
Uchwala Nr XIX/104/2016 
Rady Gminy Radzanow 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie: przyj^cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych na rok 2017. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze .zm.) oraz art. 4' ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 
pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016 poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Radzanow uchwala, co nast^puje: 

Uchwala si^ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
w Gminie Radzanow na 2017 rok stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z mocq obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2017 roku. 

§1 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy. 

§ 3 



Zat^cznik 
do uchwaty XIX/104/2016 
Rady Gminy Radzanow 
z dnia 28 grudnia 2016 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIiZYWANIA 

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 
NA 2017 ROK 

GMINA RADZANOW 2016 



W p r o w a d z e n i e 

Wsrod problemow spoiecznych w Polsce te zwi^zane z alkoholem ŝ  najtrudniejszymi do 
rozwiazania. Wynika to glownie z ich rozmiarow, ziozonosci, a takze kosztow spoiecznych 
i ekonomicznych, jakie ponosz^ nie tylko osoby indywidualne, ale takze cale spoleczenstwo. 
Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale poniewaz powoduje okreslone 
szkody spoleczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawqy, 
ktory poprzez stosowne regulacje prawne stara si^ ograniczac rozmiary tych szkod oraz 
przeciwdzialac ich powstawaniu. W przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, 
czyli interwencji „zewn?trznej" za pomocy prawa wynika rowniez z braku mozliwosci 
rozwiazania tych problemow za posrednictwem innych srodkow. 

Uzaleznienie od alkoholu powoduje trwale uszkodzenie osrodkowego ukiadu nerwowego, 
powoduje psychiczne i fizyczne wyniszczenie organizmu. 
Alkoholizm rozwija si^ stopniowo. bez swiadomosci osoby pij^cej i prowadzi w 
konsekwencji do utraty kontroli umiaru w piciu alkoholu. Naduzywanie alkoholu wynika 
cz^sto z nieumiej^tnosci radzenia sobie z problemami codziennego zycia. 
Choroba ta dotyka rowniez czionkow rodziny uzaleznionego. Negatywnym skutkiem 
spozywania alkoholu jest systematyczne pogarszanie si^ sytuacji ekonomicznej i spolecznej 
rodzin. 
Gminny Program Rozwiazywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Radzanow na rok 
2017 jest kontynuacj^ dzalah realizowanych w tym zakresie od lat na terenie Gminy 
Radzanow. 

WedJug przepisow prawa 

Aktem prawnym reguluj^cym kwestie alkoholowe w Polsce jest ustawa o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Przekazuje ona wi^kszosc kompetencji, 
obowi^zkow i srodkow fmansowych na rozwi^zywanie problemow alkoholowych gminom. 

Dzialania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych powinny w 
mysl ustawy obejmowac w szczegolnosci: 

• Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych 
od alkoholu. 

• Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej 
i prawnej w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ w rodzinie. 

• Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemow alkoholowych, a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dziaiah na rzecz dozywiania dzieci 
uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. 

• Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluz^cej 
rozwi^ywaniu problemow alkoholowych. 
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• Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13' 
(reklama i promocja napojow alkoholowych) i art. 15 ustawy (m.in. zakaz sprzedazy 
napojow alkoholowych osobom ponizej 18 roku zycia) oraz wyst^powanie przed s^dem w 
charakterze oskarzyciela publicznego. 

Realizacja tych zadah odbywa si^ wlasnie w ramach gminnego programu profilaktyki 
i rozwiazywania problemow alkoholowych, ktory kazdego roku jest przyjmowany przez rade gminy 
w formie uchwaly. Zadania wymienione w ustawie wyznaczajq kierunki , a dopiero gminny 
program wypelnia je konkretnymi dzialaniami dla swojej gminy. 

