UCHWAŁA Nr XXXIV/ 180 / 2013
RADY GMINY PACYNA
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2014

Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r., poz. 1356)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuję się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/180/2013
Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2014
Art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nakłada na samorządy jako zadanie własne obowiązek kształtowania polityki
alkoholowej w ramach gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.
I. Diagnoza stanu i mapa problemów alkoholowych
Gmina Pacyna obejmuje powierzchnię 9085 ha. Liczba ludności wynosi 3746
mieszkańców (wg stanu na 1 grudnia 2013r.). Występuje ok. 1000 gospodarstwach
domowych. Brak większych zakładów przemysłowych. Działają 102 podmioty
gospodarcze. Na terenie Gminy jest kilkanaście rodzin zagrożonych alkoholizmem
wymagających pomocy w tym również materialnej. Bezrobocie wynosi ok. 30%.
Liczba bezrobotnych w ostatnich latach kształtowała się następująco: 2008r. – 210
osób, grudzień 2013 – 271 osób, z tego tylko 23 osoby pobierają zasiłek dla
bezrobotnych.
Obecnie 9 punktów posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 2
mniej niż w roku 2012). W 8 punktach sprzedawany jest alkohol powyżej 18%.
Pięć sklepów posiada zezwolenia na sprzedaż piwa w tzw. ogródkach piwnych przy
sklepach. Na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 416 mieszkańców.
Instytucje, środowiska na terenie Gminy, w których sferze zainteresowań winna być
profilaktyka alkoholowa jak również profilaktyka innych uzależnień to:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Ośrodek Zdrowia,
- Posterunek Policji,
- Zakłady pracy.
Poza terenem Gminy pomocy w zakresie profilaktyki i uzależnień, jak również
pomoc dla ofiar przemocy można uzyskać:
- w Poradni Odwykowej w Gostyninie, ul. 3-go Maja,
- w Stowarzyszeniu Zarejestrowanych Rodzin Klubu Abstynenta „Trzeźwość
Życie” Gostynin - Zalesie,
- w Stowarzyszeniu Rodzin Klubu Abstynenta „PRZYSTAŃ ŻYCIA” w
Żychlinie ul. 1 –go Maja 36,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie, ul. 1 Maja,
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego,

