UCHWAŁA NR RGK.0007.7.2016
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r.
poz. 1515, ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 ze zm. poz.1045,
poz. 1916 ) uchwala się, co następuje: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
na
terenie
Gminy
Białe
Błota
na
2016 rok

Rozdział 1.
Cele i zadania programu
§ 1. 1. Zmniejszenie w Gminie Białe Błota, wystepowania negatywnych zjawisk, powstałych w wyniku
nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu.
2. Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego
poprzez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
3. Zamierzone cele osiągane będą w drodze realizacji poszczególnych zadań
§ 2. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe
Błota na 2016 rok, został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych i przyjmuje do
realizacji zadania określone poniżej.
§ 3. Zadania polegają na ograniczeniu dostępności do alkoholu poprzez:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży zgodnie z limitem - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy;
2) przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad
sprzedaży tych napojów - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy;
3) cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy.
§ 4. Działalność wychowawczo-profilaktyczna dotyczy:
1) realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych obejmujących młodzież w szkołach Białe Błota,
Łochowo, Przyłęki - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
2) przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach: Białe Błota, Łochowo Przyłęki odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
3) przeprowadzania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z grupą dzieci z rodzin z programem
profilaktycznym w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - grupa terapeutyczna
funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz w świetlicy w Lisim Ogonie przy Gminnym Centrum
Kultury w Białych Błotach - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół (multimedia, ulotki, książki) - odpowiedzialny za realizację:
urząd gminy, dyrektorzy szkół;
5) rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie poprzez finansowanie:
a) działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w miejscowości Ciele - odpowiedzialny za
realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
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b) organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich z realizacją programu profilaktycznoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych
problemem alkoholowym - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
§ 5. Rozwiązywanie problemów osób nadużywających napojów alkoholowych realizowane jest przez:
1) prowadzenie terapii z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do
poradnictwa specjalistycznego - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS dla ofiar przemocy, członków rodzin osób z
problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej;
3) współdziałanie z Prokuraturą, Policją, poradniami odwykowymi - odpowiedzialny za realizację: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów merytoryczno-interwencyjnych z osobami
nadużywającymi napojów alkoholowych oraz członkami ich rodzin - odpowiedzialny za realizację: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o nałogowy alkoholizm na badanie przez
biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra)odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
6) występowanie z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym
lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
7) szkolenia na temat doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zetknięcia się z tym
problemem alkoholowym dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów
szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział 2.
Kontrola
§ 6. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi obejmuje:
1) przestrzeganie warunków działalności określonych w zezwoleniu- odpowiedzialny za realizację: Policja,
Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja,
Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw Urzędzie Gminy Białe Błota;
3) kontrolę zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
Urzędzie Gminy Białe Błota;
4) kontrolę, czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę
odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie - odpowiedzialny za
realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw Urzędzie Gminy Białe
Błota;
5) kontrolę, czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
Urzędzie Gminy Białe Błota;
6) kontrolę, czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w
związku ze sprzedażą napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7) kontrolę, czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z
nielegalnych źródeł - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;

Id: 95DE8B2A-ECA3-4DFA-99D1-7276852CDD9F. Uchwalony

Strona 2

8) kontrolę, czy sklepy na terenie Gminy Białe Błota prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
Urzędzie Gminy Białe Błota;
9) kontrolę, czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
Urzędzie Gminy Białe Błota.
Rozdział 3.
Preliminarz
§ 7. Na podstawie powyższego harmonogramu działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom
alkoholowym i posiadaniem na ten cel kwoty 315.000 złotych, na podstawie uchwały Nr RGK.0007.147.2015
Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016
rok przyjmuje się preliminarz wydatków, który przedstawia się następująco:

ZADANIA
realizacja programów profilaktycznych w szkolach
podstawowych i gimnazjach
zakup materiałów profilaktycznych dla szkół, w szczególności
publikacji multimedialnych, nagrody w konkursach o tematyce
profilaktycznej
wynagrodzenie + składki ZUS oraz Fundusz Pracy po stronie
pracodawcy za udział w posiedzeniu Gminnej komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
sporządzanie opinii do sądu w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu, pokrycie kosztów postepowania procesowego
szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców alkoholu
sporządzenie diagnozy uzależnień w Gminie Białe Błota
telefon zaufania Niebieska Linia
przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów
finasowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej przy
GOPS w Cielu
finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Łochowie
finansowanie działalności grupy terapeutycznej w Lisim Ogonie
przeznaczenie środków na działalność Rodzinnego Punktu
Konsultacyjnego prz GOPS w Białych Błotach
organizaowanie przez Gops zimowisk,półkolonii i obozów z
programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych nałogami
rozszerzenie dostepu do poradnictwa specjalistycznego
(psychiatra, psycholog, radca prawny, terapeuta)

KWOTA

jednostka
odpowiedzialna za
realizację

8.000,00 Urząd Gminy
3.000,00 Urząd Gminy
24.000,00 GKRPA
4.000,00 GKRPA
3.000,00 GKRPA
Urząd

1.000,00 Gminy/GOPS
1.000,00 Urząd Gminy
15.121,00 Urząd Gminy
166.879,00 GOPS
3.000,00 GOPS
5.000,00 GOPS
16.500,00 GOPS
15.000,00 GOPS
49.500,00 GOPS