C e l e P r o g r a m u 

Cele i zadania okreslone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych w 2017 roku dostosowane ŝ  do potrzeb lokalnych oraz zgodne ŝ  z ustawy 
0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Sformutowane zostaly 
z uwzgl^dnieniem dotychczasowych doswiadczeh zwiazanych z realizacja Programu w latach 
ubieglych. 
Celem nadrz^dnym programu jest ksztaltowanie i promo wanie postaw spoiecznych wlasciwych z 
punktu widzenia profilaktyki i rozwiazywania problemow spoiecznych. 
Zmniejszanie ilosci alkoholu spozywanego przez mlodziez. Kontrola przestrzegania prawa na rynku 
alkoholowym. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej, i merytorycznej dla realizacji programu. 
Krzewienie idei trzezwosci i abstynencji w spoiecznosci lokalnej. 
Nie bez znaczenia jest tez niesienie pomocy osobom zmagaj^cym si^ z trudami leczenia i 
pozostawania w stanie trzezwosci oraz wspieranie czionkow rodzin osob uzaleznionych od 
alkoholu. 
Tylko dzi^ki skoordynowanym i , spojnym dzialaniom instytucji , organizacji pozarz^dowych i 
stowarzyszen, a takze spoiecznosci lokalnej, mozliwa jest skuteczna profilaktyka i proba 
rozwiazywania problemow alkoholowych na terenie naszej gminy. 
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A d r e s a c i P r o g r a m u 

Adresatami programu wszyscy mieszkahcy naszej gminy , a szczegolnosci: 
1. Dzieci i mlodziez 
2. Rodzice, opiekunowie, wychowawcy 
3. Konsumenci i sprzedawcy napojow alkoholowych 
4. Osoby pij^ce w sposob ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzaleznione 
5. Rodziny osob z problemem alkoholowym 
6. Pracownicy podmiotow dzialaj^cych na terenie gminy Radzanow, zajmuj^cy si^ zawodowo 

lub sluzbowo profi laktyki i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych. 

Z a d a n i a G m i n n e g o P r o g r a m u 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 

1. Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyinej 
dla osob uzaleznionych od alkoholu 

Na mocy artykulu 21 ust. 1 ustawy leczenie osob uzaleznionych od alkoholu odbywa si^ w 
placowkach lecznictwa odwykowego. Od takich osob nie pobiera si^ oplat za swiadczenia w 
zakresie terapii uzaleznienia od alkoholu (art. 21 ust. 3 ustawy). Koszty zwi^zane z leczeniem 
alkoholowym i prowadzeniem psychoterapii pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia (za pacjentow 
ubezpieczonych i nieubezpieczonych.) 
Sposob realizacji: 

a) Udzielanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, emocjonalnego i prawnego dla osob 
pij^cych szkodliwie poprzez dzialalnosc punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 

b) Podejmowanie dziaiah przez Gminny Komisje Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
w stosunku do osob uzaleznionych od alkoholu do podj^cia przez dobrowolnego leczenia 
odwykowego. 

c) Udzielanie informacji na temat mozliwosci leczenia uzaleznienia, motywowanie do podj^cia 
psychoterapii w placowkach lecznictwa odwykowego, udzielanie informacji o dzialaj^cych 
grupach wsparcia. 

d) Podejmowanie czynnosci zmierzaj^cych do wydania orzeczenia s^du o zastosowaniu wobec 
osoby uzaleznionej od alkoholu obowi^zku poddania si? leczeniu w placowce lecznictwa 
otwartego b^dz szpitalnego, ponoszenie kosztow sporz^dzania opinii przez bieglych 
psychiatry i psychologa w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu oraz pokrywanie oplat za 
zlozenie wniosku do S^du Rejonowego w Mlawie. 

e) przyjmowanie zgloszeh o przypadkach wyst^pienia naduzywania alkoholu; 
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f) inicjowanie i dofinansowywanie dziatan w zakresie zwiykszania dostypnosci pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu. 

g) zakup i dystrybucja materiatow informacyjno-edukacyjnych zwiazanych z profilaktykcj 
problemow alkoholowych dla Szkol, Osrodkow Zdrowia, swietlic i Policji. 

h) dofinansowywanie kursow i szkoleh specjalistycznych dla pracownikow placowki 
zajmuj^cej si? terapi^ oraz doposazenie placowek lecznictwa odwykowego w celu 
zwiykszania skutecznosci dziaiah terapeutycznych. 

