Uchwała Nr XIV/75/2004 z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2004 roku
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) - Rada Gminy,
po zapoznaniu się z opinią i wnioskami: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwala, co następuje:
§1
Mając na uwadze konieczność podejmowania działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz przeciwdziałania powstawaniu
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu przyjmuje się gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Przyjęty program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wójt
Gminy przekaże wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Żyrzyn.
§3
W okresie pierwszego półrocza roku 2005 Wójt Gminy oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za
rok 2004.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w
sołectwach.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/2004
z dnia 2 lutego 2004 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Cel programu:
Celem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych jest określenie działań mających na celu tworzenie warunków
sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, a także zapobieganie
powstawaniu oraz likwidowanie już istniejących negatywnych zjawisk
związanych z nadużywaniem alkoholu.
Realizacja programu:
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
realizowany będzie poprzez:
I.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu, które polegać będzie na:
1. Współpracy z Poradnią Odwykową w Puławach w zakresie:
a) kierowania osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin do
grup terapeutycznych,
b) kierowania osób na leczenie odwykowe w warunkach
ambulatoryjnych,
c) uzyskiwania informacji o osobach skierowanych na leczenie
ambulatoryjne,
d) wymiany informacji o osobach skierowanych na terapię.
2. Działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie, mającego za zadanie:
a) informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób
uzależnionych,
b) wstępne motywowanie do terapii,
c) udostępnianie literatury fachowej,
d) udzielanie porad i wsparcia dla członków rodzin z problemem
przemocy.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie:
Działania w zakresie rozpoznawania przeciwdziałania zjawisku przemocy w
rodzinie obejmować będą:
1. Udostępnianie materiałów informacyjnych dla ofiar przemocy w: punkcie
konsultacyjnym, Posterunku Policji w Żyrzynie, Ośrodku Pomocy
Społecznej w Żyrzynie oraz u pielęgniarek rodzinnych.
2. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej dla rodzin, w których
występują problemy alkoholowe.
3. Prowadzenie interwencji w domach osób nadużywających alkoholu i
stosujących przemoc.
4. Kierowanie osób na konsultacje do kuratorów sądowych.
5. Kierowanie na badania do biegłego celem ustalenia stopnia uzależnienia
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
Działania w tym zakresie polegać będą na organizowaniu i finansowaniu:
1) zajęć promujących zdrowy styl życia:
a) prowadzonych przez GLKS "Żyrzyniak" w Żyrzynie,
b) prowadzonych przez UKS "AWANS" w Żyrzynie,
c) prowadzonych przez UKS "Tempo" w Osinach,
d) prowadzonych przez UKS "START" w Żerdzi,
e) prowadzonych przez UKS "BUMERANG" w Żyrzynie,
f) prowadzonych w świetlicach wiejskich,
g) prowadzonych w urządzonych siłowniach w miejscowościach: Bałtów,
Kośmin, Wola Osińska, Zagrody i Żerdź;
2) imprez kulturalnych skierowanych do: dzieci, młodzieży i całego
społeczeństwa, takich jak:
a) festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka,
b) wystawa prac plastycznych i literackich w ramach konkursu gminnego
"Poznajmy Młode Talenty"",
c) organizacja festynów połączonych z kultywowaniem tradycji
regionalnych np. z okazji: "święta plonów", "święta pieczonego
ziemniaka", " itp.,

d) III edycja Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz szopek i ozdób
choinkowych,
e) organizacja zabawy choinkowej dla dzieci,
f) konkursy plastyczne, muzyczne i recytatorskie;
3) prowadzeniu zajęć profilaktyki uzależnień,
4) kursów i pokazów z zakresu: kroju i szycia, wypieków i gotowania,
tkactwa, wykonywania stroików i ozdób oraz haftu;
5) inicjatyw podejmowanych przez rady sołeckie w zakresie: modernizacji,
budowy i wyposażania placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych (w
tym wyposażenie siłowni w: Jaworowie, Kotlinach, Parafiance, Skrudkach
i Żyrzynie), miejsc rekreacji, a także zagospodarowywania i wyposażania
obiektów z przeznaczaniem ich na kluby;
6) działalności prowadzonej w klubach wiejskich;
7) opieki nad dziećmi w okresie wakacji i ferii zimowych,
8) konkursu gminnego pod nazwą "Najpiękniejsza posesja w naszej
gminie";
9) wszelkich innych imprez promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez przekazywanie dotacji
na wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na
terenie gminy Żyrzyn (w pierwszej kolejności dotacje takie winny być
przekazywane klubom sportowym działającym na terenie gminy, tj.: GLKS
"Żyrzyniak, UKS "AWANS", UKS "Tempo", UKS "Start" i UKS "BUMERANG"
oraz organizacjom i związkom wyznaniowym tworzonym przez parafie
rzymsko-katolickie, a także innym organizacjom społecznym i
stowarzyszeniom, które w swoich statutach mają zapisaną realizację zadań
związanych z krzewieniem trzeźwości i abstynencji oraz przeciwdziałaniem
patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi).
V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych;
zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom w
stanie nietrzeźwym, osobom nieletnim (do 18 lat), na kredyt lub pod
zastaw oraz występowanie przed sądami w charakterze
oskarżyciela publicznego.

