UCHWAŁA NR XLII/330/2009
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Stryków na rok 2010
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ;z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr
157,poz.1241), art. 41 ust. 1, ust.2, ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na
rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków.
§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega
opublikowaniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta- Gminy Stryków.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Załącznik
do Uchwały Nr XLII/330/2009
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków
na rok 2 0 1 0

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w niżej przedstawionym
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2010 przeznacza się planowane dochody
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł.
Wydatki na realizację Programu zaplanowane zostały w budżecie Miasta-Gminy Stryków na rok 2010 w Dz. 851 Ochrona Zdrowia rozdz.
85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
L p.
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Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem.
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I

Ś r o d k i z a b e z p ie c z o n e n a
REALIZACJĘ
4

1. Finansowanie
umów
o
świadczenie
usług
terapeutycznych i psychologicznych zawartych pomiędzy
Gminą Stryków a terapeutami zatrudnionymi w Punkcie
Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich
rodzin w Strykowie, przy ul. Kościuszki 31, udzielanie
konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych,
prowadzenie terapii odwykowej i zajęć terapeutycznych
dla pacjentów uzależnionych od alkoholu oraz osób
współuzależnionych, pomoc psychologiczna. W Punkcie
Konsultacyjnym zajęcia terapeutyczne, konsultacje :
we wtorki: 13.00-18.00
w środy: 12.00-18.00
w czwartki: 13.00-18.00.
Psycholog 1 raz w miesiącu - piątek : 10.00-17.00.
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43.000 zł
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II

Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych
i ich rodzin w Strykowie przy ul. Kościuszki 31.
W Punkcie Konsultacyjnym Członkowie Komisji pełnią
dyżury 1 raz w tygodniu: piątek godz. 13.00-15.00 .
We
wtorki w godzinach 10.00-12.00 dyżur pełni
Przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji podejmują
działania interwencyjno - wspierające m. in. porady,
dostarczenia informacji na temat profesjonalnego leczenia
odwykowego, pomoc prawna dla osób w rodzinach,
w których występuje przemoc domowa, kierowanie
na konsultacje do specjalistów, podnoszenie motywacji
do podjęcia leczenia odwykowego, informowanie
członków rodzin o możliwościach szukania pomocy
w zakresie uzależnień i przemocy.
1. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Strykowie, Komisariatu Policji
w Strykowie, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strykowie w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej oraz rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii występujących w rodzinach:
• dbanie o systematyczny przepływ informacji
w przypadkach przemocy domowej pomiędzy
M-GOPS, Policją, GKRPA w Strykowie
oraz szkołami z terenu Miasta - Gminy Stryków,
w szczególności udzielanie pomocy dzieciom,
do której zobowiązani są: pedagog szkolny,
wychowawca klasy, pielęgniarka szkolna,
• praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną,
prowadzenie działań motywujących do podjęcia
terapii odwykowej.
2. Funkcjonowanie telefonu zaufania dla osób z problemem
uzależnień i przemocy w rodzinie. Telefon 719-81-53
czynny jest w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego
w Strykowie. Telefon zaufania 719-99-97 funkcjonujący

(

12.000 zł

2.000 zl

2

w Komisariacie Policji w Strykowie czynny jest całą
dobę.___________________________________________
3.Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Strykowie czynności
zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
• przeprowadzanie przez członków komisji
rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu
oraz wywiadów środowiskowych w celu
dokładnego rozeznania sytuacji i kierowanie
osób na leczenia odwykowe
• interwencje domowe grupy składającej się
z policjanta, pracownika socjalnego, kuratora
zawodowego i członka GKRPA
u osób
nadużywających alkoholu i przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych, wizyty domowe,
kontrola zachowania,
• kierowanie pacjentów i finansowanie kosztów
przeprowadzenia badania przez lekarza biegłego
celem
wydania
opinii
w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu
lecznictwa odwykowego,
• odwożenie osób uzależnionych do Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Łodzi,
• wnioskowanie do Sądu Rejonowego w Zgierzu
o
wszczęcie
postępowania w
sprawie
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu wobec osób uzależnionych
od alkoholu, którzy powodują rozkład życia
rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają
się od obowiązku utrzymania rodziny albo
_________ systematycznie zakłócają spokój i porządek

5.000 zł

1.000 zł

III

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.

publiczny.
1. Finansowanie
szkoleń dla przedstawicieli
grup
zawodowych stykających się w środowisku pracy
z problemem alkoholu i przemocy w rodzinie:
• organizowanie oraz delegowanie na kursy
i szkolenia pracowników socjalnych, policji,
nauczycieli i członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracowników Urzędu Miasta - Gminy Stryków,
terapeutów, lekarzy i pielęgniarki.
2. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna
skierowana do dzieci i młodzieży oraz rodziców
w szkołach na terenie Miasta-Gminy Stryków:
• pogadanki z rodzicami na temat uzależnienia
dzieci i młodzieży szkolnej,
• prowadzenie programów profilaktyczno wychowawczych na terenie szkół skierowanych
do dzieci i młodzieży,
• zapraszanie artystów, muzyków i sportowców
a także wyjazdy dzieci do teatrów na spektakle
dotyczące uzależnień.
3. Zakup
i
dystrybucja
materiałów
edukacyjnoinformacyjnych o tematyce uzależnień i przemocy
domowej (kasety video, ulotki, plakaty, broszury,
poradniki itp.).
Gromadzenie biblioteczki ze specjalistyczną literaturą
w Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin
4. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na
organizowaniu lokalnych imprez mających odniesienia
profilaktyczne o charakterze sportowym, rozrywkowym,
kulturalnym dla dzieci i młodzieży mających na celu
przede wszystkim:
• rozwój alternatywnych form spędzania czasu

