
Uchwała  Nr 149/2008

Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w  sprawie Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2009 r.

Na podstawie  art.  4¹  ust.  2  ustawy z dnia  26 października  1982 r.  o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 
793; Nr 176 poz. 1238) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje :

§  1. Uchwala  się  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr 149/2008
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 29.12.2008 roku

Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  zobowiązuje  organy  administracji  rządowej  i  jednostek  samorządu 
terytorialnego do podejmowania  działań  zmierzających  do ograniczania  spożycia  napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania 
na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,  przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 
nadużywania  alkoholu,  a  także  wspierania  działalności  w  tym  zakresie  organizacji 
społecznych i zakładów pracy  - (Art.1. ust. 1)

Zadania  w zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi  wykonuje  się  przez  odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności:
- tworzenie  warunków  sprzyjających  realizacji  potrzeb,  których  zaspokajanie  motywuje 

powstrzymywanie się do spożywania alkoholu,
- działalność wychowawczą i informacyjną,
- ograniczanie dostępności alkoholu,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie 
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – (Art.2 ust. 1).

Zadania  wynikające  z  niniejszego programu realizowane  będą  przez  Gminną  Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu

                                                      CELE   PROGRAMU

1. Zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów  alkoholowych  oraz  zmniejszanie 
rozmiarów tych, które aktualnie występują.

2. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
3. Budowanie skutecznych form kontroli sprzedaży alkoholu.
4. Poszerzanie  wiedzy  mieszkańców  na  temat  szkodliwości  spożywania  napojów 

alkoholowych.
5. Promowanie postaw społecznych, ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz innych uzależnień.
6. Zwiększanie  dostępności  i  skuteczności  terapii  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu 

oraz dla członków ich rodzin.
7. Tworzenie bazy materiałowej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu



8. Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie.

                                                      ZADANIA STRATEGICZNE

1. Edukacja  grup  zawodowych  oraz  podejmowanie  działań  mających   na  celu  jak 
najszersze współdziałanie w zakresie profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom.

2. Kontrola  podmiotów gospodarczych  przeprowadzana wspólnie  z funkcjonariuszami 
policji  w  zakresie  przestrzegania  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał rady miejskiej.

3. Zwiększanie  dostępności  i  skuteczności  terapii  dla  osób  uzależnionych 
i współuzależnionych członków ich rodzin.

4. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemu  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej, prawnej oraz rzeczowej.

5. Profilaktyczne  oddziaływanie  na  postawy  i  umiejętności  ważne  dla  zdrowia 
psychicznego, fizycznego i trzeźwości.

6. Rozpowszechnianie  profilaktycznych  programów  informacyjnych  i  psycho- 
edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

7. Współdziałanie  z  instytucjami,  stowarzyszeniami,  osobami  fizycznymi,  grupami 
samopomocowymi,  duszpasterstwem  w  zakresie  profilaktyki,  rozwiązywania 
oraz leczenia problemów związanych z uzależnieniami oraz współuzależnieniami.

Wg danych szacunkowych na terenie gminy i miasta Jastrowie populacja osób, w których 
występują  różne  kategorie  problemów  alkoholowych  i  innych  uzależnień  przedstawia  się 
następująco:

Liczba osób uzależnionych od alkoholu (alkoholików) ok.   240 osób

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo) ok.   480 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików. ok.   480 osób

Osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu. ok.   720 osób

Liczba osób do których w szczególności zostaną skierowane
działania zawarte w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. ok. 1920 osób

Stan ilości punktów, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych – 



stan na 08.12.2008 r. :
- detaliczne           -   42
- gastronomiczne  -   21

Zasoby umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w mieście i gminie Jastrowie.

1. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze
2. Przedszkole
3. Szkoły podstawowe
4. Gimnazja
5. Szkoła ponadgimnazjalna
6. Komisariat Policji
7. Kluby sportowe
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Parafie rzymsko – katolickie
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Jastrowiu
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
13. Placówka Oświatowo – Wychowawcza
14. Ośrodek Kultury
15. Służba zdrowia
16. Ochotnicza Straż Pożarna
17. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
18. Klub Honorowych Dawców Krwi
19. Związek Harcerstwa Polskiego 
20. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jastrowiu
21. Warsztat Terapii Zajęciowej



W  oparciu  o  aktualną  ocenę  problemów  alkoholowych  gminy  i  miasta  Jastrowia  
oraz  stanu  środków  Gminnego  Funduszu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych –  145.000,00  zł.  ustala  się  następujący  program i  preliminarz  wydatków 
na 2009 r.

Zadanie I.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu.

L.p. Treść zadania Plan

1.

2.

3.

Rozwijanie  opieki  poszpitalnej  obejmującej  działania  rehabilitacyjne 
utrwalające  zmiany  zaistniałe  w  wyniku  zakończenia  przez  pacjenta 
podstawowej terapii uzależnień
- Koszty dojazdu osób uzależnionych na terapię  w trudnej  sytuacji 

materialnej,
- Refundacja  zakupu  leków  niezbędnych  w  leczeniu  osób 

uzależnionych.
- Opinie lekarzy

- Spotkania osób uzależnionych z terapeutą 

Wsparcie działalności Grupa Wsparcia AA

Prenumerata czasopisma„Remedium” 

      500,00

      700,00

      200,00

   5.160,00

   6.000,00

      140,00

  Razem 12.700,00

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

L.p Treść zadania Plan

1.

