Uchwała nr III/19/2006
Rady Gminy w Chełmie Śląskim
z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 , ust.2 , pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 , poz. 1591 z 2001r.z
późn. zmianami ) w związku z art. 41 ust 1 , 2 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst
jednolity Dz. U . nr 147 , poz.1231 z 2002r. z późn. zmianami /
Rada Gminy w Chełmie Śląskim
uchwala:
§1
Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Madeja

Załącznik nr 1
do uchwały RG
nr III/19/2006
z dnia 29.12.2006 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK
Podstawowym celem Gminnego Programu jest zapobieganie powstawaniu
nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz zmniejszenie
rozmiarów istniejących problemów.
Powyższe cele realizowane będą w następujący sposób :
I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu , poprzez :
1) prowadzenie postępowania w sprawach o przymusowe leczenie
odwykowe i kierowanie wniosków wraz z zebraną dokumentacją i
opinią biegłego , jeżeli badanie przez biegłego zostało
przeprowadzone, do Sądu Rejonowego w Mysłowicach,
2) interwencje w instytucjach pomocowych w przypadku stwierdzenia
występowania w rodzinie zjawiska przemocy lub innej patologii
społecznej.

II.

Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie, poprzez :
1) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej osobom i
rodzinom, z problemami alkoholowymi w tym dotkniętych
zjawiskiem przemocy w zakresie :
− prawa cywilnego i karnego
− problemów psychologicznych
− problemów wychowawczych
2) tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu tzw. „grupy
wsparcia”.

III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjne i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych, w szczególności:
1) uwzględnianie w programach nauczania gminnych szkół wiedzy o
szkodliwości picia alkoholu i narkomanii,
2) realizacja programów profilaktycznych w szkołach gminnych,
3) szkolenie nauczycieli ułatwiające dobre kontakty z wychowankami,
4) organizowanie kolonii wypoczynkowo-terapeutycznych dla dzieci z
rodzin z problemem alkoholowym,
5) organizowanie półkolonii z programem profilaktyki alkoholowej i
narkomanii, w tym prowadzenie zajęć sportowych i dożywiania
dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich
6) organizowanie różnych form konkursów dot. zapobiegania
uzależnieniom.
7) organizowanie przedstawień scenicznych o tematyce profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży,
8) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie
imprez i akcji bezalkoholowych,
9) organizowanie form profilaktycznych dla mieszkańców gminy.
IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez
1) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi samopomocowymi
zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i
pomaganiem osobom uzależnionym i współuzależnionym od
alkoholu,
2) współdziałanie z Gminną Świetlicą Środowiskową oraz gminnymi
placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej,
3) organizowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych grup
zawodowych mających bezpośredni kontakt z osobami
uzależnionymi, w tym członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowania przed sadem w
charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez :
1) dbanie aby w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych pojawiły
się informacje o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie
podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym,
2) przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży
i podawania
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązków
wynikających z art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podejmowanie stosownych
interwencji i działań w tym zakresie.
VI.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrów integracji społecznej , w szczególności :
1) wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych
od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego zamkniętego
stacjonarnego oraz bezrobotnych zagrożonych uzależnieniem,
2) dotowanie centrów integracji społecznej tworzonych przez
organizacje pożytku publicznego.

POMOC
PSYCHOSPOŁECZNA I
PRAWNA DLA
DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
udzielana będzie poprzez :

RODZIN

- Punkt Konsultacyjny
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w tym:
w Punkcie Konsultacyjnym osoby i rodziny z problemami alkoholowymi
oraz dotknięte zjawiskiem przemocy będą mogły uzyskać bezpłatne porady
konsultacyjne w zakresie :
1.
2.
3.
4.

Prawa cywilnego i karnego
Problemów psychologicznych
Problemów wychowawczych
Tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu tzw. „grupy wsparcia”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim realizować będzie
zadania przez :
1. Rozpoznanie skali zagrożenia problemem alkoholowym w obrębie gminy
prowadzone przez pracowników GOPS.
2. Konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
Interwencje w instytucjach pomocowych w przypadkach gdy w rodzinie
występuje przemoc lub inne zjawisko patologii społecznej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizować będzie
zadania w zakresie :
1. Prowadzenie postępowania w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe
i kierowanie kompletnych wniosków wraz z zebraną dokumentacją i opinią

biegłego , jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone, do Sądu
Rejonowego w Mysłowicach,
2. Interwencje w instytucjach pomocowych w przypadku stwierdzenia
występowania w rodzinie zjawiska przemocy lub innej patologii społecznej.
PROFILAKTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ
INFORMACYJNA
EDUKACYJNA realizowana będzie przede wszystkim przez :

I

- Pedagogów szkolnych
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowana jest z budżetu gminy ze środków przeznaczonych na ten cel
(dz. 851, r. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi )
2. Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Chełmie Śląskim otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji
w wysokości :
− przewodniczący komisji 17 % minimalnego wynagrodzenia
miesięcznego ogłoszonego w Monitorze Polskim w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
− pozostali członkowie wraz z osobą obsługującą i prowadzącą całość
dokumentacji komisji 15% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego
ogłoszonego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa
Rady Ministrów.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji jest podpis
umieszczony na liście obecności oraz obecność na posiedzeniu komisji.
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