- w Klubie AA „Jutrzenka” w Gąbinie.
Problemy wynikające z nadużywania alkoholu jak również i innych
niebezpiecznych używek są problemami zdrowotnymi niosącymi za sobą duże
niepożądane skutki społeczne i ekonomiczne zmuszające do podejmowania
skutecznych przeciw działań. Zadania te to w szczególności:
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy z nadużywaniem
alkoholu, narkotyków, dopalaczy jak również związaną z tym potrzebą
ochrony przed przemocą w rodzinie wszelkiej pomocy psychospołecznej i
prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym
zakresie w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- kontrolowanie przestrzegania ustalonych zasad obrotu napojami
alkoholowymi,
- wspieranie
instytucji,
stowarzyszeń
i
osób
fizycznych
w działalności związanej i służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień
i przemocy .
W roku 2014 nadal będą obowiązywały uchwały Rady Gminy Pacyna: Nr
XXX/184/2010 z dnia 29 października 2010r. i Nr XVII/144/97 z dnia 28 marca
1997 roku, które ustaliły następujące zasady:
- ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy :
1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 30;
2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 15;
- usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w
odległości nie mniejszej niż 50 m od miejsc kultu religijnego, szkół,
przedszkoli, domów pomocy społecznej, granic posesji lub bramy głównej
posesji,
- możliwości wprowadzenia na wniosek parafii zakazu sprzedaży, sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w czasie trwania szczególnych
uroczystości religijnych,
- jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tylko dla
obiektów pod dachem, a także w Słomkowie ( stadion leśny ) w trakcie
festynów i imprez masowych,
II. Program działań na rok 2014
1. Bieżace informowanie mieszkańców w sprawach dotyczących profilaktyki i
terapii uzależnień o adresach i telefonach do specjalistycznych przychodni,
poradni i punktów terapeutycznych.
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pacynie, NZOZ MEDYK w Pacynie,
Posterunek Policji w Pacynie.
Termin realizacji: praca ciągła
2. Penetracja środowisk i rodzin zagrożonych alkoholizmem, innymi
uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie. Diagnoza problemów, niesienie
pomocy materialnej i prawnej.
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
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4.
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Alkoholowych w Pacynie, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pacynie, NZOZ MEDYK w Pacynie,
Posterunek Policji w Pacynie.
Termin realizacji: praca ciągła
Posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- ustalenie rocznego planu zadań, zadań bieżących i analiza ich wykonania,
- analiza zadań finansowych,
- rozmowy z uzależnionymi i ich najbliższymi ( na wnioski uprawnionych i
instytucji ) w pomniejszonym składzie osobowym,
- opiniowanie w pełnym składzie komisji nowych wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w
punktach stałych,
- kierowanie na badania specjalistyczne celem ustalenia stopnia uzależnienia
osób, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację młodzieży,
systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny ( art.25 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości ….),
- występowanie do sądu celem zastosowania obowiązku poddania się terapii
odwykowej ( art.24 i 26 ust.3 ustawy …..),
- składanie do policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego i
przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku wystąpienia do sądu
w związku z ewentualnym naruszeniem przez sprzedawców zakazu
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ,zakazu promocji lub reklamy
napojów alkoholowych ( art.131 i 15 ustawy …..).
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
Kontrola zgodności i przestrzegania warunków wynikających z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości (….) w stałych punktach sprzedaży napojów
alkoholowych, a także zgodności zasad sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych w przypadku zezwoleń jednorazowych. Informowanie
Posterunku Policji w Pacynie o każdorazowym jednorazowym zezwoleniu.
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
Bieżące informowanie Posterunku Policji w Pacynie o każdorazowym
cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zadanie realizuje: Urząd Gminy w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
Prowadzenie oświaty zdrowotnej związanej z problemami nadużywania
alkoholu i innych uzależnień.
Zadanie realizuje: NZOZ MEDYK w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
Prowadzenie edukacji szkolnej w zakresie profilaktyki alkoholowej, innych
uzależnień i przemocy w ramach zgłoszonych programów, a w
szczególności:
- zakup książek, broszur, kaset i innych niezbędnych materiałów,
- spotkania i zajęcia warsztatowe,
- realizacja ustalonych programów między innymi „Hu- hu- ha zima na
sportowo nie jest zła”, „Bądź zdrowy jak Wiki” i innych zatwierdzonych

przez Komisję,
- konkursy literacko – plastyczne,
- spektakle profilaktyczne,
- promocja zdrowego trybu życia.
Zadanie realizuje: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
8. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i
bezpieczeństwa w miejscach publicznych
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie, Posterunek Policji w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
9. Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie ( udział w posiedzeniach zespołu).
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
10. Opracowanie i przedłożenie Radzie Gminy Pacyna programu działań
służącemu profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na rok
2015, a także informacji z wykonania programu za rok 2014.
Zadanie realizuje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pacynie
Termin realizacji: praca ciągła
III. Budżet na 2014r.
Rozdział 851 - Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii ).
Dochody - 35.000,00 zł (wpłaty za sprzedaż napojów alkoholowych)
Rozchody -35.000,00 zł z tego:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi
34. 000,00 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
9.000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiały i wyposażenia
2.000,00 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki
1.000,00 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych
4.000,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
12.800,00 zł
§ 4410 - Podróże służbowe
1.000,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników
3.000,00 zł
§ 4390 - badania
1.000,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenie
200,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii
1000,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
500,00 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
500,00 zł.
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pacynie
Członkom komisji za udział w posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 170,00 zł ( brutto ).
Opracował:
Kazimierz Piotrowski
inspektor w Urzędzie Gminy w Pacynie
członek GKRPA