(

4.000 zł

7.000 zł

2.000 zł

5.200 zł
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wolnego,
promowanie zdrowego stylu życia wolnego
od używek (organizowanie wyścigów kolarskich,
zawodów sportowych),
• m. in. ufundowanie nagród dla uczestników
konkursów ( zakup słodyczy sfinansowanie
kosztów opieki medycznej w czasie zawodów
sportowych, zapraszanie artystów, muzyków,
sportowców itp.).
5. Udział w konkursach o tematyce profilaktycznej:
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- „Szkoła bez przemocy”
- „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.
•

IV

Wspomaganie działań instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i przemocy.

(

1.Udzielanie wsparcia finansowego dla podmiotów
zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży, w szczególności poza godzinami
lekcyjnymi i prowadzących świetlice środowiskowe.
Planuje się:
• dofinansowanie zajęć prowadzonych w czasie
ferii zimowych na terenie szkół,
• udzielanie
wsparcia
finansowego
w organizowaniu wyjazdów dla dzieci
pochodzących
z
rodzin
zagrożonych
alkoholizmem,
podczas
których
będzie
prowadzony program profilaktyczny,
• wspieranie lokalnych placówek prowadzących
świetlice środowiskowe otaczających opieką
dzieci z rodzin patologicznych, dających
możliwość odrabiania lekcji i spędzania wolnego
czasu dzieciom i młodzieży,
• dofinansowanie
kosztów
wynajmu
sal
(

7.000 zł

20.000 zł
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•
•

gimnastycznych
na
prowadzenie
zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży,
zorganizowanie dla dzieci szkolnych imprezy
Mikołajkowej lub zakup paczek świątecznych,
udzielanie
wsparcia
przy
organizowaniu
Spotkania Wigilijnego dla osób samotnych
i bezdomnych.

2. Wyjazdy grupy Anonimowych Alkoholików do Lichenia
3.000 zł
i Częstochowy. Organizowanie ”Dni Trzeźwości
w gminie Stryków”._________________________________________________
3. Działalność
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
26.000 zł
Problemów Alkoholowych w Strykowie - zabezpieczenie
lokalowe i finansowe: koszty narad, wynagrodzenie dla
członków komisji za udział w posiedzeniach, rozmowach
z osobami nadużywającymi alkoholu motywującymi
do
leczenia
i
przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych, kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, przygotowywanie i organizowanie imprez
przewidzianych do realizacji Programem, koszty
(wynagrodzenie) obsługi GKRPA. Formą wynagrodzenia
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Strykowie jest dieta
wypłacana na podstawie podpisanej listy obecności
w następującej wysokości:
a) za udział w posiedzeniu:
o dla Przewodniczącego Komisji - 130,00
zł ( brutto)
o dla członków Komisji - 110,00 zł
(brutto)
b) za pełnienie dyżuru dla wszystkich członków
Komisji - 110,00 ( brutto).
W przypadku zbiegu posiedzenia
i dyżuru
_____ w jednym dniu - przysługuje jedna dieta,___________________________

(

(
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o

bieżące
utrzymanie
pomieszczeń
mieszczących się w Strykowie przy
ul. Kościuszki 31 - w siedzibie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego
dla osób uzależnionych i ich rodzin
( czynsz, energia elektryczna).

V

Podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów określonych w
art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.

VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.

(

4.Finansowanie imprezy organizowanej przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
skierowanej
do
dzieci
niepełnosprawnych,
w szczególności wywodzących się ze środowisk
zagrożonych alkoholizmem.
5.Udzielanie
wsparcia
finansowego
dla
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie.
1. Kierowanie do sądu aktów oskarżenia w przypadku
stwierdzenia naruszania przez podmioty prowadzące
sprzedaż napojów alkoholowych przepisów dotyczących
zakazu reklamy napojów alkoholowych osobom do lat 18
oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują
się w stanie nietrzeźwości.
1. Systematyczny kontakt z Oddziałem Odwykowym
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego
w Zgierzu:
• informowanie
osób
zainteresowanych
o programie leczniczym oddziału,
• leczenie pacjentów z terenu naszej gminy,
• w miarę możliwości doposażenie w materiały
niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych
oraz objęcie osób opuszczających zakład leczenia
odwykowego
( po zakończeniu leczenia )
dodatkowymi zajęciami psychoterapeutycznymi.

3.000 zł

1.000 zł

4.800 zł

7

(
t.

2. Dofinansowanie kosztów pobytu rodzin dysfunkcyjnych
z problemem alkoholowym na terapeutycznym obozie
rodzinnym.

4.000 zł

RAZEM

150.000 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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