

UCHWAŁA Nr VI/34/03
RADY GMINY PRZASNYSZ
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(Warszawa, dnia 2 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się na 2003 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
ZAŁĄCZNIK
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PRZASNYSZ NA ROK 2003
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Nazwa zadania



Sposoby realizacji zadania



Odpowiedzialny za
realizację zadania


Współpracujący
przy realizacji
zadania

Termin
realizacji
zadania

Koszt
realizacji
zadania

 1.






















Profilaktyczna
działalność
informacyjna i
edukacyjna



















- Współpraca ze szkołami w zakresie
uwzględniania w szkolnych programach
edukacyjnych problemu trzeźwości i
abstynencji oraz uzależnień od narkotyków
- Szkolenie nauczycieli w zakresie
działalności profilaktycznej
zorientowanej na problematykę uzależnień
- Edukacja rodziców w zakresie pomagania
młodzieży w utrzymaniu abstynencji

- Realizacja profesjonalnych programów
profilaktycznych
w klasach I-III szkoły podstawowej

w klasach IV-VI szkoły podstawowej

w klasach I-III gimnazjum

- Teatr profilaktyczny
- Kolonie terapeutyczno-edukacyjne dla
dzieci z rodzin patologicznych

Pełnomocnik
Wójta








Pełnomocnik
Wójta
Pełnomocnik
Wójta








GKRPA
Dyrektorzy
szkół
Nauczyciele






Dyrektorzy
szkół
Nauczyciele
GOPS
Szkoły







Praca
ciągła










Edycja
wiosenna
Edycja
jesienna
Edycja
jesienna

lipiec-
sierpień















7.000zł



3.000zł
30.000zł


 





















- Współorganizowanie i finansowe wspieranie
imprez promujących zdrowy styl życia
- Szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych na temat kosztów
zdrowotnych, materialnych i społecznych
spowodowanych nadużywaniem alkoholu a
także szkolenie w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

Pełnomocnik
Wójta
Pełnomocnik
Wójta







Szkoły
Parafie









czerwiec
-
październik
sierpień







3.000zł

500zł








 2.





Działania na
rzecz
rozwiązywania
problemów


- Kierowanie na badania pozwalające ustalić
stopień uzależnienia



Pełnomocnik
Wójta



GKRPA
Poradnia Leczenia
Uzależnień


Praca
ciągła



2.000zł




 


alkoholowych


- Pomoc rehabilitacyjna osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin

Pełnomocnik
Wójta

GKRPA
MOPS

Praca ciągła


2.500zł


 











- Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
- Prowadzenie interwencji wobec osób
uzależnionych w celu poddania się
leczeniu

Pełnomocnik
Wójta



GOPS
Policja
Nauczyciele
GKRPA

Praca
ciągła








 























- Obsługa uzależnionych w zakresie pomocy
psychospołecznej i prawnej
1. ochrona przed przemocą w rodzinie
2. kierowanie osób do ośrodków
terapeutycznych, rehabilitacyjnych i
pomocowych
3. motywowanie współużależnionych do
konsekwentnego działania zakończonego
leczeniem odwykowym osoby uzależnionej
- Działalność punktu konsultacyjnego i
telefony zaufania
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Działalność
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych



























































- Szkolenia członków Gminnej Komisji,
realizatorów programów profilaktycznych i
specjalistów do prowadzenia terapii
- Monitorowanie stanu problemów
alkoholowych w gminie i składanie
sprawozdań Radzie Gminy

- Kontrole placówek prowadzących sprzedaż
alkoholu:
1. Kontrole przeprowadzają Członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych
2. Zakres kontroli
- Przestrzeganie porządku publicznego
wokół miejsc sprzedaży napojów
- Przestrzeganie ustawowego zakazu nie
sprzedawania napojów alkoholowych
osobom nieletnim i nietrzeźwym
- Przestrzeganie ustawowego zakazu
reklamowania napojów alkoholowych
- zgodność prowadzonej sprzedaży
napojów alkoholowych z aktualnie
ważnym zezwoleniem
- Przestrzeganie zasad i warunków
określonych w uchwałach Rady Gminy
3. Kontrole punktów sprzedaży napojów
alkoholowych przeprowadzane są przez
osoby bez uprzedniego powiadomienia
kontrolowanego
4. Osoby upoważnione do wykonywania
kontroli mają prawo do wstępu na teren
nieruchomości, obiektu, lokalu gdzie
jest prowadzona sprzedaż napojów
alkoholowych w takich dniach i
godzinach w jakich jest prowadzona
działalność oraz żądania pisemnych lub
ustnych wyjaśnień
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza
się protokół, który wraz z wnioskami
niezwłocznie przekazuje się wójtowi
6. Na podstawie wyników kontroli wójt
wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia
stwierdzonych uchybień w wyznaczonym
terminie, o ile nie są one podstawą do
cofnięcia zezwolenia lub podejmuje
inne działania przewidziane prawem
7. Jednostka kontrolowana w terminie
trzydziestu dni od otrzymania wezwania
do usunięcia stwierdzonych uchybień
przesyła wójtowi informację o
wykonaniu zaleceń
8. Sprawdzenie wykonania wniosków
pokontrolnych stanowi odrębne zadanie
kontrolne

- Zakup czasopism i materiałów dydaktycznych
- Zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni
Leczenia Uzależnień w Przasnyszu
- Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień
w Przasnyszu, Klubem AA "Orlik",
Powiatową Komendą Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagoigiczną, placówkami
oświatowymi

Pełnomocnik
Wójta





















































Pełnomocnik
Wójta










GOPS
Policja


















































































































Praca
ciągła







15.00zł
(wynagrodzenie za
udział w pracach
Komisji)
2.000zł



























































 


