
Uchwała Nr  XL / 313 / 10         
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia   19 marca  2010 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  oraz   Przeciwdziałania   Narkomanii   w     Gminie 
Biesiekierz  na   rok    2010

Na  podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473, Nr 115,poz.793, Nr  
176, poz.1238; z 2008 r. Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz.1175 )   – uchwala się, 
co następuje:

§ 1

Rada  Gminy  uchwala  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie 
Biesiekierz na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach



Załącznik 
do Uchwały Nr  XL /313/10
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia  19 marca 2010 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Biesiekierz
na rok 2010



Wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  
Biesiekierz na rok 2010 określa strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych  
wynikających z używania alkoholu, narkotyków i przemocy społecznej.

Podstawą prawną  działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie jest  
ustawa z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  
2007 r., poz. 473).

Cele i zadania 
Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Głównym celem programu jest  zarówno  zmniejszenie  problemów wynikających  z  nadużywania  alkoholu  jak i  
zapobieganie powstawaniu nowych patologii. Zespół uzależnienia od alkoholu, narkotyków jest bowiem chorobą społeczną, 
której w konsekwencji doświadczają członkowie rodzin osób uzależnionych oraz środowisko społeczne.

CELE:

1. Ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież

2. Zmniejszanie liczby  nowych przypadków uzależnienia

3. Ograniczenie rozmiarów łamania prawa na rynku alkoholowym

4. Eliminacja ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego

(przemocy i zaniedbania)

5.     Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania         

programów alkoholowych

6.  Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii

7. Realizacja programów związanych z ochroną przed przemocą w rodzinie 

8. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu w gminie.

9. Promocja zdrowego stylu życia

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

1. Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień  wśród mieszkańców gminy

2. Kontynuacja  szkoleń pracowników różnych specjalności

3. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym  i narkotykowym

4. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii, świadczeń zdrowotnych    na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin

5. Doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6. Kontrola działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż alkoholi

7. Edukacja w zakresie problemów alkoholowych i szkolenia na poziomie podstawowym

8. Analiza problemów – przeprowadzanie ankiet

9. Realizowanie sprawdzonych w kraju programów profilaktycznych

10. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu

PRZEWIDYWANE EFEKTY

       Program został  tak opracowany, aby sukcesywnie w nawiązaniu do lat uprzednich rozwijać wszelkie formy działalności  
mające na celu przede wszystkim:
1.Przywrócenie JEDNOSTCE jej szacunku do samego siebie i instytucji społecznych poprzez:

- wczesne diagnozowanie choroby alkoholowej
- zapobieganie degradacji alkoholowej
- zwiększanie dostępności do terapii
- zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

2.Przywrócenie RODZINOM dotkniętym alkoholizmem i nadużywaniem alkoholu ich prawidłowych funkcji poprzez:
- zwiększenie skuteczności działań społeczno-prawnych i terapeutycznych dla  osób i rodzin dotkniętych 
alkoholizmem i związaną z tą przemocą oraz dla rodzin w których występuje przemoc ,
- wczesne diagnozowanie choroby alkoholowej,
- zdiagnozowanie problemu narkotykowego.

3.Zmianę świadomości społecznej w ŚRODOWISKU LOKALNYM przez:
- prowadzenie właściwej polityki sprzedaży napojów alkoholowych



- prowadzenie skutecznej kontroli przestrzegania zasad obrotu alkoholem
- przestrzeganie zakazu  sprzedaży napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich
- wzrost przeszkolonych osób w ramach profesjonalnych programów edukacyjnych i terapeutycznych
- zwiększenie  zaangażowania  instytucji,  stowarzyszeń,  kościoła  oraz  grup  samopomocowych  w 
rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków  i innych środków odurzających
- wzajemna współpraca z pomocą społeczną, policją, służbą zdrowia, szkołami
- upowszechnianie świadomości, że wszelkie  uzależnienia można i trzeba leczyć
- prowadzenie  szkoleń  dla  rodziców,  wychowawców  świetlic,  kierowców,  sprzedawców  napojów 
alkoholowych
- uczestniczenie w kampaniach ogólnopolskich
- propagowanie zdrowego stylu życia
- ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Zakres działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Biesiekierz na 2010 rok.

