
Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2018 rok

Na podstawie art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 181, 2245 i 2439.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

§ 1. 1. Alkohol jest jedną z najpopularniejszych substancji psychoaktywnych, a jego nadużywanie może 
prowadzić do wystąpienia wielu negatywnych skutków zdrowotnych.

2. Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które w Polsce 
diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

3. W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień 
i psychologowie z doświadczeniem klinicznym. Do ostatecznego postanowienia rozpoznania uzależnienia od 
alkoholu uprawniony jest lekarz.

§ 2. 1. Alkoholizm rozwija się stopniowo, bez świadomości osoby pijącej i prowadzi w konsekwencji do 
utraty kontroli umiaru w piciu alkoholu. Nadużywanie alkoholu wynika często z nieumiejętności radzenia sobie 
z problemami codziennego życia. Choroba ta dotyka również członków rodziny uzależnionego.

2. Negatywnym skutkiem spożywania alkoholu jest systematyczne pogarszanie się sytuacji ekonomicznej 
i społecznej rodzin.

3. Z nadużywaniem alkoholu powiązane są m.in. problemy przemocy w rodzinie, ubóstwo i wykluczenie 
społeczne.

§ 3. Zespół uzależnienia od alkoholu lub uzależnienie od alkoholu, to zespół składający się co najmniej 
z trzech spośród niżej wymienionych objawów:

1) silna natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholu);

2) upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności 
w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu);

3) picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz 
subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania;

4) objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, 
biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, 
nastrój drażliwy lub obniżony, lęk);

5) zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi 
oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego 
efektu);

6) postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań;

7) picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla zdrowia pijącego.

§ 4. 1. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia indywidualna 
i grupowa.

2. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i jest nakierowane na usuwanie powikłań 
spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu.

3. Zalecane jest, aby poza uczestnictwem w psychoterapii uzależnienia - osoby uzależnione korzystały 
również z oferty ruchów samopomocowych; przede wszystkim, aby systematycznie uczestniczyły w mitingach 
Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz w zajęciach organizowanych przez wspólnoty abstynenckie.

§ 5. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej należy do zadań własnych gminy. Podstawę prawną stanowi ustawa  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, zwany dalej 
Programem, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.

§ 6. 1. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 7. 1. Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mokrsku oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu, w tym m.in. placówki oświatowe Gminy 
Mokrsko.

2. Do ustawowych zadań GKRPA należy:

1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

2) podejmowanie czynności, zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży;

4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych (na podstawie upoważnienia Wójta).

§ 8. 1. W ramach przeprowadzenia diagnozy wśród mieszkańców Gminy Mokrsko w ramach pytań 
ankietowych większość ankietowanych potwierdza, iż :

a) alkohol szkodzi zdrowiu i życiu człowieka, bez względu na jego rodzaj,

b) alkoholizm wśród wielu innych problemów klasyfikuje sią na I miejscu w kategorii najważniejszego 
problemu społecznego,

c) spożywa alkohol rzadziej niż raz w miesiącu,

d) nie dostrzega zmian w częstotliwości spożywania alkoholu na przestrzeni ostatnicj 10 lat.

2. Społeczność lokalna Gminy Mokrsko nastawiona jest pozytywnie na realizację działań profilaktycznych 
i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 9. 1. Podstawowym celem Programu jest:

1) zmniejszanie rozmiarów występujących na terenie Gminy problemów alkoholowych;

2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;

3) zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z występującymi w Gminie problemami 
alkoholowymi.

2. Zakres zadań Programu jest następujący:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
poprzez:

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, który 
pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy,

b) pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń terapeutycznych tj. sesji grupowych, 
indywidualnych, małżeńskich i rodzinnych;

c) objęcie szkoleniami i zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego osób zatrudnionych.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez :

a) podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a także współpraca 
w zakresie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony zdrowia, 
szkołami, osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy 
domowej,
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b) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

c) realizacja procedury ,, Niebieskiej Karty";

d) realizacja zadań związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

a) prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców, których celem jest 
wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

c) udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,

d) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

e) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz 
działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów 
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, a w szczególności współpraca z działającą na terenie Gminy Grupą 
Anonimowych Alkoholików ,,Nowość";

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady podawania i sprzedaży napojów alkoholowych) 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 9.  Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Mokrsko, a w szczególności następujące grupy 
osób:

1) osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie;

2) dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem);

3) rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym.

§ 10. 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
nie będących pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych, ustala się w wysokości dwóch diet 
pracowniczych za udział w posiedzeniu.

2. Wypłata następuje na podstawie podpisu na liście obecności.

§ 11. Fundusz alkoholowy Programu na 2018 rok stanowi preliminarz wydatków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który przedstawia się następująco:

a) budżet alkoholowy: 74.3000 zł, z czego:

- fundusz przeciwdziałania narkomanii: 3.000,00 zł,

- fundusz alkoholowy: 71.300,00 zł.

          Dochody          Wydatki

z tytułu 
zezwoleń na 

sprzedaż 
alkoholu

Dział Rozdz. § Plan

Gminny Program 
Profilaktyki 

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych

Dział Rozdz. Plan

851 85154 0480 74 300,00 851 85154 71 300,00

wydatki bieżace 71 300,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 70 600,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 909,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 691,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00
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Gminny Program 
Przeciwdziałania 
Narkomanii

851 85153 3 000,00
wydatki bieżące 3 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3 000,00
3 000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Ogółem: 74 300,00 Ogółem: 74 300,00
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Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok powstał
w oparciu o art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 310) w celu określenia założeń i niezbędnych
działań wynikających z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku bazując na wytycznych
Programu na możliwość realizacji niezbędnych działań ukierunkowanych na pomoc wszystkim
mieszkańcom Gminy Mokrsko doświadczonym chorobą alkoholową oraz ich rodzin dotkniętych
problemem współuzależnienia.
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