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuja problemy alkoholowe pomocy 
psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca w 
rodzinie 

Naduzywanie alkoholu przez jednego z czionkow rodziny destabilizuje fiankcjonowanie calego 
systemu rodzinnego, rodzi powazne problemy i jest przyczyn^ cierpienia doroslych i dzieci. 
Wychowywanie si? w rodzinie w ktorej istnieje problem alkoholowy skutkuje dramatycznymi 
konsekwencjami dla rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci i mlodziezy. W przyszlosci byd^ 
one stanowily tzw. grup? ryzyka pod wzglydem prawdopodobiehstw uzaleznienia od alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych. 

Sposob realizacji : 
a) Prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie wsparcia dla czionkow rodzin, w ktorych 

wystypuje problem alkoholowy - konsultacje w punkcie informacyjno-konsultacyjnym; 
edukacja dzieci i mlodziezy, rodzicow oraz grup zawodowych 

b) Udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin z uzaleznieniem. Diagnozowanie sytuacji calej 
rodziny i proponowanie pomocy dla wszystkich jej czionkow. Ochrona dzieci i mlodziezy 
przed przemocq w rodzinie, podejmowanie dziaiah w przypadku stwierdzenia faktu 
przemocy; 

c) Prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej sluz^cej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w 
rodzinach, w szczegolnosci z problemem alkoholowym; 

d) Wspolpraca ze szkolami, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w zakresie 
organizowania dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 
z rodzin, w ktorych wystypuj^ problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie; 

e) Czynne wl^cznie si? w realizacj? ogolnopolskich kampanii profilaktycznych oraz 
edukacyjnych; 

f) Koordynowanie dziaiah o charakterze pomocowym poprzez scisl^ wspotprac? z 
Posterunkiem Policji w Szrehsku, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, szkolami, 
ochrony zdrowia w zakresie procedury „Niebieska Karta". 
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3. Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacvinej i edukacyinej w 
zakresie rozwiazywania problemow alkoholowych, a w szczegolnosci dla dzieci i 
mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze 
dzialari na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych 
programach opiekunczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Picie alkoholu, palenie tytoniu uzywanie narkotykow wsrod ludzi mtodych to coraz bardziej 
popularne zjawisko. Zachowanie takie nalezy eliminowac, prowadzic wsrod mlodziezy akcje 
uswiadamiania i informowania o szkodliwosci stosowania tych uzywek. Najlepsz^ form^ b?dzie 
profilaktyka, czyli tworzenie programow edukacyjnych prowadzonych szczegolnie w szkolach 
oraz swietlicy przy Gminnym Osrodku Kultury. 

Sposob realizacji: 
^ a) Wspieranie programow i przedsi?wzi?c profilaktycznych skierowanych do dzieci, 

mlodziezy, rodzicow, pedagogow i nauczycieli 
b) Przeprowadzenie lokalnej diagnozy zagrozeh spoiecznych. 
c) Wspieranie organizowanych w placowkach oswiatowych oraz swietlicy srodowiskowej przy 

GOK roznorodnych inicjatyw profilaktycznych, a takze przedsi?wzi?c profilaktycznych 
opracowanych i realizowanych przez dzieci i mlodziez, a skierowanych do grup 
rowiesniczych poprzez finansowanie zakupu nagrod rzeczowych, gadzetow - stanowi^cych 
czynnik aktywizuj^cy do uczestnictwa w dzialaniach profilaktycznych. 

d) Zakup materialow edukacyjnych i programow multimedialnych o tematyce profilaktyki 
uzaleznieh do wykorzystania w swietlicach placowek oswiatowych i swietlicy 
srodowiskowej przy GOK. 

e) Zakup sprzetu sportowego dla jednostek, organizacji i stowarzyszen prowadzacych zajycia 
sportowe dla dzieci i mlodziezy jako wspieranie bazy niezbydnej do realizacji 
pozalekcyjnych zajyc sportowych. 