    Program  przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 cytowanej w/w ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje  
się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej,  w szczególności  tworzenie  warunków sprzyjających  realizacji  
potrzeb,  których  zaspokajanie  motywuje  powstrzymywanie  się  od  spożywania  alkoholu,  działalność  wychowawczą  i 
informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; motywowanie do leczenia, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób 
uzależnionych  od  alkoholu;  zapobieganie  negatywnym  następstwom  nadużywania  alkoholu  i  ich  usuwanie  oraz  
przeciwdziałanie przemocy  w  rodzinie.
Gminny program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii  zapisane w ustawie o 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z  
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1. Samorząd gminy a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

      Zgodnie  z zapisami art.  41 ust.  1  i  2 w/w ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  
samorząd gminny zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  integracji  
społecznej osób uzależnionych od alkoholu.   W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii    w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie  
pozalekcyjnych     zajęć  sportowych,      a  także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych służącej      rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2. Realizacji  zadań  ,  o  których  mowa  w  ust.1  jest  prowadzona  w  postaci  gminnego  programu  profilaktyki  i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego 
przez radę gminy.

Zgodnie  z zapisami art.  12  ust.  1  i  2  ustawy,  rada gminy ustala  w drodze  uchwały,  dla  terenu  gminy liczbę punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do  
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i  
podawania napojów alkoholowych.
Do  zadań  wójta,  zgodnie  z  art.  41 ust.3  ustawy  należy  powołanie  gminnej  komisji  ds.  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych,  która  w szczególności  inicjuje  działania  w zakresie zwiększania   dostępności   pomocy terapeutycznej   i  
rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych  od  alkoholu oraz podejmuje czynności  zmierzające do orzeczenia  o zastosowaniu  
wobec osoby uzależnionej od  alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie  lecznictwa odwykowego.. 

2. Przepisy  lokalne  dotyczące  wykonywania  zadań  określonych  w  ustawie  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1) Uchwała Nr X/81/07 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 września 2007 r w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie gminy Biesiekierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2) Uchwała Nr XIX/197/00  Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia  30 grudnia  2000 r.   w sprawie ustalenia  liczby  
punktów sprzedaży napojów alkoholowych  powyżej  4,5  % alkoholu  (za  wyjątkiem piwa)  przeznaczonych  do  
spożycia poza miejscem sprzedaży,

3) Uchwała Nr XXIII/243/01  Rady Gminy w Biesiekierzu   z dnia  07  września  2001  w sprawie  ustalenia  liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych  powyżej  4,5  % alkoholu  (z  wyjątkiem piwa),  przeznaczonych  do  
spożycia w miejscu sprzedaży,

4) Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  



5) Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie  powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przemocy w Rodzinie.     

      Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Biesiekierz  uwzględnione  zostały  wskazówki  wynikające  z  Rekomendacji  do  realizowania  i  finansowania  
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku  Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      Zadania  i  sposoby realizacji  Gminnego Programu na 2010  rok dostosowane  są do  potrzeb  lokalnych  i  
możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne (Gminna Komisja,  
Zespół  Interdyscyplinarny,  GOPS,  Gimnazjum, Szkoły podstawowe,  Punkt  Konsultacyjny,  Biblioteka,  Ośrodek 
Zdrowia,  Posterunek  Policji,  Kościół,  Świetlice  wiejskie,  Rady Sołeckie)  i  osobowe  oraz  ewentualną  pomoc 
merytoryczną i materialną wyższego szczebla, organizacji instytucji i osób fizycznych.

