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ucHWAtA NR Xtt lg0lz0tt
RADY GMTNY znnn6w
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Al koholowYch na r ok 2OL2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (t.j. oz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. L59L, Dz. U. z2OO2 r. Nr 23, poz.22O, Nr62, poz'

i58, ru, M, po2.984, Nr 153 poz. !27L, Nr 214 poz. 1806, Dz' U' z 2OO3 r' Nr 80 poz' 717 ' Nr

t62 po2.1558, Dz. U. z 2QO4 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. L203, Nr 1'67, poz.L759, Dz' U'

z2OO5r. Nr L72, poz. I44!, Nr L75, poz.!457, Dz. U. z20O6 r' Nr 17, poz'I28, Nr L8l''

poz.!337, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. \2!8, z 2008 r. Nr l'80, poz. LLLI, Nr 223

poz. !458,22009 Nr 52, poz.42O, Nr 157, poz. !24L,22O10 r. Nr 28, poz. L42'146, Nr 40,

poz.23O, Nr 106, po2.675, zZOL]- r. Nr 21, poz.L|3, Nr 117, po2.679, Nr 134, poz.777'Nr

L49, po2.887, Nr 2L7, poz. 1281;, art.41ust.2 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r'

o wychowaniu w trzeiwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z2OO7 r. Nr 70, poz"

473, Nr L15, po2.793, Nr !76,po2.L238,2 2008 r.Nr227, poz' 1505, z2OO9r' Nr 18,poz' 97'

Nr l-44, poz. LL75, z 2OLO r. Nr 47 poz. 278, Nr 127, poz. 857, z ZOLI r' Nr 106,poz' 622,

Nr 112, po2.654, Nr L20, poz. 690) uchwala siq co nastqpuje:

g 1 Zatwierdza siq Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych na rok20!2, zgodnie zzalqcznikiem Nr 1 i Nr 2"

5 2 Wykonanie uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy'

5 3 Uchwafa wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia z mocE obowiqzujqcq

od 01 stycznia 2O!2 r.



Zalqcznik Nr 7

do UchwalY Nr
Rady Gminy 2orn6w
z dnia

Gminny program Profilaktyki i RozwiEzywania Problem6w Alkoholowych

na 2012 rok

Terapeuci

PCPR Opoczno

Psycholog, Komisja

Komisja, GOPS

1. Korzystanie z pomocy terapeutycznej

w punkcie konsultacyjnym przy GKRPA.

2. Zwiqkszenie oferty terapeutycznej dla

mieszkaf c6w Gminy poprzez korzystanie

z porad i terapii specjalist6w zatrudnionych

w Oirodku lnterwencji KrYzYsowej

i Poradnictwa Rodzinnego PrzY

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Opocznie.
3. Korzystanie z pomocy terapeutycznej

w Poradni Terapii Uzale2niei w Opocznie.

4. Wsp6lpraca z plac6wkami slu2by zdrowia w

zakresie leczenia os6b uzale2nionych od

l.Zwiqkszenie
dostqpnoici PomocY
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla

os6b uzale2nionYch

i rodzin os6b

uzaleinionych

Komisja, TeraPeuta,

GOPS,

Komisja

Terapeuci, GOPS

GOPS, PCPR, Policja,

Lekarze, Pedagog

szkolny, NauczYciele

Motywowanie do podjqcia dobrowolnego

leczenia odwykowego os6b uzaleinionych.

Kierowanie os6b uzale2nionych na badanie

przez biegtego lekarza i biegfego psychologa

w celu wydania opinii w przedmiocie

uzaleinienia.
Przygotowanie dokumentacji zwiqzanej

z postqpowaniem sqdowym i kierowanie

w razie potrzebY wniosk6w do Sqdu

Rejonowego w celu orzeczenia

o zastosowanie wobec osoby uzale2nionej

obowiqzku Poddania sie leczeniu

odwykowemu.
Pomoc dla dorostych czlonk6w rodziny

z problemem alkoholowYm Poprzez

korzystanie z Porad teraPeut6w

zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym

oraz porad pracownik6w socjalnych

zatrudnionYch w GOPS.