^ t) Organizacja i dofinansowanie imprez okolicznosciowych i wycieczek integracyjnych oraz 
wyjazdow na spektakle teatralno-rozrywkowe o tresciach zwiqzanych z profilaktyka 
uzaleznieh dla dzieci i mlodziezy ze swietlicy srodowiskowej i szkol z terenu gminy; 

g) Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych z 
odniesieniem profilaktycznym. 

h) Wspolorganizowanie eventow i festynow rodzinnych o charakterze kulturalno-
rekreacyjnym, promuj^cym alternatywne wobec alkoholu i innych uzaleznieh formy 
spydzania wolnego czasu. 

i) Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzaleznieh. 
j ) Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i mlodziezy /wycieczki, rajdy, 

biwaki, zielone szkoly/ zawieraj^cego elementy profilaktyki; 
k) Organizowanie dla dzieci i mlodziezy glownie z grup ryzyka w placowkach oswiatowych i 

kulturalnych zajyc pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno - artystycznym. 
1) Dofinansowanie i doposazanie swietlicy srodowiskowej i swietlic szkolnych poprzez zakup 

materiatow papierniczych i pismienniczych oraz sprzetu i innych niezbydnych materialow 
do pracy z dziecmi. 
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m) Dozywianie uczestnikow zajyc profilaktycznych prowadzonych przez swietlice 
srodowiskow^ przy GOK w Radzanowie oraz swietlic w placowkach oswiatowych na 
terenie Gminy Radzanow 

4. wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych 
sluzacej rozwiazywaniu problemow alkoholowych 

Wsrod instytucji publicznych dzialaj^cych w zakresie profilaktyki waznym partnerem dla gmin 
sq stowarzyszenia zajmuj^ce siy problematyk^ oraz kluby abstynenckie jako miejsca prowadzenia 
trzezwego i zdrowego stylu zycia dla uzaleznionego i jego rodziny. Zaleca siy aby poza 
uczestnictwem w profesjonalnej formie leczenia - pacjenci uzaleznieni uczestniczyli takze w ruchy 
samopomocowym jakim ŝ  mitingi klubu abstynenckiego. 

Sposob realizacji: 
a) Udzielanie wsparcia spoiecznosci abstynenckiej, a takze wspieranie inicjatyw 

profilaktycznych promuj^cych trzezwy i bezpieczny sposob spydzania wolnego czasu 
b) Wsparcie materialne i edukacyjne podmiotow zajmuj^cych siy rozwi^zywaniem problemow 

alkoholowych z uslug i pomocy ktorych korzystaj^ mieszkahcy Gminy. 
c) Wspomaganie instytucji i organizacji pozarz^dowych w zakresie dzialalnosci sluzacej 

rozwiazywaniu problemow alkoholowych; 
d) Szkolenia czionkow GKRPA oraz szkolenia dla sprzedawcow. 
e) Wspolpraca z Poradni^ Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i Wspoluzaleznienia w Mlawie w 

realizacji prowadzenia programu psychoterapii wspoluzaleznienia (zakup materialow 
edukacyjnych i innych niezbydnych do prowadzenia terapii) 

f) Wspolpraca z Policj^, Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej. placowkami oswiatowymi 
z terenu gminy; 

g) Ponoszenie kosztow sadowych tytulem zlozonych wnioskow do S^du Rejonowego w 
Mlawie. 

S.Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w 
art. 13̂  i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela 
publicznego. 

