Załącznik do uchwały Nr VI/45/2003 r.
Rady Gminy z dnia 29.04.2003 r.

Program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Czernikowo.
4*

Rozdział I
Cele programu

§1
1. Program reguluje kwestie usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i
spożywania napojów alkoholowych oraz tworzenia warunków motywujących
do powstrzymywania się od spożycia alkoholu.
2, Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie gminy Czernikowo
stanowi załącznik nr 1 do Programu.
§ 2

1. Celami programu są w szczególności:
1) prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, poprzez:
a) działalność informacyjną;
b) konsultacje indywidualne;
c) udzielanie pomocy psychologicznej i materialnej;
2) realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych oraz
organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
2. Preliminarz wydatków, których celem jest realizacja zadań określonych w
ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do Programu.
§ 3

1. Gmina realizuje cele, o których mowa w § 2 pkt 1 poprzez prowadzenie
punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz klubu
anonimowych alkoholików „ANON”.
2. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i rodzin prowadzone są w klubie
konsultacyjnym raz w tygodniu przez 4 godziny.
3. Spotkania członków klubu „ANON” odbywają się dwa razy w miesiącu.
§4
Realizacja celu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 odbywa się poprzez:
1) organizowanie w szkołach, dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz
rodziców, programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych na temat
szkodliwości alkoholu;
2) udzielanie pomocy szkołom w organizowaniu letniego i zimowego

wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi;
3) działalność świetlicy psychoterapeutycznej oraz świetlicy
program opiekuńczo-wychowawczy;

realizującej

§5
1. Gmina realizuje cele o których mowa w § 2 przy pomocy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Do zadań komisji o której mowa w ust. 1 należy w szczególności:
1) realizacja celów niniejszego programu;
2) kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie;
3) motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia
odwykowego;
4) rozpatrywanie wniosków dotyczących sfinansowania działań, o
których mowa w § 4;
5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu;
6) propagowanie właściwej kultury spożycia alkoholu, zmiana obyczajów
w zakresie sposobu spożycia;
7) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu.
Rozdział II
Zasady dla podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych

§6
1. Posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez względu na
rodzaj sprzedaży zobowiązani są do uwidaczniania informacji o
szkodliwości spożywania alkoholu.
2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom do lat 18-tu;
2) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie
nietrzeźwym.
§7
Posiadacze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są
do posiadania bogatego wyboru napojów alkoholowych oraz poszerzania
asortymentu napojów o niskiej zawartości alkoholu.
§8
1. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu
sprzedaży może odbywać się tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
Wójta Gminy.
2. Maksymalna ilość punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), określona przez Radę Gminy, wynosi:
1) 40, do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2) 10, do spożycia w miejscu sprzedaży.

§9
Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
może być prowadzona w sklepach ogólnospożywczych i monopolowych oraz
w sklepach branży mieszanej, w stoiskach lub punktach spełniających
warunki takiej sprzedaży.
§

10

1. Rada Gminy określa następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży
napojów alkoholowych:
1) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pow. 4,5 % oraz piwa
przeznaczonego do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
nie może być prowadzona w bezpośredniej bliskości:
a) kościołów;
b) szkół;
c) przedszkoli;
d) kąpielisk.
2) wprowadza się zakaz podawania napojów alkoholowych:
a) na przystankach PKS;
b) na stacjach PKP.
Rozdział III
Przepisy końcowe
§ 11

Kontrola realizacji Uchwał Rady Gminy przez podmioty gospodarcze
prowadzona będzie przez:
1) Komisję Zdrowia, Oświaty, Ładu i Porządku Publicznego,
2) Gminną Komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 12

Komisja, o której mowa w § 11 pkt 2 przedstawia Radzie Gminy
corocznie sprawozdanie z wykonania
zadań wynikających z niniejszego
programu.

Załącznik nr 1

Diagnoza

stanu problemów alkoholowych na terenie gminy Czernikowo:
1) na terenie gminy jest 38 punktów sprzedaży napojów alkoholowy ch tzn, że na
1 punkt przypada 218 mieszkańców gminy,
2) z oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2002r. wynika
iż najczęściej spożywanym napojem alkoholowym jest piwo,
3) w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu przebywało 37-miu mieszkańców naszej
gminy (w 2002r.),
4) Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych wystosowała dwa
wnioski do sądu o skierowanie dwóch osób na leczenie odwykowe,
5) z dobrowolnego leczenia skorzystało w 2002r. 6 osób w tym dwie osoby
utrzymują abstynencję,
6) w 2002r. na terenie naszej gminy zatrzymano 32 osoby dopuszczające się
naruszenia prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu,
7) z pomocy GOPS korzysta 9 rodzin z problemem alkoholowym (35 osób),
8) problemy zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu ma około20 osób,
9) ilość pielęgniarek i lekarzy opieki zdrowotnej przeszkolonych w zakresie
metod krótkiej interwencji - 1,
10) ilość przeszkolonych realizatorów młodzieżowych programów
profilaktycznych - 11,
11) na terenie gminy działa 1 punkt konsultacyjny w zakresie pomocy rodzinom
z problemem alkoholowym i klub „ANON”,
12) ilość kadry przeszkolonej w zakresie terapii uzależnień - 2,
13) ilość grup samopomocowych - 2,
14) ilość świetlic psychoterapetycznych - 1.

Załącznik n r 2
Prelim inarz W ydatków
Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych - 40000 zł
1.Działania:
a) działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych
i ich rodzin,
b) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
c) udzielanie pomocy psychospołecznej i materialnej.
2. Działalność punktu konsultacyjnego i Klubu „ANON”
a) sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych przed i po leczeniu
organizowane w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych ich
rodzin 1 x w tygodniu po 4 godziny,
b) sesja terepeutyczne dla osób uzależnionych 2 razy w miesiącu.
Programy zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz organizowanie wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej - 40000 zł
1) programy w szkole, zajęcia warsztatowe ,
2) programy profilaktyczne,
3) dla rodziców zajęcia profilaktyczne ,
4) udzielanie pomocy szkołom, organizacjom letniego i zimowego wypoczynku
dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
5) działalność świetlicy psychoterapeutycznej i świetlicy realizującej program
opiekuńczo-wychowawczy,
6) realizacja programów sportowo-rekracyjnych w celu zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10000 zł
1. Kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie.
2. Motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia odwykowego.
3. Koszty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych - badania biegłego
psychologa i psychiatry sądowego.
4. Koszty podróży, szkoleń członków Komisji.