5. Przeciwdzialanie zjawiskom przemocy

w rodzinie poprzez wsp6lpracq z GOPS,

PCPR w Opocznie, Komisariatem Policji

w Parady2u, Niepublicznym Zakladem

Opieki Zdrowotnej w Zarnowie, O6rodkiem

Zdrowia w Sk6rkowicach, z pedagogiem

ll.Udzielanie
rodzinom, w kt6rYch

wystqpujq ProblemY
alkoholowe, pomocy

psychospotecznej

i prawnej a w
szcze96lnoSci

ochrony Przed
przemocA w rodzinie



o

o

szkolnym, nauczycielami.

6. Wprowadzenie procedury ,,Niebieskiej
Karty".

Policja, GOPS,

GKRPA

lll. Prowadzenie
profilaktycznej

dziafalno3ci

informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie

rozwiqzywania
problem6w
alkoholowych
i przeciwdzialania

narkomanii, w
szczeg6lno6ci dla

dzieci i mtodzieiy,
w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajqi
sportowych i innych

aktywnych form
spqdzania czasu

wolnego, a takie
dziatafi na rzecz

do2ywiania dzieci

uczestniczqcych

w pozalekcyjnych
programach

opiekuf czo-

wychowawczych
i socjoterapeutY-
cznych

1. Dziatalno6i informacyjno-edukacyjna 
I

poprzez zakup materiaf6w dotyczEcych 
I

profilaktyki i rozwiqzywania problem6w 
I

alkoholowych dla szk6t, Swietlic, Rlac6wek 
I

sfu2by zdrowia. I

Szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki 
I

uzale2nief i przemocy. 
I

Prowadzenie dzialaf o charakterze 
I

profila ktycz no-ed u kacyjnym
przeznaczonych dla rodzic6w.

Szkolenie czlonk6w Komisji.

Przeprowadzenie diagnozY dzieci

i mtodzie2y szkolnej w zakresie u2ywania

nikotyny, alkoholu i substancji
psychoaktywnych .

Prowadzenie na terenie szk6l program6w

profilaktycznych dla dzieci i mlodzie2y.

Prowadzenie profilaktycznej dziatalno5ci

informacyjnej i edukacyjnej, w szczeg6lnoSci

dla dzieci i mfodzie2y poprzez realizacjq

szkolnych program6w profilaktycznych

i pozalekcyjnych program6w opiekuficzo-

wychowawczych i dziata6 profilaktycznych

w Swietlicach szkolnych.

Utrzymanie bazy sportowej na zajqcia

pozalekcyjne, w tym prace przy boiskach

sportowych bqdqcych alternatywnym

miejscem spqdzania czasu wolnego'

Udzial dzieci i mtodzie2y w pozalekcyjnych

zajqciach sportowych. Zakup pomocy

i Srodk6w dydaktycznych, literatury
problemowej do realizacji pozalekcyjnych

program6w opiekuriczo-wychowawczych
i dziafaf profilaktycznych w Swietlicach

szkolnych.
10. Promowanie zdrowego stylu 2ycia poprzez

organizowanie imprez bezalkoholowych

potqczonych z promocjq alternatywnych

sposob6w na 2ycie oraz wspieranie innych

inicjatyw sportowo-rekreacYj nYch

i edukacyjnych pofqczonych z akcjami lub

edukacjq publicznq w zakresie profilaktyki

uzale2niefi.
11. Udzial dzieci i mfodzie2y w imprezach

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Prelegenci

Prelegenci

Prelegenci

Wychowawcy,
Pedagog szkolny
Prelegenci

Prelegenci

Nauczyciele

Wychowawcy

Pedagog szkolny,

Nauczyciele
Prelegenci

Nauczyciele

Komisja

Nauczyciele

Komisja

Komisja, Klub M
Nauczyciele



o

o

artystyczno-edukacyjnych oraz sportowych
propagujqcych zdrowy styl 2ycia.

L2. Organizowanie spotkania oplatkowego
i zakup paczek dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym.

