UCHWAŁA Nr XXXVI/224/18
RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU
z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
487 z późn.zm.)
Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje :
§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
rok 2018 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/224/18
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 26 marca 2018r.

PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2018
Plan dochodów i wydatków na rok 2018 wynosi: Dz.851 rozdz.85153 8.000,00 zł
Dz.851 rozdz.85154 72.000,00 zł
DZIAŁ II
ZADANIE 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i członków ich rodzin.
1. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób nadużywających alkoholu w celu
podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
2. Monitorowanie sytuacji osoby zobowiązanej do leczenia oraz wspieranie
i motywowanie do podtrzymania abstynencji po zakończonej terapii.
3. Udzielanie informacji zainteresowanym na temat funkcjonowania poradni odwykowych
oraz działalności grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.
4. Pokrywanie kosztów powołania biegłego psychiatry i psychologa orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
5. Zwrot kosztów przejazdu osobom biorącym udział w terapii indywidualnej i grupowej w
Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w Bartoszycach i innych placówkach tego typu.
6. Kontynuowanie działalności punktu konsultacyjno–informacyjnego ds. alkoholizmu,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
Planowane wydatki na to zadanie – 20.000 zł (wynagrodzenie pracownika punktu, opata
biegłych, zakup komputera, zwrot kosztów przejazdów na terapię, opłata za telefon, Internet,
artykuły biurowe, opłaty pocztowe)
ZADANIE 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Kontynuowanie działalności 4 grup świetlicowych z programem profilaktycznym
w Bisztynku i w Sątopach-Samulewie.
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Finansowanie poradnictwa psychologicznego.
4. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
5. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego
6. Szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i członków
zespołu interdyscyplinarnego.
Planowane wydatki na to zadanie – 20.000 zł (wynagrodzenia pracowników, psychologa,
szkolenia, koszty prowadzenia zajęć dla dzieci /materiały plastyczne, gry, piłki, wycieczki,
imprezy okolicznościowe, art. .spożywcze itp./, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży)

ZADANIE 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy
w rodzinie, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych.
1. Kontynuowanie działalności 1 grupy sportowej dla dzieci w wieku 6-10 lat (piłka nożna).
2. W porozumieniu z nauczycielami odpowiedzialnymi za profilaktykę zdrowotną
w szkołach uwzględnić w programach nauczania wiedzę o szkodliwości picia alkoholu,
używania środków odurzających i narkotyków oraz palenia papierosów.
3. Organizowanie spotkań z członkami grup AA, AlAnon i innych osób dla młodzieży oraz
osób dorosłych.
4. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach dla różnych grup wiekowych uczniów
oraz rodziców.
5. Wsparcie Dni Rodziny - imprezy mającej wyraźne odniesienie profilaktyczne i promujące
zdrowy styl życia.
6. Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w Ośrodku Kultury i
Aktywności Lokalnej w Bisztynku.
7. Organizowanie innych alternatywnych sposobów działalności na rzecz profilaktyki i
promocji zabawy bez używek.
8. Włączenie się w ogólnopolskie kampanie dotyczące profilaktyki uzależnień.
9. Rozpowszechnianie informacji o realizacji zadań niniejszego programu, o działaniu punktu,
świetlic, grup samopomocowych, organizowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych
/ulotki, banery, informacja w biuletynie wydawanym przez UM/.
10. Zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki
uzależnień i przemocy w rodzinie.
11. Przeprowadzenie diagnozy lokalnej zagrożeń społecznych.
12. Monitorowanie miejsc spotkań młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkomanią.
Planowane wydatki na to zadanie – 19.000 zł (dofinansowanie Dni Rodziny, zakup
programów profilaktycznych, warsztatów, dofinansowanie OKiAL, doposażenia świetlic i
siłowni w sprzęt do zajęć, zakup materiałów itp.)
ZADANIE 4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie wychowania w trzeźwości
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie wsparcia ruchom samopomocowym.
3. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej instytucjom i organizacjom z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwłaszcza tym, które zajmują się
pracą z dziećmi i młodzieżą.
4. Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi i grupami
nieformalnymi w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej.
Planowane wydatki na to zadanie – 10.000 zł (szkolenie nauczycieli, dofinansowanie innych
instytucji)
ZADANIE 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z
uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji.

2. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla sprzedawców napojów
alkoholowych (szkolenia, materiały edukacyjne, wizyty profilaktyczne członków GKRPA
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych).
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
4. Podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.
5. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem, jako oskarżyciel publiczny.
Wniesienie sprawy do sądu musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania
dowodowego, które należy do kompetencji policji.
Planowane wydatki na to zadanie – 1.000 zł
DZIAŁ III
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU
1. Obsługę finansową i administracyjną Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2018 zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Bisztynku.
2. Program realizowany jest przy współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji
rządowych i samorządowych, w tym Policji, Sądów, organizacji pozarządowych,
zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem, rekreacją oraz
wychowaniem w trzeźwości. Osoby i instytucje wnoszą swoje doświadczenie i inicjatywę
w zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Program dostosowany jest do
specyfiki problemów alkoholowych w Gminie Bisztynek i uwzględnia lokalne możliwości
realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i finansowym.
3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie prowadzi
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy udziale
Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu przygotuje Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i przedstawi Burmistrzowi Bisztynka do końca lutego 2019 r.
5. Burmistrz, po zatwierdzeniu sprawozdania, przedstawi je Radzie Miejskiej w Bisztynku.
6. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyznaje się członkowi komisji wynagrodzenie w wysokości 6% kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
7. Przez udział w posiedzeniu Komisji rozumie się również udział członków Komisji w
Zespole ds. orzecznictwa i przeprowadzania rozmów motywujących, Zespole ds. kontroli i
wizji w placówkach handlowych i gastronomicznych oraz innych wynikających z realizacji
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Planowane wydatki na to zadanie – 10.000 zł (wynagrodzenie za posiedzenia komisji,
abonament za telefon, zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczków, prowizje bankowe).
DZIAŁ IV
FINANSOWANIE ZADAŃ PROGRAMU.
Finansowanie zadań wynikających z niniejszego programu odbywa się z budżetu gminy, ze
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
a także z innych środków pozyskanych w trakcie realizacji programu.