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

3. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla gminy Biesiekierz

     Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu na zlecenie Wójta Gminy Biesiekierz w 2007 r. została przeprowadzona  
ankieta badająca postawy i zachowania młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych.       Na podstawie raportu  
została sporządzona  mapa zagrożeń postaw i zachowania młodzieży na terenie gminy. 
     Ankieta obejmowała zagadnienia dotyczące alkoholu, narkotyków, palenia papierosów, przemocy. Ankieta skierowana  
była głównie do populacji dzieci i młodzieży szkolnej.
Z ankiety wynika,  że  większość uczniów czuje się bezpieczna w naszych szkołach.  Uczniowie najbardziej  obawiają się  
narkotyków oraz  przemocy ze strony rówieśników. Za najbardziej popularny alkohol uznają  piwo, potem wódkę. Większość 
przyznała się do jednorazowego kontaktu z alkoholem. Uczniowie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Starsi uczniowie  
liczą na pomoc różnych osób, ale nie rodziców.
     Diagnoza ta potwierdza, że zagrożenia  o których mówi ustawa , dotyczą także dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie  
naszej gminy.
     Wszystkie  placówki  oświatowe działające na terenie gminy realizują obligatoryjnie  zadania prewencyjne  dotyczące  
zapobiegania problemom społecznym tj. „ Szkolne programy profilaktyczne”, co jest wymogiem ustawy o systemie oświaty.
    Jako kontynuację  działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia w ramach Gminnego Programu wymagających 
wsparcia finansowego i merytorycznego proponuje się, aby te działania  były dalej realizowane przez świetlice wiejskie,  
bibliotekę,  kluby  sportowe,  kościół  i  inne  instytucje  pracujące  przede  wszystkim  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Zadania  te  
realizowane będą w szczególności poprzez:
-     realizowanie profilaktycznych, edukacyjno – rozwojowych zajęć pozalekcyjnych,
-     organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym  i   profilaktycznym,           
      konkursów tematycznych, spektakli teatralnych,
-     organizowanie obozów profilaktycznych  i socjoterapeutycznych,
-     organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
-     realizowanie programów prozdrowotnych,
-     rozwijanie postaw prozdrowotnych,
-     szkolenie nauczycieli,  rodziców, opiekunów świetlic i  osób różnych grup zawodowych.
Realizację  programów  profilaktycznych  należy  połączyć  z  działaniami  mającymi  na  celu  umożliwienie  atrakcyjnego  
spędzania  wolnego  czasu  przez  dzieci,  młodzież  i  dorosłych  oraz  rozwijanie  zainteresowań.  Konieczne  jest  włączanie  
rodziców w nurt działań profilaktycznych, ponieważ silna więź emocjonalna z rodzicami jest najważniejszym czynnikiem  
chroniącym młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

Problemy zdrowotne – leczenie osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

    Według badań PARPA liczbę osób uzależnionych w Polsce można szacować na ok. 700 – 900 tys. Osób pijących alkohol  
ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 – 4 mln. W placówkach leczenia odwykowego zarejestrowanych jest 8% - 10 % z nich.  
Opierając  się  na  wskaźnikach  ogólnopolskich  można  oszacować,  że  liczba  dorosłych  mieszkańców  gminy Biesiekierz  
przejawiających symptomy choroby alkoholowej w różnych jej fazach , winna wynosić ok. 10%  dorosłych mieszkańców 
gminy. 

Liczba osób korzystających z  porad w punkcie konsultacyjnym w Biesiekierzu w latach 2001-2009:

Rok                  liczba osób  uzależnionych               liczba osób współuzależnionych

2001                             8                                                                6
2002                            14                                                              10
2003                            11                                                              10
2004                            12                                                               8
2005                            15                                                               7
2006                            12                                                              10
2007                            11                                                                8
2008                            10                                                                6
2009                            15                                                              12



oraz osób zgłaszających się na terapię do Ośrodka ANON w Koszalinie z gminy Biesiekierz w latach 2001-2009:

2001                            11                                                                10
2002                            13                                                                10
2003                            14                                                                 8
2004                            17                                                                 4
2005                            17                                                                10
2006                            15                                                                12
2007                            14                                                                 8
2008                            16                                                                10
2009                            17                                                                12