Nauczyciele

Komisja

Komisja, klub AA

lV.Wspomaganie
dzialalnoici
instytucji,
stowarzysze6,

organizacji
pozarzqdowych

i os6b fizycznych,
stuiqcej
rozwiqzywaniu
problem6w
alkoholowych

1. Wsp6ipraca i wspieranie dziataf klubu AA w
Zarnowie.

2. Kontynuacja wsp6lpracy ze

Stowarzyszeniem Abstynenckim,,Opoka"
Wsp6lpraca z Poradniq Terapii Uzale2nieri

w Opocznie.
Kontynuacja wsp6lpracy z Sqdem

Rejonowym w Opocznie lll Wydzialem ds.

Rodzinnych i Nieletnich.
Wsp6tpraca z Towarzystwem Walki

z Kalectwem.
Wsp6fpraca z pedagogami szkolnymi,

nauczycielami dotyczqca rozwiqzywania
problem6w uzale2niei i przemocy w6r6d

dzieci i mtodzie2y.

7. Wsp6fpraca z Komisariatem

w Parady2u.

Policji

8. Wsp6fpraca z Niepublicznym Zakfadem

Opieki Zdrowotnej w Zarnowie, Wiejskim

Oirodkiem Zdrowia w Sk6rkowicach.

4.

5.

6.

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja

Komisja, GOPS

Komisja, GOPS

Komisja, GOPS

Komisja

V. Podejmowanie
interwencji
w zwiqzku

z naruszeniem
przepis6w

okre6lonych w art.
131i 15 ustawy oraz

wystqpowanie przed

sqdem w
charakterze
oskar2yciela
publicznego, a tak2e

kontrola zasad

obrotu napojami
alkoholowymi.

Prowadzenie kontroli przestrzegania

zakaz6w i ograniczef okre5lonych w art. 131

i 15.

Podejmowanie odpowiednich interwencji
w zwiqzku z ustaleniami kontroli.
Wystqpowanie przed sqdem w charakterze

oskar2yciela publicznego.

Prowadzenie kontroli punkt6w sprzedaiy,
podawania i sprzedawania naPoj6w

alkoholowych.
Opiniowanie wniosk6w o zgodno6ci

lokalizacji punktu sprzeda2y z uchwalami
Rady Gminy w sprawie limitu oraz zasad

usytuowania miejsc sprzeda2y i podawanie

alkoholu.

2.

3.

4.

5.

Komisja,

Policja

Komisja, Policja

Komisja, Policja

Komisja, Policja

Komisja

Vl. Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego poprzez

organizowanie
ifinansowanie

1. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez

Kierowanie do Centrum Integracji
Spolecznej

Komisja, GOPS



centr6w integracji
spofecznej

Vll. Dziatania na

rzecz

bezpieczefistwa
w miejscach
publicznych oraz
przeciwdzialania

nietrzeiwoici
kierowc6w

L. Prowadzenie przez Policjq kontroli
kierowc6w w zakresie trzeiwo6ci.

2. Kontrola punkt6w sprzedaiy i podawania

napoj6w alkoholowych.

Policja

Komisja

Policja

Vllt .DzialalnoSi
administracyjna
Komisji

L. Zakup material6w biurowych, literatury
problemowej na potrzeby Komisji.

2. Okre5lenie zasad wynagradzania czfonk6w

Komisji zgodnie z zatqcznikiem Nr 2.

Komisja

o

o



Plan finansowy wydatk6w na 2ol2 rok na rzecz realizacji
G m in nego Progra m u Profila ktyki i Rozwiqzywa n ia problem6w Al kohotowych

PROJEKT

o

o

Lp. Rodzaj wydatk6w Kwota zf

L. Wynagrodzenie
konsultacyjnego

dla terapeuty za prowadzenie punktu 5.400

2. wynagrodzenie dla bieglego lekarza i biegtego psyclrotoga za
wystawienie opinii lekarskiej dot. uzale2nie6

4.000

3. Opfata sadowa 480
3. Wynagrodzenie cztqn k6w Kom isji 10.000
4. wydatki na pomoc finansowq udzielanq miqdzy jednostkami

samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie zadari wtasnych
bie2qcych dla Powiatowego centrum pomocy Rodzinie na dziatalnoji
Oirodka Interwencji Kryzysowej i poradnictwa Rodzinnego

3.000

5. oplata za szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzaleznien,
przemocy

2.400

6. Prelekcje dla rodzic6w dot. rozwijania umiejqtnosci rozmawiania
z dzieimi na temat g3glgl!'e4fqywiad6wka profilaktyczna