W przypadku zlamania zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim lub nietrzezwym oraz w 
przypadku zlamania zakazow reklamy i promocji napojow alkoholowych, gmina moze podejmowac 
interwencje oraz wystypowac przed s^dem jako oskarzyciel publiczny, czyli kierowac sprawy 
bezposrednio do s^du z pominiyciem prokuratora. Postypowanie z tego zakresu prowadzone jest na 
podstawie przepisow o postypowaniu kamym. Sprawy, w ktorych gmina wystypuje jako 
oskarzyciel publiczny odbywaj^ siy w trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarzenia do s^du 
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musi bye poprzedzone przeprowadzeniem postypowania dowodowego, ktore nalezy do kompetencji 
policji. 

Sposob realizacji: 
a) Realizowanie dzialan kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotow 

prowadzacych sprzedaz napojow alkoholowych; 
b) Szkolenie i instruowanie sprzedawcow prowadzacych sprzedaz napojow alkoholowych w 

zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi; 

c) Kontrolowanie placowek pod k^tem zakazu reklamy wynikaj^cego z ar. 13' ustawy oraz 
w zakresie przestrzegania zasad i warunkow korzystanie z zezwolenia na sprzedaz napojow 
alkoholowych w szczegolnosci umieszczenia w widocznym miejscu niezbydnych tablic 
informacyjnych (zakaz sprzedazy napojow alkoholowych dzieciom i mlodziezy do lat 18, 
itp.) 

d) Opiniowanie przez GKRPA wnioskow zwiazanych z wydawaniem zezwolen na sprzedaz 
napojow alkoholowych w zakresie zgodnosci i lokalizacji punktu sprzedazy 
z przedmiotowymi uchwalami Rady Gminy Radzanow. 

r 

Zrodta finansowania Gminnego Programu Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych. 

1) Srodki na realizacji gminnego Programu Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
pochodz^ z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Mog^ 
bye rowniez zasilane dotacjami z zewn^trz oraz darowiznami sponsorow. 

2) Wydatki przeznaczone na realizacje zadah wlasnych gminy wynikaj^cych z ustawy o 
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu 
ujmuje siy corocznie w planie budzetu gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziat 
85154 - przeciwdziatanie alkoholizmowi. 

Zasady wynagradzania czionkow G K R P A . 

Cztonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych przystuguje 
wynagrodzenie za: 

1. udziat w posiedzeniu komisji w wysokosci 70 zlotych brutto dla kazdego cztonka 
komisji; 

2. za przeprowadzenie czynnosci zmierzajqcych do skierowania osob na badanie bieglego 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju 
zakladu leczniczego - 60 ztotych brutto dla kazdego cztonka komisji; 
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3. za udzia} w kontroli w punktach sprzedazy napojow alkoholowych w tym za 
sporz^dzenie protokoiow kontroli - 30 zlotych brutto za kazdy punkt sprzedazy dla 
kazdego czlonka komisji. 

Dopuszcza si? stosowanie w stosunku do czionkow Gminnej Komisji Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych innych form wynagradzania t j . umow zleceh i umow o dzieto. 
Umowy zlecenie i umowy o dzielo musz^ wiazac siy scisle z wykonywaniem okreslonych 
zadah zwiazanych z Gminnym Programem Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. 
Wynagrodzenie z tytutu w/w umow nie moze przekroczy 50 % kwoty najnizszego 
wynagrodzenia pracownikow za kazdorazowe zadanie objyte umowami. 

Realizatorzy Programu 

1. Urz^d Gminy Radzanow - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. 
2. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki. 
3. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Radzanowie. 
4. Gminny Osrodek Kultury w Radzanowie 
5. Komenda Powiatowa Policji w Mlawie - Posterunek Policji w Szrehsku. 
6. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Radzanowie. 
7. Placowki oswiatowo - wychowawcze. 
S.Wszystkie inne instytucje zaproszone do wspolpracy przy realizacji programu 

Radzanow, dnia 28 grudnia 2016 r. 
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