2.

3.

Organizowanie  przez  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom 
Niepełnosprawnym  spotkań  okolicznościowych,  warsztatów 
terapeutycznych,  wyjazdów  połączonych  z  programem 
profilaktycznym; abonament telefoniczny.

Pomoc  prawna  i  psychologiczna  dla  osób  uzależnionych, 
współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie 

 

     6.000,00
 

     5.000,00



Zapewnienie pobytu oraz pomocy materialnej osobom w kryzysowych 
sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie.         500,00

Razem  11.500,00

Zadanie III.
Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii, 
w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć 
sportowych, kulturalnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych.

L.p Treść zadania Plan

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych
- materiały dydaktyczne
- produkty żywnościowe dla potrzeb świetlic w ramach 

organizowanych zajęć
- wynagrodzenia osób pracujących w świetlicach
- inne wydatki związane z utrzymaniem świetlic

Prowadzenie w przedszkolach, szkołach, świetlicach i innych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych 
realizowanych przez wykwalifikowana kadrę.

Emisja filmów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz 
wakacji letnich

Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
Powiatowy Turniej Halowej Piki Nożnej – X Edycja

Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu
Szkolny Konkurs Wiedzy Profilaktycznej

P.S.P. w Sypniewie Turniej Wiedzy 
o Ruchu Drogowym.

Turniej wiedzy prewencyjnej.

Szkolenie specjalistyczne grup zawodowych z zakresu profilaktyki 
uzależnień, motywowania do leczenia oraz handlowców.

Materiały edukacyjno-profilaktyczne (ulotki, informatory)

     5.000,00

   20.000,00
   25.000,00
     2.000,00

    5.000,00

    6.000,00

       500,00

       400,00

       400,00

    3.500,00

    5.000,00

    1.000,00

Razem 73.800,00



Zadanie IV. 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
 rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

L.p Treść zadania Plan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dofinansowanie potrzeb Komisariatu Policji w Jastrowiu oraz Ośrodka 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile 
- wg umowy.

P.Z.W. – Koło w Jastrowiu

Klub Sportowy „Polonia” Jastrowie (juniorzy, trampkarze)

Klub Sportowy „Zryw” Sypniewo

Klub Sportowy „Sambor” Samborsko 

Klub Sportowy „Piława” Nadarzyce

LZS Brzeźnica

KS „Sokół” przy Ośrodku Kultury w J-wiu

Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”

Zakup sprzętu sportowego dla szkół na terenie miasta i gminy Jastrowie

Hala widowiskowo-sportowa – Turniej Halowej Piłki Nożnej 
oraz zakup sprzętu

Ośrodek Kultury w Jastrowiu:
- IX Bieg o Uśmiech Dziecka, 
- Ferie Zimowe, 
- plener malarski w Nadarzycach

Szkoła Karate Tradycyjnego

Ochotnicza Straż Pożarna 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Koło Honorowych Dawców Krwi w Sypniewie

    7.350,00

    1.000,00

    1.500,00

    1.000,00

    1.000,00

    1.000,00

    1.000,00

       500,00

       500,00

    1.000,00

    2.000,00

    3.000,00

    3.000,00

    1.000,00

    2.000,00

    1.000,00



17.

18.

19.

20.

 21.

 22.

23.

Parafia p.w. NMP KP w Jastrowiu

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Jastrowiu

Parafia p.w. św. Narodzenia N.M.P. w Sypniewie

Organizowanie przez Rady Sołeckie dla rodzin z problemem 
alkoholowym, spotkań okolicznościowych.
 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Koło w Jastrowiu – Spotkania 
Lednickie

V Wielkopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej

    3.000,00

    3.000,00

    1.500,00

    2.750,00

    1.000,00

       400,00

       500,00
Razem 40.000,00

L.p. Treść zadania Plan

1. Wynagrodzenie Komisji RPA            4.000,00

2. Wydatki rzeczowe            1.000,00

3. Rezerwa            2.000,00

4. Razem        7.000,00



Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Dział          851     - Ochrona zdrowia                                                150.000,00

Rozdział     85153 - Zwalczanie narkomanii:                                       5.000,00
                          
                     4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                             2.500,00

                     4300 - Zakup usług pozostałych                                          2.000,00
            
                     4410 - Podróże służbowe krajowe                                         500,00

Rozdział     85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi:                    145.000,00
                 
                    4110  - Składki na ubezpieczenie społeczne                        1.500,00

                    4120  - Składki na Fundusz Pracy                                            300,00

                    4170  - Wynagrodzenia bezosobowe                                 30.000,00
    
                    4210  - Zakup materiałów i wyposażenia                          68.000,00

                    4300  - Zakup usług pozostałych                                       41.650,00

                    4410  - Podróże służbowe krajowe                                      3.000,00



                    4430  - Różne opłaty i składki                                                500,00

                    4530  - Podatek od towarów i usług (VAT)                             50,00

Załącznik Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.

Zasady wynagradzania członków 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala  się  wynagrodzenie  dla  członków  Gminnej  Komisji  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pracę w posiedzeniach komisji w wysokości 

10% minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).


	Rady Miejskiej w Jastrowiu
	Gminny Program 
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
	Plan wydatków na realizację Gminnego Programu 
	Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.


