
UCHWALA NR XVII/110/16 
woj.wdzk.e RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 25 lutego 2016 r 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemow Alkoholowych dla Gminy Zapolice na2016 r. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 , poz. 1045 i poz.1890 ) art. 4 u s t . 2 ustawy z dnia 26 
pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, poz. 1045 i poz. 1916 ) oraz art. 17 ust.l pkt 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej ( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 163; z 2010 r. Nr 217, 
poz. 1427; z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz.1058, poz. 1240, poz. 1310. poz.1359, 
poz. 1607, poz. 1830) Rada Gminy Zapolice uchwala , co nast^puje : 

§ 1. Uchwala si^ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 
dla Gminy Zapolice na 2016 rok stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaty . 

§ 2.Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2016 
roku. 

§ 4.Uchwaia podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy 
ogloszen w budynku Urz^du Gminy Zapolice oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urz^du Gminy Zapolice. 
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Zal^cznik do Uchwaly 
Nr XVII/110/16 

Rady Gminy Zapolice 
z dnia 25 lutego 2016r 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych na 2016 rok 

I Zagadnienia ogolne * 

1. Zgodnie z art.4' Ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi z 
dn.26 pazdziemiki 1982 roku ( z pozniejszymi zmianami), „prowadzenie dziatan 
zwiazanych profilaktyki i rozwiazywaniem problemow alkoholowych oraz integracji 
spoiecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wlasnych gmin" 
W szczegolnosci zadania te obejmuj^ : 

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

2) Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy 
psychospoiecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocy w rodzinie. 

3) Prowadzenie profilaktycznej dziaialnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomani, w szczegolnosci dla 
dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialah na 
rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) Wspomaganie dziaialnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, siuzqcej 
rozwiazywaniu problemow alkoholowych. 

5) Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w 
art. 13' i 15 ustawy oraz wyst^powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego. 

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow 
integracji spoiecznej. 
2.Merytoryczn4 podstaw^ dzialah w ramach gminnego programu profilaktyki i 
rozwiazywania problemow alkoholowych na 2016 rok jest: 
1) ustawa z dn. 26 pazdziemika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialania 
alkoholizmowi 
2) wytyczne panstwowej agencji rozwiazywania problemow alkoholowych zawarte w 
rekomendacjach na 2016 r. 
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3. Realizacja powyzszych zadan prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki 
i rozwiazywania problemow alkoholowych, stanowi^cego cz^sc strategii rozwiazywania 
problemow spolecznych. 
4. Sposob realizacji poszczegolnych zadan opisany jest w tworz^cym integraln^ cz^sc 
programu harmonogramie, moze ulegac ewaluacji po opublikowaniu Narodowego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 2016-2020, oraz 
Wojewodzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na lata 
2016-2020. 

I I Diagnoza problemow alkoholowych w Gminie Zapolice 
( opracowana na podstawie Diagnozy Problemow Spolecznych na Terenie Gminy 

Zapolice w listopadzie 2015r. przez Oficyn? Profilaktyczn^ z Krakowa, na zlecenie Gminnej 
Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Zapolicach.) 

Spozywanie alkoholu wedlug mieszkahc6w gminy stanowi dose powazne zagrozenie. 
Problem jest wyraznie dostrzegalny, potwierdza to fakt, ze 59% mieszkancow ocenia 
uzaleznienie od alkoholu jako problem cz^sty i bardzo cz^sty, zas 83% zna osoby borykaj^ce 
si? z problemem uzaleznienia od alkoholu. Prawie polowa ankietowanych wskazala na 
sytuacje stwarzania zagrozenia po spozyciu alkoholu - 46% ocenia, ze w ich otoczeniu ŝ  
osoby, ktore po spozyciu alkoholu dopuszczaj^ si? jazdy samochodem. Mieszkancy 
zauwazaj^ rowniez zachowania zwi^zane z spozywaniem alkoholu w miejscach publicznych, 
jedynie 10% ocenia, ze tego typu sytuacji nigdy nie dochodzily na terenie gminy. 

