caly rok

1.4 Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, stuz^cych
rozwiajzaniu problemow alkoholowych

Lp.
1.

2.

ZADANIA
Wspieranie dzialan instytucji
funkcjonuja^cych na terenie gminy
podejmuja^cych dzialania profilaktyczne
dla dzieci zagrozonych patologia^
Wspieranie dziatari Osrodka Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Maz oraz
Funduszu Pomocy Dzieciom
Niepelnosprawnym

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Caly rok

1.5 Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem okreslonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed stjdem w charakterze oskarzyciela publicznego.
Lp.

ZADANIA
Wystepowanie w charakterze oskarzyciela
publicznego w sprawach sa^dowych zwia^zanych z
naduzywaniem napojow alkoholowych jak
rowniez z nieprzestrzeganiem
ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i
warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz i
podawanie
napojow
alkoholowych
przez
przedsi^biorcow, na podstawie upowaznienia
wydanego przez Wojta Gminy Budziszewice dla
czlonkow Gminnej Komisji Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwiajzywania
Problemow
Alkoholowych

Gminna Komisja
Rozwiqzywania
Problemow
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Caly rok

1.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrow integracji
spotecznej.
Realizacja tego zadania odbywac si? b?dzie w razie wyst?powania rzeczywistych potrzeb w miar?
mozliwosci finansowych Gminnej Komisji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych.

ROZDZIAL IV: ZASADY ORGANIZACJII FINANSOWANIA GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU
1.1 Finansowanie i koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych
Srodki finansowe na realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych pochodza^ z oplat za korzystanie z zezwoleri na sprzedaz alkoholu i nie moga^ bye
przeznaczane na inne cele.
Decyzje o wysokosci i przeznaczeniu srodkow na realizacj? Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych podejmuje Gminna Komisja Rozwiajzywania Problemow
Alkoholowych w Budziszewicach w porozumieniu z Wqjtem Gminy Budziszewice. Gminna Komisja
Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych w Budziszewicach inicjuje dzialania w zakresie
profilaktyki i rozwiajzywania problemow alkoholowych oraz podejmuje czynnosci zmierzaja_ce do
orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiajzku poddania si? leczeniu w
zakJadzie lecznictwa odwykowego.
1.2 Zasady wynagradzania czlonkow GKRPA
Przewodnicz^cy i czJonkowie komisji otrzymuja^ za udziat w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w
wysokosci 88,00 zl.
Wynagrodzenie przysJuguje za udziaf w kazdym posiedzeniu komisji. Wynagrodzenie nie przyshiguje
czJonkom komisji be^cyrn 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 wynagrodzeniajest podpis cztonka komisji ztozony na liscie obecnosci.
Wyptata naleznych wynagrodzen dokonywana jest w kasie Urz?du Gminy:
a) w dniu posiedzenie komisji, jezeli obrady odbywaja^si? w godzinach pracy Urz?du.
b) w dniu nast?pnym, gdy posiedzenie komisji odbywa si? po godzinach pracy Urz?du.
Wydatki na wypiaty wynagrodzen dla czlonkow komisji realizowane sq. ze srodkow przeznaczonych
na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi. Czlonkom Gminnej Komisji
Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych w Budziszewicach przyshiguje zwrot kosztow podrozy w
zwiqzku ze szkoleniami zgodnie z Rozporza^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19
grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z pozn. zm.) w sprawie wysokosci oraz warunkow
ustalenia naleznosci przysHiguja^cych pracownikowi zatrudnionemu w paristwowej lub samorza^dowej
jednostce strefy budzetowej z tytulu podrozy stuzbowej na obszarze kraju.
ROZDZIAL V: OGRANICZENIE DOST^PNOSCI DO ALKOHOLU
Ograniczenie dost?pnosci do alkoholu realizowane b?dzie w szczegolnosci poprzez:
1. Wydawanie zezwolen zgodnie z obowiajzuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Przestrzeganie zasad sprzedazy napojow alkoholowych punktach sprzedazy i lokalach
gastronom icznych.
3. Dokonywanie przez Wojta Gminy lub upowaznionych przez niego czlonkow Gminnej
Komisji Rozwiajzywania Problemow Alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i
warunkow korzystania z zezwolenia.

ROZDZIAL VI: PLAN WYDATKOW NA DZIALALNOSC GMINNEJ KOMISJI
ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
NA 2012 ROK
1. Dochody

Piano wana wysokosc dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w
2012 roku wynosi 28.350,00 zl.

LP.

WYDATKI NA REALIZAC J^ N/W DZIALAN

KWOTA

1.

Dofinansowanie dzialan Osrodka Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim

2.000,00

2.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwia^zywania
Problemow Alkoholowych

3.500,00

3.

Szkolenia Czlonkow Gminnej Komisji Rozwiajzywania
Problemow Alkoholowych

1.000,00

4.

Delegacje

200,00

5.

Koszty zwiajzane z leczeniem odwykowym

2.000,00

6.

Dozywianie

10.200,00

7.

Dofinansowanie wyjazdow dzieci na koloni?

1.650,00

8.

Swiajeczna paczka dla dzieci z rodzin patologicznych

2.000,00

9.

Sfinansowanie nagrod w konkursie zwia/anym z
tematyka^przeciw alkoholizmowi i przeciw pozarowych
Wsparcie funduszu pomocy dzieciom

500,00

Przeprowadzenie (programy profilaktyczne) szkolen
wsrod mlodziezy o tematyce antyalkoholowej
Sfinansowanie wyjazdu do teatru czy kina (koszt
autokaru, biletow)
Wsparcie dzialan instytucji funkcjonuja^cych na terenie
gminy dla dzieci z roznych srodowisk celem
zorganizowania wolnego czasu
Koszty post^powania sa^dowego

2.000,00

10.
11.
12.
13.

14.

1.500,00

1.000,00
600,00

200,00

