Uchwała Nr V/31/11
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010 stanowiącego część Strategii
Integracji i Polityki Społecznej
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr
115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz.
97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857/ oraz § 4
uchwały Nr XXVI/279/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia
31.03.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 stanowiącego część Strategii
Integracji i Polityki Społecznej uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010 – stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ

NR V/31/11

z dnia 25 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010
stanowiącego część strategii Integracji i Polityki Społecznej
I Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2010
odbyła 4 posiedzenia plenarne, podczas których zapoznawała się z wydatkowaniem
środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, organizacją wypoczynku letniego oraz działaniami podejmowanymi
przez poszczególne podzespoły komisji. Członkowie komisji w trakcie swoich
posiedzeń opiniowali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pod dyskusję
poddawane

były

sprawy

dotyczące

kontroli

placówek

handlowych

gastronomicznych w miesiącu wrześniu, udziału w kampaniach

i

i akcjach

związanych z profilaktyką alkoholową.
1) zespół motywacyjno-interwencyjny;
W przeciągu 2010 r. do zespołu zgłoszono 21 osób celem przeprowadzenia
rozmów na temat nadużywania alkoholu.
a) 6 osób podjęło leczenie dobrowolne w Ośrodku zamkniętym (Czerniewice,
Świecie),
b) 3 osoby zostały skierowane do sądu przez indywidualnego wnioskodawcę, toczy
się nadal postępowanie sądowe,
c) 3 osoby uczęszczają na terapię,
d) w przypadku 3 osób członkowie rodzin wycofali zgłoszenia,
e) 6 osób nie zgłasza się na wezwania.
W roku 2010 kontynuował swą działalność punkt pomocy osobom dotkniętym
zjawiskiem przemocy w rodzinie. W zespole pracowali przedstawiciele MGOPS-u,
Policji oraz kurator sądowy. Dyżury specjalistów prowadzone były w Świetlicy
Socjoterapeutycznej w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 13.00 – 14.00.
2) zespół kontrolny:

W

miesiącu sierpniu 2010r. zespół kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przeprowadził kontrolę wytypowanych placówek pod
kątem przestrzegania przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu. W kilku
przypadkach stwierdzono brak informacji o szkodliwości alkoholu oraz zakazie
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Ponadto w jednej placówce klienci
spożywali alkohol przy sklepie mimo braku zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w miejscu tj. na ogródek piwny. W związku z czym pouczono, iż jak
najszybciej należy uzyskać stosowane zezwolenia, a do momentu jego uzyskania
zakazano spożywania alkoholu przy sklepie.
Komisja dała czas właścicielom na uzupełnienie, po czym przeprowadziła
rekontrole , na których wszędzie stwierdzono usunięcie braków.

3 ) zespół profilaktyki i edukacyjno – informacyjny
Zespół koncentrował się na realizacji programów profilaktycznych w szkołach
i świetlicy socjoterapeutycznej.
W miesiącu lutym zgłoszono akces do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
której organizatorem była – Fundacja Trzeźwy Umysł, Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Do kampanii przystąpiły wszystkie szkoły
z terenu naszej gminy.
W ramach prowadzonej akcji zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych
niezbędnych do jej przeprowadzenia, które zostały rozprowadzone proporcjonalnie
pomiędzy zainteresowanymi szkołami.
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych:
a) „Życzę sobie” (plastyczny dla szkół podstawowych),
b) „Życzę Tobie” (plastyczny dla gimnazjalistów),
c) „Dwa kółka” (ulotkowy dla szkół podstawowych),
d) Na dwóch kółkach” (ulotkowy dla szkół podstawowych),
e) „Szukamy Młodych Mistrzów” (dla gimnazjalistów)
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się
przedstawiciele naszych szkół:
a) SP W. Rychnowo 3 uczniów odebrało nagrody, w tym 2 w konkursie „Dwa
kółka” i 1 w konkursie „Życzę sobie”

b) SP W. Łąka 4 uczniów odebrało nagrody, w tym 2 w konkursie „Dwa
kółka” i 2 w konkursie „Życzę sobie”
c) SP Pluskowęsy 2 uczniów odebrało nagrody w konkursie „Życzę sobie”
d) Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim 2 uczniów odebrało
nagrody w konkursie „Życzę Tobie”

II. Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.
§ 2. W 2010r. udzielono ogółem 642 porad i konsultacji dla 88 osób.
Konsultowano:
1) 10 osób współuzależnionych,
2) 7 kobiet z problemem alkoholowym,
3) 62 mężczyzn z problemem alkoholowym,
4) 9osób w sprawach formalno-zawodowych,
W punkcie udzielano pomocy w zakresie rozwiązywania bieżących problemów oraz
wsparcia emocjonalnego, odbywały się sesje i wykłady dot. mechanizmów
uzależnień oraz destrukcyjnego wpływu picia na role życiowe i organizm pijącego.
Z

prowadzącym

punkt

współpracują

pracownice

MGOPS,

świetlicy

socjoterapeutycznej oraz kuratorzy zawodowi z Golubia-Dobrzynia.
III.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.