Szczegolnie istotnym aspektem problemu alkoholowego w gminie jest si?ganie po 
tego rodzaju napoje przez dzieci i mlodziez niepelnoletni^. Wi?kszosc uczniow szkol 
ponadpodstawowych wskazuje, ze ich rowiesnicy spozywaj^ alkohol (67%)). Zebrane dane 
pokazuJ4, ze problem ten nasila si? wraz z wiekiem i narazona na niego jest szczegolnie 
mlodziez starszych klas. Uczniowie si?gaj^ po alkohol przede wszystkim z potrzeby 
zaimponowania innym oraz kojarzenia alkoholu z dobr^ zabaw^ i ch?ci4 wyluzowania. Dzieci 
i mlodziez szkolna zdobywajq alkohol dzi?ki starszym kolegom, jednak prawie co czwarty 
badany uczeh szkoly ponad gimnazjalnej wskazal, ze mlodziez moze dokonywac 
samodzielnego zakupu napojow alkoholowych. Dlatego tak bardzo wazne jest planowanie 
programow profilaktycznych obejmujqcych rdzne grupy spoleczne - nie tylko srodowisko 
szkolne, ale takze uswiadamianie rodzicow, czy sprzedawcow. Jesli chodzi o sprzedaz 
alkoholu osobom nieletnim, wi?kszosc ankietowanych sprzedawcow przyznala, ze na terenie 
Gminy Zapolice dochodzi do sprzedazy alkoholu nieletnim Deklaruj^ oni takze sytuacje, w 
ktorych niepelnoletni klienci probowali u nich dokonac zakupu alkoholu. 
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in Diagnoza zasobow umozliwiaj^cych prowadzenie dziatan 
profilaktyczno - edukacyjnych i terapeutycznyeh 

W sktad Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wchodz^ osoby 
posiadaj^ce niezb?dne kompetencje. Pedagog szkolny, pracownik socjalny GOPS, policjant -
byty wieloletni dzielnicowy gminy Zapolice, instruktor terapii uzaleznieh - piel?gniarz 
dyplomowany oraz pracownik urz?du gminy. 

Na terenie Gminy Zapolice nie dziala zadna placowka lecznictwa odwykowego, jednak 
wspolpracujemy z Poradni^ dla rodzin z problemem alkoholowym w Zduhskiej Woli. 
Udzielane S4 tam swiadczenia dla mieszkancow naszej gminy. Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Warcie zapewnia leczenie stacjoname. 

W dzialaj^cym Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym prowadzone ŝ  rozmowy i 
zaj?cia edukacyjno - motywacyjne, indywidualne dla osob uzaleznionych i 
wspoluzaleznionych, oraz dla rodzin z problemem alkoholowym. Charakter tych oddzialywan 
jest ci^gly z zaj^ciami rehabilitacyjnymi po leczeniu odwykowym wt^cznie. 

Zatrudniony psycholog prowadzi systematyczne zaj?cia (indywidualne i grupowe) z 
osobami wspoluzaleznionymi, doswiadczaj^cymi przemocy oraz narazonymi na wykluczenie 
spoleczne. 

Do realizacji zaj?c profilaktyczno - warsztatowych oraz szkoleniowych zapraszani S4 
realizatorzy rekomendowani przez PARPA. Zaj?cia takie finansowane ŝ  ze srodkow na 
profilaktyk? i rozwi^zywanie problemow alkoholowych. 

Waznym elementem wsparcia dla dziatah komisji ŝ  trzezwiej^cy alkoholicy z naszej 
gminy. Angazuj^ si? w dziatania nieprofesjonalne zmierzaj^ce do zaprzestania naduzywania 
alkoholu i udzialu klientow komisji w spotkaniach grup AA. 

Dla rodzin z problemem alkoholowym pomocy sluz^ kluby i stowarzyszenia abstynenckie 
z terenu Zduhskiej Woli, z ktorymi wspolpracuje komisja. 
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IV Realizatorzy i zrodta flnansowania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 

1. Zgodnie z ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi realizacja 
w/w zadan prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemow Alkoholowych, stanowi^cego cz?sc strategii rozwiazywania problemow 
spolecznych, uchwalanego corocznie przed Rad? Gminy. Program jest realizowany przez 
Osrodek Pomocy Spoiecznej, lub inn^ jednostk? wskazan^ w programie. Przewodniczqcy 
Gminnej Komisji koordynuje realizacj? zadan i sprawuje bezposredni^ odpowiedzialnosc za 
realizacj? programu. 