Działania w tym zakresie polegać będą na:
1. Zobowiązaniu przedsiębiorców otrzymujących zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza
miejscem sprzedaży do:
1) prowadzenia ewidencji wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
2) umieszczania w widocznym miejscu informacji (tabliczki) o:
a) zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (do 18 lat), na kredyt
lub pod zastaw i osobom w stanie nietrzeźwym,
b) szkodliwości spożywania alkoholu,
3) przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych,
4) wywieszenia zezwolenia w widocznym miejscu,
5) zwrotu wydanego zezwolenia w przypadku jego wygaśnięcia bądź
cofnięcia,
6) przestrzegania godzin otwarcia placówek oraz godzin sprzedaży
napojów alkoholowych,
7) przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) oraz Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zobowiązaniu przedsiębiorców otrzymujących zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, których działalność polega na organizacji przyjęć
do:
1) prowadzenia ewidencji wartości sprzedaży napojów alkoholowych w
danym roku ważności zezwolenia,
2) zwrotu wydanego zezwolenia w przypadku jego wygaśnięcia, bądź
cofnięcia,
3) przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych,
4) przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) oraz Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Prowadzeniu kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwolenia według następujących
kryteriów:

1) kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
2) kontrolę przeprowadzają:
a) upoważnieni przez Wójta Gminy Żyrzyn pracownicy Urzędu Gminy,
b) upoważnieni przez Wójta Gminy Żyrzyn członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie,
c) funkcjonariusze Posterunku Policji w Żyrzynie w zakresie:
- przestrzegania porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych,
- przestrzegania ustawowego zakazu ograniczenia sprzedaży
napojów alkoholowych,
- przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania napojów
alkoholowych,
- przestrzegania godzin otwarcia placówek i godzin sprzedaży
napojów alkoholowych;
3) zakres kontroli:
a) zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z
aktualnie ważnym zezwoleniem (zezwoleniami),
b) przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych
określonych w uchwale Rady Gminy Żyrzyn;
4) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych może być
prowadzona bez uprzedniego powiadamiania kontrolowanego;
5) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych może być
prowadzona w zespołach kontrolnych co najmniej 2-osobowych;
6) osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:
a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokali lub jego części
gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich
dniach i godzinach, w jakich jest tam prowadzona działalność,
b) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania
zezwoleń;
7) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego,
osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,
8) kontrolowany przedsiębiorca obowiązany jest zapewnić warunki
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
9) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który uprzednio
podpisany przez kontrolowanego, wraz z wnioskami niezwłocznie

przekazuje się do Wójta Gminy Żyrzyn. W przypadku odmowy
podpisania protokółu przez kontrolowanego, fakt ten odnotowuje się
w protokóle;
10) na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie (Wójt
Gminy Żyrzyn) wzywa kontrolowanego do usunięcia stwierdzonych
uchybień w wyznaczonym terminie lub wszczyna postępowanie o
cofnięcie zezwolenia, albo podejmuje inne działania przewidziane
prawem;
11) kontrolowany w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do
usunięcia stwierdzonych uchybień przesyła do organu wydającego
zezwolenie (do Wójta Gminy Żyrzyn) informację o wykonaniu
zaleceń;
12) sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne
zadanie kontrolne.
VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Żyrzynie:
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wZyrzynie za udział w posiedzeniu Komisji otrzymywać będą dietę.
2. Dieta, o której mowa w ust. 1 określona dla przewodniczącego Komisji
będzie równa wysokości diety określonej dla przewodniczących Komisji
Rady Gminy Żyrzyn.
3. Dieta, o której mowa w ust. 1 określona dla Zastępcy Przewodniczącego
Komisji i pozostałych członków Komisji będzie równa wysokości diety
określonej dla Radnych Rady Gminy za ich udział w posiedzeniach
Komisji Rady Gminy Żyrzyn.
4. Wysokość diet dla Radnych, o których mowa w ust. 2 i 3 określa Uchwała
Rady Gminy Żyrzyn Nr XVI/95/99 z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie
diet i ryczałtów.
5. Diet, o których mowa w ust. 1 nie będą otrzymywali członkowie Komisji
zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych gminy, w przypadku
uczestniczenia w posiedzeniach Komisji organizowanych w godzinach
pracy danej jednostki.
6. Wypłaty świadczeń określonych w ust. 1 należy dokonywać z budżetu
gminy z działu 851 rozdział 85154 §3030 - Przeciwdziałanie
alkoholizmowi.