L.200

7. Opfata za szkolenie
lnterdyscyplinarnego

czfonk6w Komisji, cztonk6w Zespotu 3.400

8. Przeprowadzenie diagnozy w6r6d dzieci i mtoo.iery vtolne;
w zakresie u2ywania nikotyny, alkoholu i substancji
psychoaktywnych. optata za szkolenie dzieci i mtodzie2y w zakresie
profilaktyki uzale2nieri i realizacjq program6w profilaktycznych,
edukacyjno - wychowawczych i wspieraiqcych dot. zapobiegania
przemocy wobec dzieci i mlodzieiy

4.800

9. udzial dzieci i mlodzieiy w imprezach artystyczno - edukacyjnych
i zaiqciach sportowych propaguiqcych zdrowy styl 2ycia, promuiqcych
zachowania nieagresywne, zachqcanie do racjonalnego
wykorzystania czasu wolnego w czasie zaiqi pozalekcyjnych, a tak2e
w okresie ferii i wakacji, w tym wynagrodzenie dla trenera
prowadzacego zajQcia pozalekcyjne

9.920

1.0. Zakup nagr6d i sfodyczy dla dzieci i mtodzieiy biorqcych udzial
w imprezach iturniejach propaguiacych iycie i zabawq bez alkoholu

2.000

Lt. wsp6fpraca z Klubem AA w Zarnowie i wspieranie uziatari grupy
(zabawa bezalkoholowa, festyn trzelwoiciowy, spotkanie opfatkowe,
itp. - zakup nagr6d i art. spo2ywczych itp.)

3.000

13. Zakup nagr6d, sfodyczy i Srodk6w dydaktycznych dra dzieci biorqcych
udziat w konkursach o tematyce uzale2nie6, w tym w ramach
pozalekcyjnych programach opieku6czo wychowawczych
i dziafaniach profilaktycznych w 6wietlicach szkolnych

3.500

L4. Zakup pomocy i Srodk6w dydaktycznych, riteratury problemo,l',rei, 2.500



kaset video do realizacji pozalekcyjnych program6w opiekudczo-

wychowawczych i profilaktycznych do szk6l, Swietlic, plac6wek stu2by

zdrowia, zakup broszur i ulotek dotyczqcych zjawiska przemocy

w rodzinie

15. Zakup materiat6w biurowych i literatury na potrzeby Komisji,

Klubu AA, Zespotu Interdyscyplinarnego

1.800

16. Delegacje 100

L7, Zakup piiek i sprzqtu sportowego do realizacji pozalekcyjnych

program6w opiekuficzo-wychowawczych w 6wietlicach szkolnych dla

dzieci i mtodzie2y szkolnej biorqcych udzial w pozalekcyjnych

zajqciach sportowych oraz do 6wietlic socjoterapeutycznych

iSrodowiskowych

3.000

L8. Przygotowanie i doposa2enie Swietlic szkolnych do prowadzenia

pozafekcyjnych zaiqi profilaktycznych i sportowych oraz

przygotowanie i doposa2enie Swietlic Srodowiskowych

i sociotera peutycznych

5.500

19. Utrzymanie bazy sportowej na zajqcia pozalekcyjne, w tym prace przy

boiskach sportowych bqdqcych alternatywnym miejscem spqdzania

czasu wolnego

2.000

Razem: 68.000

Zatqcznik Nr 2



1

do Uchwaly Nr / /2011
Rody Gminy Zarn6w
z dnio 2077 r.

zAsADy WYNAGRADZAN|A CZTONK6W GMTNNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA

PROBLEM6W EUOHOTOWYCH

L. Za udzial w posiedzeniu Komisji i pracach na rzecz realizacji Gminnego Programu
profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, czlonkom Komisji

przysluguje wynagrodzenie w wysokoSci 150 ztotych za ka2de posiedzenie bez

wzglqdu na czas jego trwania.
2. Podstawq do wyplaty wynagrodzenia jest lista obecnoici.

3. Ww wynagrodzenie nie przystuguje pracownikom Urzqdu Gminy

i jednostek organizacyjnych gminy, je2eli posiedzenie Komisji odbywa siq

w godzinach pracy.