Instruktor terapii uzaleznieh prowadzi rozmowy - zaj?cia o charakterze edukacyjno -
motywacyjnym, w punkcie konsultacyjno - informacyjnym dla rodzin z problemem 
alkoholowym. Powolana przez Wojta Gminy, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow 
Alkoholowych ma priorytetowe zadanie - podj?cie dzialan zmierzaj^cych do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowi^zku poddania si? 
leczeniu odwykowemu. Jest inicjatorem realizacji zadan wlasnych gminy zwiazanych z 
profilaktyki i rozwiazywaniem problemow alkoholowych. W sklad Gminnych Komisji 
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wchodz^ osoby przeszkolone w zakresie 
profilaktyk i rozwiazywania problemow alkoholowych. 

2. Komisja 
1) komisja odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesi^ce w celu podsumowania 

wykonanych zadan, omowienia planu dalszego dzialania, wyznaczenia kolejnych 
zadan oraz przeprowadzenia rozmow z osobami wobec ktorych toczy si? post?powanie 
o nalozenie obowi^zku leczenia odwykowego. 

2) posiedzenia komisji odbywaji si? w godzinach wolnych od pracy. 
3) czlonkowi komisji nie przysluguje zwolnienie z pracy zawodowej na czas pracy w 

komisji. 
4) realizacja programu prowadzona jest w oparciu o srodki wlasne gminy i dodatkowe 

dochody pochodz^ce z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedac detaliczn^ napojow 
alkoholowych (art. 18̂  ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi z dn. 26 pazdziemika 1982r. z pozniejszymi zmianami). Srodki te nie 
mogi bye przekazane na inne cele. 

5) przewodniczacy komisji za kazde posiedzenie, w ktorym uczestnicy otrzymuje 
wynagrodzenie rowne diecie Przewodnicz^cego Komisji Rady Gminy. 

6) czlonkowie komisji za kazde posiedzenie, w ktorym uczestniczy otrzymuje 
wynagrodzenie rdwne diecie Radnego Rady Gminy. 

Z uwagi na niewielkie dochody z oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow 
alkoholowych w naszej gminie oraz trudnosci lokalowych nie jest mozliwa, w szerszym 
niz opisana, realizacja zadania opisanego w ust.7 art,4' ustawy o wychowaniu w 
trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. 



V Harmonogram dziatan zwiqzanycti z realizacja gminnego programu 
profilalityld i rozwiazywania problemow altioliolowycti w 2016r. 

ZADANIA R E A L I Z A T O R DZIALANIA 

Zwi?kszanie dost?pnosci pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osob uzaleznionych od alkoholu 

1) Punkt 
Konsultacyjno -
Informacyjny dla 
rodzin z 
problemem 
alkoholowym 
(instruktor terapii 
uzaleznieh) 

1) Rozmowy edukacyjno 
motywuj^ce do zmiany stylu 
zycia 
2) Edukacja w zakresie choroby 
alkoholowej, form i metod 
leczenia. 
3) Motywowanie do podj?cia 
leczenia odwykowego 

4) Udzielanie wsparcia po 
leczeniu odwykowym 
- kluby abstynenckie 
- grupy AA, AlAnon, AlAten 
- grupa wsparcia 

2) Klub integracji 
spoiecznej 
(psycholog) 

1) Pomoc psychologiczna dla 
wspoluzaleznionych 
2) Konsultacje dla trudnych 
klientow PK. 

Udzielanie rodzinom, w ktorych 
wyst?pujq problemy alkoholowe, 
pomocy psychospoiecznej i prawnej, 
a w szczegolnosci ochrony przed 
przemocy w rodzinie 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1) Prowadzenie dzialah 
zmierzajqcych do nalozenia 
obowi^zku leczenia odwykowego 
wobec osob zgloszonych. 

2) Wspieranie procedury 
interwencji „Niebieska Karta" 
wobec przemocy w rodzinie 
poprzez wspolprac? z zespolem 
interdyscyplinamym ds. 
przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie powotanym przez wojta 
gminy. 

3) Przeprowadzanie rozmow z 
osobami wezwanymi, wobec 
ktorych wszcz?to post?powanie o 
nalozenie obowi^zku leczenia 
odwykowego 
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4) Finansowanie programow 
profilaktyki przemocy w 
rodzinie, przemocy rowiesniczej 
(zewn?trzni realizatorzy 
rekomendowani przez PARPA) 

5) Propagowanie informacji 
dotycz^cej „Pomarahczowej 
Lini i" - telefon zaufania dla 
rodzicow, ktorych dzieci 
pij^upijaji si? 