§ 3. W celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią odpowiednich
warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz łagodzenia
niedostatków wychowawczych w rodzinie prowadzono zajęcia w Świetlicy
Socjoterapeutycznej.
Zajęcia profilaktyczne prowadzone były w dwóch grupach wiekowych.
Prowadząc zajęcia w grupie najmłodszej koncentrowano się na zajęciach (głównie
grach i zabawach), mających nauczyć dzieci wyrażania swojego zdania na różne
sprawy i otwieranie się na rozmowę. Podczas zajęć profilaktycznych w obu grupach
przeprowadzane były zajęcia warsztatowe umożliwiające i ułatwiające dzieciom i
młodzieży rozpoznawanie pojawiających się problemów oraz podejmowanie

właściwych decyzji. W czasie prowadzonych zajęć zajmowano się wyrabianiem w
wychowankach asertywności, uczenia skutecznych sposobów mówienia „nie” odmawiania przyjmowania od kolegów i innych osób, nieznanych proszków, tabletek
czy substancji psychoaktywnych. Istotnym punktem bloku były zajęcia na temat
uzależnień – poszukiwanie skutków i przyczyn sięgania po różne środki
uzależniające oraz sposób ich niwelowania. Głównie skupiono się na dostarczeniu
rzetelnych informacji na temat konsekwencji picia alkoholu poprzez organizowanie
pogadanek o tematyce antyalkoholowej. W celu urozmaicenia powyższych zajęć
wykorzystywano do ich prowadzenia pakiety filmów edukacyjnych DVD.
Kolejnym elementem pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej była codzienna pomoc w
realizacji zadań szkolnych. Ze względu na ogromne trudności w nauce oraz
zaległości z lat poprzednich, każdego dnia poświęcano temu zadaniu znaczną ilość
czasu. Dla osiągnięcia pozytywnych efektów konieczna była indywidualizacja pracy.
Ponadto każdego dnia prowadzone były zajęcia reedukacyjne z przedmiotów
sprawiających największe trudności w nauce.
Prowadzono z wychowankami pogadanki i zajęcia warsztatowe z zakresu
profilaktyki prozdrowotnej. Wdrażano do ustawicznej pracy nad sobą i do ciągłego
doskonalenia się psychofizycznego. Organizowano dzieciom zajęcia ruchowe i
sportowe mające na celu wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, oraz
propagowanie zdrowego stylu życia.
Ponadto uczono dzieci właściwego organizowania czasu wolnego, z uwzględnieniem
zainteresowań i pasji wychowanków między innymi poprzez prowadzenie
urozmaiconych zajęć, organizowanie spotkań okolicznościowych, udział w
imprezach i konkursach organizowanych przez środowisko lokalne, a także poprzez
rozbudzanie potrzeb kulturalnych.
§ 4 Ze środków jakimi dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydzielone zostały kwoty na finansowanie zadania o nazwie – telefon
pomocy dla ofiar przemocy

w rodzinie „Niebieska Linia”. Porozumienie w

powyższej sprawie zawarto w dniu 27 kwietnia 2000r.

§ 5 W roku 2010 wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
dla właścicieli sklepów ( w większości przypadków jest to kontynuacja wcześniej
posiadanych zezwoleń ) oraz 8 zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu
w punktach gastronomicznych. Z uzyskanych z tego tytułu środków zrealizowane
zostały powyżej przedstawione przedsięwzięcia.
Wysokość opłat za otrzymane zezwolenie na handel napojami alkoholowymi
ustalano oddzielnie dla każdego przedsiębiorcy. Opłata uzależniona była
każdorazowo od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w roku 2010 wyniosły 153.683,01 zł i zostały wykorzystane na realizację gminnego
programu rozwiązywania problemów alkoholowych w następujący sposób:
1) świetlica socjoterapeutyczna –

142 836,02 zł;

2) punkt konsultacyjny

-

10 243,20 zł;

3) funkcjonowanie komisji

-

2 890,61 zł;

4) inne w tym profilaktyka

-

3 996,10zł;

Łącznie:

-

160 534, 48 zł

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2010 na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie obliczona na podstawie dostarczonych
oświadczeń handlowców w punktach sprzedaży wyniosła łącznie 7.172.203,67 zł
(w tym 34 sklepy – 6.949.107,64 zł i 11 barów – 223.096,03 zł).
BN

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek
podejmowania

działań

zmierzających

do

ograniczenia

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 usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania
działalności organizacji społecznych i zakładów pracy.
W celu realizacji w/w zadań uchwałą Nr XXVI/279/10 Rady Miejskiej z dnia
31.03.2010 r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
alkoholowych na rok 2010 stanowiącego część Strategii Integracji i Polityki
Społecznej.
Zgodnie z § 4 tej uchwały sprawozdanie roczne zostało sporządzone do końca I
kwartału 2011 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