Przemoc w rodzinie

     Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym występującym w rodzinach. Statystyki podają,  
że  większość  sprawców czynów kwalifikowanych  przez  Kodeks  Karny jako  fizyczne  lub  psychiczne  znęcanie  się  nad 
członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków uzależniających. Aktem prawnym nakładającym na 
gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  
przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). Zadania gminy w tym zakresie  to:
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie gminnych środków wsparcia.
      Instytucje realizujące te zadania to : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja a także powołany przez Wójta Gminy  
Zespól  Interdyscyplinarny,  oraz szkoły,  świetlice,  służba zdrowia,   kurator,  NIEBIESKIE  KARTY – realizowane  przez 
Policję. 
Poza  tym realizowana  jest  współpraca  z  samorządem powiatowym  poprzez  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w 
Koszalinie.  W ramach 3-letniego   programu „Szlakiem zranionych  gniazd” na terenie gminy działał  Punkt  Poradnictwa  
Rodzinnego.  Od 2009 roku realizowany jest  program „Kierunek rodzina”,  „Rodzina bez barier”,  „Pomocna dłoń  plus”,  
„ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej”.

Przeciwdziałanie narkomanii

      Aktem prawnym regulującym obowiązek realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).
     Nasza ankieta jak i statystyki pokazują szerzące się rozmiary narkomanii  wśród dzieci i młodzieży. Problem narkotyków  
jest  obecny w  codziennym życiu:  w domu,  szkole i  na ulicy,  a wyeliminowanie zagrożenia  jest  jednym z celów akcji  
antynarkotykowej. W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie wynikające z przeprowadzonej ankiety, która wykazuje, że  
alkoholizm  i  narkomania  to  największe  zagrożenie,  proponuje  się  w  założeniach  programowych  poszukiwanie  
młodzieżowych liderów, którzy przeciwstawiają się modzie na picie alkoholu i przeciwstawiają się dealerom narkotykowym (  
modzie na narkotyki ). 
   W szkołach realizowane są programy dla młodzieży szkolnej z gimnazjum i świetlic wiejskich , a dla rodziców podczas  
zebrań  szkolnych.  Propagowane  są  materiały  edukacyjne  w  ramach  programu  „Zachowaj  trzeźwy  umysł”,  oraz  filmy 
edukacyjne.  Planujemy uczestnictwo w wojewódzkiej kampanii  z zakresu przeciwdziałania narkomanii  pod nazwą „Czas 
zmienić przyzwyczajenia”.

4. Stan zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Placówki lecznictwa odwykowego;
    Na  terenie  gminy nie  działa  żadna  specjalistyczna  placówka  leczenia  odwykowego.  Osoby  podejmujące  leczenie  
korzystają  ze świadczeń  z Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ANON w Koszalinie.  Ośrodek 
ten  działa  w oparciu  o  umowy kontraktowe   z  Narodowym Funduszem Zdrowia.  Podstawowe  formy pracy to  terapia 
indywidualna i grupowa w oparciu o metody psychoterapeutyczne.
    Doraźnie pomocy medycznej udzielają: Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej „ELKAP” Ośrodek w Biesiekierzu oraz  
Szpitale, Przychodnie i Poradnie w Koszalinie.
    Z lecznictwa odwykowego o charakterze zamkniętym nasi pacjenci  najczęściej korzystają z  Ośrodka Terapii Uzależnień  
w Stanominie i „Patronki” w Szczecinku.

Inne formy pomocy, działań profilaktycznych i doradczych realizowane w oparciu o posiadane  zasoby 

Punkt Konsultacyjny
    Punkt Konsultacyjny funkcjonuje w budynku Centrum w Biesiekierzu 13 (przy ośrodku zdrowia)  finansowany  w ramach 
Gminnego Programu. Pełni rolę punktu informatycznego, do którego zadań  należy:
-    informowanie o chorobie alkoholowej, 
-    organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych, oraz   
     doznających przemocy domowej, 
-    informowanie o instytucjach, organizacjach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
     alkoholowych,
-    prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii. 
Punkt otwarty jest  raz w tygodniu w poniedziałki  od godz. 14,oo -16,oo.