§ 8. 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w
jednym posiedzeniu wynosi: przewodniczący – 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016
określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1385) członkowie – 14% minimalnego wynagrodzenia
za pracę w roku 2016 określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 1385).
2. W przypadku gdy członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie
pracownik Urzędu Gminy Białe Błota od wynagrodzenia naliczana będzie składka emerytalna, rentowa,
wypadkowa i na Fundusz Pracy po stronie pracodawcy.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota
Jacek Grzywacz
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UZASADNIENIE
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Gminny program
finansowany jest ze środków pochodzących z wydanych przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Program został opracowany na podstawie diagnozy stanu problemów alkoholowych na
terenie gminy.
W gminie Białe Błota zjawisko alkoholizmu jest dosyć poważnym problemem społecznym. Zjawisko to jest
jednak dość powszechne w całej Polsce.
W zleconych badaniach interesowało kilka zagadnień: jaka jest wiedza i stosunek do alkoholu, czy w
środowisku
z

nadmiernym

lokalnym
spożywaniem

występują
alkoholu,

zagrożenia
czy

respondenci

(bójki,
widzą

wandalizm)
jakieś

związane

zmiany

związane

z alkoholem na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz czy posiadają wiedzę o działaniach władz związanych z tym
zagadnieniem. Zapytano o postawę względem dostępności alkoholu. Proszono badanych o określenie, czy
uważają, że alkohol jest towarem szczególnym, w związku, z czym dostęp do niego powinien być
ograniczony i kontrolowany, czy też alkohol jest towarem, jak każdy inny i zasady sprzedaży nie powinny
być wyjątkowe. Jedna trzecia respondentów uznała, że nie należy ograniczać handlu alkoholem. W
przeprowadzonych badaniach interesowało również, czy respondenci zauważyli zmiany w obyczajowości
spożywania alkoholu w swoim środowisku. 59% badanych stwierdziło, że zdecydowanie spożycie wzrosło,
36% ankietowanych deklarowało, że na przestrzeni ostatnich 10 lat spożycie alkoholu w ich gminie nie
zmieniło się, a 5% badanych uważa, że zmalało. W porównaniu z 2015 rokiem, odsetek badanych
mieszkańców, deklarujących, że spożycie alkoholu w środowisku lokalnym wzrosło jest zbliżony do
obecnych wyników badań. Została zbadana wiedza respondentów na temat prowadzonych lokalnie działań,
które mają na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Zaledwie 13,5%
badanych mieszkańców gminy Białe Błota deklarowało, że posiada wiedzę na temat prowadzonych lokalnie
działań, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz narkotyków.
Wśród

działań

prowadzonych

w gminie, respondenci wymieniają profilaktykę prowadzoną w szkole. Wiedzę na ten temat w 2015 roku
posiadało zaledwie 7,1% badanych mieszkańców. Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości spożywania
alkoholu – 47,4% badanych kobiet oraz 53,5% badanych mężczyzn w gminie Białe Błota pije alkohol
okazjonalnie (od czasu do czasu), 17,5% badanych kobiet oraz 9,3% badanych mężczyzn nie pije alkoholu
w ogóle. Ponadto 19,3% badanych kobiet oraz 18,6% badanych mężczyzn – kilka razy w miesiącu, 10,5%
badanych kobiet i 9,3% mężczyzn spożywa alkohol średnio raz w miesiącu, a 5,3% badanych kobiet i 7%
ankietowanych mężczyzn spożywa napoje alkoholowe więcej niż raz w tygodniu. W 2014 roku na
codzienne spożywanie alkoholu wskazywało 2,3% ankietowanych a w 2015 r. 64,9% badanych z gminy
Białe Błota deklaruje, że spożyło wino przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 28,1% badanych
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spożywało je 10 lub więcej razy. Dużą popularnością wśród badanych mieszkańców cieszy się również piwo
i napoje wysokoprocentowe. 90,3% badanych spożyło napoje wysokoprocentowe przynajmniej raz w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, zaś 48,4% badanych spożywało je 10 lub więcej razy, natomiast 72% badanych
deklaruje, że spożyło przynajmniej raz piwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zaś 28,1% badanych spożywało
je 10 lub więcej razy.
W celu minimalizowania skutków nadużywania alkoholu, gmina prowadzi szereg działań profilaktycznych i
naprawczych. Badanie przeprowadzone na terenie gminy Białe Błota miało na celu zdiagnozowanie oraz
określenie głównych problemów występujących wśród społeczności lokalnej. Bezpośrednim rezultatem
przeprowadzonej diagnozy jest raport, stanowiący podstawę do zaplanowania oraz zrealizowania przez
władze lokalne konkretnych oddziaływań, które będą miały na celu stopniową eliminację zagrożeń i
problemów występujących na terenie gminy. Wstępne określenie rozmiaru skali zjawiska przemocy,
narkomanii oraz alkoholizmu pozwoli na odpowiednie wprowadzenie działań profilaktycznych. Należy
pamiętać, że grupą wysokiego ryzyka są przede wszystkim dzieci i młodzież. Wiele badań naukowych
wskazuje na fakt, iż to dom rodzinny jest czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju osobowościowym i
światopoglądowym nastolatka. Komunikaty medialne oraz wpływ rówieśników mogą w wielu przypadkach
negatywnie oddziaływać na nieustannie kształtującą się osobowość młodego człowieka, a to z kolei będzie
przejawiać się w ryzykownych zachowaniach nastolatków. Władze lokalne powinny w sposób szczególny
zadbać o małoletnich pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z
tym ważne jest, aby szkoła również była miejscem, które przyczyni się do budowy systemu wartości
młodego człowieka oraz ostrzeże i poinformuje go o konsekwencjach wynikających z podejmowania
ryzykownych działań.
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
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