1) Punkt 
Konsultacyjno-
Informacyjny 

1) Rozpoznanie zjawiska 
przemocy domowej, udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji 
0 mozliwosciach uzyskania 
pomocy i powstrzymania 
przemocy 
2) Inicjowanie interwencji w 
przypadku diagnozy przemocy 
domowej 
3) Gromadzenie i udzielanie 
aktualnych informacji na temat 
dost?pnych miejsc pomocy i 
kompetencji poszczegolnych 
sluzb i instytucji z terenu gminy i 
powiatu, ktore ŝ  wl^czone w 
systemow^ pomoc dla rodziny 
(dotyczy przemocy, narkomanii, 
alkoholizmu) 

Prowadzenie 
profilaktycznej dziaialnosci 
informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiazywania problemow 
alkoholowych i 
przeciwdzialania narkomanii, w 
szczegolnosci dla dzieci i 
mlodziezy - w tym wspieranie 

pozalekcyjnych zaj?c sportowych 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1 )Finansowanie realizacj i 
programow profilaktycznych dla 
dzieci i mtodziezy.(zewn?trzni 
realizatorzy, posiadaj^cy 
rekomendacje PARPA) 
2)Wsp6tfinansowane 
pozalekcyjnych zaj?c sportowych 
zawieraj^cych programy 
profilaktyczno-edukacyjne. 
(LKS Amatorzy Zapolice, grupa 
dzieci przedszkolnych i szkoly 
podstawowej i gimnazjum ) 

3 ) Wspolfinansowanie 
powiatowego zlotu PaT 
W Zapolicach (maj 2016 r) 



4) Udziai i dofinansowanie 
kampanii promuj^cych trzezwosc 
kierowcow. Wspolpraca z 
policjq. 
5) Zakup literatury, broszur, 
ulotek i udost?pnianie dla 
spoieczehstwa gminy. 

Wspomaganie dziaialnosci 
instytucji, stowarzyszen i osob 

fizycznych, sluz^cej rozwiazywaniu 
problemow alkoholowych, 
narkomanii i przemocy w rodzinie 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

2) Punkt 
konsultacyjno-
informacyjny 

1) Dofinansowanie 
podejmowanych przez instytucje 
oraz stowarzyszenia dzialah 
zwiazanych z: 

- profilaktyki przeciwdzialania 
alkoholizmowi i/lub narkomanii 

- przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie 

- rehabilitacji osob 
uzaleznionych 

i/lub wspoluzaleznionych 

2) Wspolpraca z Gminnym 
Osrodkiem Pomocy Spoiecznej, 
Policji, S^dem, Kuratorami, 
Sluzbi Zdrowia, oraz 
organizacjami pozarz^dowymi 
(OSP, KGW i innymi) 

3) Monitorowanie i zbieranie 
danych na temat problemow 
uzaleznieh na terenie gminy 

1) Wspolpraca z klubami 
abstynenckimi w powiecie i nie 
tylko, w zakresie uczestnictwa 
osob z naszej gminy w ich 
dziaialnosci 
2) Utrzymywanie bliskich 
kontaktow z grupami AA celem 
polecenia takiej formy pomocy 
wyjscia z uzaleznieh i wytrwania 
w abstynencji 
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Podejmowanie interwencji w 
zwiazku z naruszeniem przepisow 
okreslonych z art. 13' (reklama i 
promocja napojow alkoholowych) 
art.15 (zakaz sprzedazy napojow 
alkoholowych osobom ponizej 18 
roku zycia) 

l)Gminna Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 

1) Kontynuacja dzialah zespotu 
ds. kontroli przestrzegania zasad 
i warunkow korzystania z 
zezwolen na sprzedaz lub 
podawanie napojow 
alkoholowych. 

2) Prowadzenie kontroli punktow 
sprzedazy i podawania napojow 

alkoholowych 

3) Opiniowanie wydawanych 
zezwolen na sprzedaz lub 
podawanie napojow 
alkoholowych 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i 
finansowanie centrow integracji 
spoiecznej 

1) Gminna 
Komisja 
Rozwiazywania 
Problemow 
Alkoholowych 
2) Punkt 
konsultacyjno-
informacyjny 

1) Finansowanie zatrudnienia 
psychologa w Klubie Integracji 
Spoiecznej. 

2) Motywowanie osob - klientow 
PK do podejmowania aktywnych 
dzialah prowadz^cych do zmiany 
negatywnych wzorcow 
post?powania. 

'"•-km'""''' 
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