Zespół Interdyscyplinarny
    Praca Zespołu polega na rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę z Gminną Komisją  
ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Zespołem  Dzielnicowych, Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej, 
Pedagogiem Szkolnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Głównym celem jest prowadzenie działań  
wspierających, prowadzenie poradnictwa i organizowanie pomocy interwencyjnej oraz  terapeutycznej dla ofiar przemocy i  
ich rodzin.
Członkami Zespołu są przedstawiciele w/w instytucji, którzy w większości mają również możliwość dotarcia do środowisk  
potrzebujących pomocy.
Zgodnie z  ustawą o przemocy, osoby które powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec  
członków  rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić Policję lub prokuratora.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  Jest  miejscem pierwszego  kontaktu  dla  osób  zgłaszających  zaistnienie  sytuacji  kryzysowych  związanych  z  
problemem  alkoholowym  i  przemocą  domową.  Prowadzi  działania  interwencyjne  i  motywujące  do  podjęcia  leczenia 
uzależnienia. W przypadkach rozpoznania przemocy kieruje sprawę do Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Komisja  przede wszystkim pełni funkcję opiniującą i inicjującą działania w zakresie uzależnień  .  
Do zadań Komisji należy:

− przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym;
− kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia;
− przygotowanie  i  składanie  w  Sądzie  dokumentów  o  wydanie  postanowienia   o  zobowiązaniu  do  leczenia  

odwykowego;
− uczestniczenie w sprawach sądowych w sprawie leczenia odwykowego;
− opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych;
− kontrola placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Biesiekierz;
− współpraca z instytucjami działającymi na rzecz środowiska” trzeźwościowego”;
− angażowanie się w rozwiązywanie problemów środowiska związanych  z uzależnieniami i przemocą w rodzinie;
− rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki.

 Ponadto Komisja opiniuje :

− projekt  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Biesiekierz;

− projekt  planu  finansowego  wydatków  na  profilaktykę  i  rozwiązywanie  problemów  alkoholowych  oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Biesiekierz;

− projekt  rocznego  sprawozdania  z  realizacji  zadań  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  i  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Biesiekierz;

− wnioski o dofinansowanie i finansowanie wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Biesiekierz.

Podjęte opinie, postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Komisji.

5. Działania profilaktyczne;

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną podjęte  następujące działania profilaktyczne:
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki  i  rozwiązywania problemów związanych z 

alkoholem i narkotykami i przemocą w rodzinie,
- rozwój  potencjalnych  form  pomocy  psychologicznej  dla  dzieci  wychowujących  się  w  rodzinach  z 

problemem alkoholowym,
- doskonalenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- podnoszenie  kwalifikacji  osób  pracujących  w  dziedzinie  profilaktyki,  członków  Komisji,  członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wspieranie  działań profilaktycznych  dla uczniów oraz szkoleń,  warsztatów dla rodziców,  nauczycieli;  

uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu oraz kontaktu rodziców  z dziećmi,
- rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności promującej  zdrowy,  trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania  

wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz motywowanie do większej aktywności w życiu społecznym 
poprzez rozwój zorganizowanych zajęć  kulturalno-sportowych, edukacyjnych – wolny czas bez używek 
(alkohol,  narkotyki,  papierosy)  i  nowych  uzależnień (Internet)  w  świetlicach,  bibliotece,  szkołach, 
klubach,

- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i  młodzież: finansowanie zajęć i  
programów   realizowanych  przez  świetlice  wiejskie  (Ferie  Zimowe,  Bezpieczne  Wakacje  i  inne  
programy), doposażenie istniejących świetlic i tworzenie nowych,

- dofinansowanie obozów,  wyjazdów i innych  programów związanych z profilaktyką,  zdrowym stylem 
życia realizowanych przez bibliotekę, szkoły, gimnazjum, rady sołeckie, kluby sportowe,

- realizowanie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  na  terenie  szkół,  świetlic  i  innych  placówek,  a  także 
działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  zajęciach  i  programach 
profilaktycznych, 



- organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie,

- realizowanie programów profilaktycznych „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz zachęcanie dzieci i młodzież 
oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,

- uczestnictwo w kampanii podejmującej temat zażywania środków psychoaktywnych przez osoby dorosłe 
„Czas zmienić przyzwyczajenia”,

- kontrola  rynku  sprzedaży napojów alkoholowych  w zakresie  zasad  sprzedaży i  podawania  napojów 
alkoholowych, a także w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego(utrzymanie i doposażenie),
- informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych i ich rodzin  

oraz  prowadzenie  powszechnej  w  zakresie  wiedzy  o  szkodliwości  alkoholu  i  innych  substancji  
uzależniających

- zakup  materiałów edukacyjnych  i  profilaktycznych:  prasa,  książki  specjalistyczne,  broszury,  plakaty,  
filmy edukacyjne, zakup nagród za udział w konkursach,

- współpraca z instytucjami z terenu gminy oraz instytucjami  spoza terenu zajmującymi się  problematyką  
uzależnień 

- przeprowadzanie ankiet, badań, sondaży pozwalających ocenić aktualny stan problemów związanych z 
uzależnieniami istniejących zasobów.

6. Pomoc terapeutyczna;

− kontynuacja  pracy  Punktu  Konsultacyjnego  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  ich    rodzin,  oraz  osób  
doświadczających przemocy domowej,

− kierowanie na leczenie osób uzależnionych,
− kierowanie  i  opłacanie  badań  psychologicznych  i  psychiatrycznych  w  przedmiocie  ustalenia  uzależnienia  od 

alkoholu,
− zakup usług w placówkach opieki zdrowotnej w zakresie zdrowienia z choroby alkoholowej (zjazdy abstynenckie),
− dofinansowywanie dojazdów na zajęcia terapeutyczne niezbędne w zrozumieniu choroby i zdrowieniu dla osób  

korzystających z terapii w Poradni ANON w Koszalinie,
− współpraca  z  samorządem  powiatowym  realizującym  dla  naszych  mieszkańców  programy  mające  na  celu:  

rozwijanie  form  współpracy  integracji  społecznej  i  umożliwianie  dostępu  do  nich  osobom  zagrożonym 
wykluczeniem  społecznym,  prowadzenie  działań  aktywizacyjnych  w  obszarze  zawodowym  i  społecznym, 
zapewnienie  systemu  wsparcia   psychologicznego,  psychospołecznego  i  prawnego,  realizacja  programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej (zapewnienie bazy lokalowej).

7. Instytucje współdziałające w realizacji Gminnego Programu;

 Realizacja Gminnego Programu wymaga wspomagania i współpracy z wieloma jednostkami, instytucjami poprzez :
-  dofinansowanie  i  wspieranie  konkretnych  programów realizowanych  przez  szkoły podstawowe,  gimnazjum, 
przedszkole, bibliotekę, sołectwa, GOPS, Zespół  Dzielnicowych, stowarzyszenia i organizacje  pozarządowe i inne 
instytucje i służby,
- współpracę z przedstawicielami  opieki społecznej, policji , służby zdrowia, zespołu interdyscyplinarnego, rady 
gminy,  sołectw,   szkół  i  innych  służb  oraz  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  sądem  rodzinnym,  
poradniami zdrowia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Zadania przewidziane dla Gminy w ustawie o wychowaniu   w  trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określono 
szczegółowo w Gminnym Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. Wykonuje je koordynator  oraz   Gminna Komisja  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest 
głównym ogniwem koordynującym i opiniującym realizację zadań określonych w Gminnym Programie.      

Zgodnie  z  art.  41ust.5  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   zasady  wynagradzania  
członków Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych określa rada gminy w Gminnym Programie  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyjmuje  się   następujące  zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych: 

a) miesięczne wynagrodzenie  członków Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 
wysokości  120,00 zł.;
b) wynagrodzenie   wypłacane  będzie  raz  w miesiącu,  niezależnie  od  ilości   posiedzeń   Komisji  w danym  
miesiącu kalendarzowym;
c) wynagrodzenie  nie  przysługuje  członkom Komisji  w miesiącach,  w których  nie odbywają się posiedzenia  
Komisji,



d) dla  pracowników  Urzędu  Gminy  lub  gminnych  jednostek  organizacyjnych  wynagrodzenie  za  udział  w 
posiedzeniu Komisji nie przysługuje, jeżeli      w dniu     posiedzenia   Komisji   pracownik     świadczył pracę –  
chyba,  że posiedzenie Komisji  odbywało się po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy.

Koszt realizacji zadań obejmujący cały rok 2010 wynikający z niniejszego Programu określono  w planie  wydatków na  
profilaktykę  i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii (w załączeniu). 

Zaopiniowano na posiedzeniu
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biesiekierzu w dniu

12.02.2010 r.


