UCHWAŁA NR III/16/ 2006
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z póź. zmianami / oraz art.41ust.2 i 5 ustawy z
dnia 26 październik1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z póź. zmianami/ Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 2. Program o którym mowa w § 1 obejmuje:
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu poprzez:
1) Objęcie pomocą psychologiczną i terapeutyczną osób uzależnionych w szczególności
poprzez pomoc psychologa, a także prowadzenie Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego.
2) Prowadzenie grup samopomocowych AA.
2.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) Wspomaganie działań mających na celu pomoc dorosłym i dzieciom dotkniętych
przemocą w rodzinie.
2) Pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla rodzin osób uzależnionych w
szczególności poprzez pomoc psychologa i grupy samopomocowe.
3) Pomoc prawną dla osób z grupy zwiększonego ryzyka.
4) Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do właściwego
Sądu.
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:
1) Kampanię profilaktyczno -informacyjną.
2) Objęcie edukacją dzieci i młodzieży szkolnej programami profilaktycznymi i
kształtowanie postaw abstynenckich.
3) Prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych w Książu Wlkp, Mchach, Kołacinie,
Zaborowie i we Włościejewkach.
4) Pomoc dla dzieci i młodzieży poprzez współorganizowanie półkolonii, kolonii, obozów
i wycieczek.

5) Prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych przez placówki oświatowe i świetlice
wiejskie.
6) Pomoc w wyposażeniu Świetlic socjoterapeutycznych i organizowaniu wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży.
7) Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzenie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
8) Pokrywanie innych kosztów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
9) Edukacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie profilaktyki uzależnień, edukacja prowadzących zajęcia w Świetlicach
terapeutycznych w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholizmu oraz szkolenie sołtysów
i rad sołeckich.
4.Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, wspomaganie osób z rodzin z problemem alkoholowym
poprzez:
1) Współpracę z miejscowym Rewirem Dzielnicowym IV w Książu Wlkp. w zakresie
dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych:
- do 4.5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4.5 % do 18 % zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu.
Kontroli członkowie Komisji dokonują na podstawie pisemnego upoważnienia
Burmistrza.
2) Zakup słodyczy na baliki.
3) Zakup biletów miesięcznych autobusowych na dojazdy dzieci do szkół.
4) Zwrot za bilety dla osób uzależnionych , które systematycznie uczęszczają na zajęcia
w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, oraz dojeżdżających do placówek
terapeutycznych do innych miejscowości.
5) Współpracę z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami zajmującymi się przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności poprzez partycypację w kosztach
prowadzonych programów uzależnień i zakupach koniecznego do ich realizacji
sprzętu technicznego.
6) Współpracę z Gimnazjami, Szkołami Podstawowymi i Przedszkolem z terenu gminy
Książ Wlkp. oraz Radami Sołeckimi.
7) Finansowanie obozów lub półkolonii ,kolonii, wycieczek , basenu i zajęć rekreacyjno –
sportowych.
8) Dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych.
9) Imprezy i konkursy w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących:
1) Zakazu promocji reklamy.
2) Zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowania przed
właściwym Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych.
1) Członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział
w posiedzeniu komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80.00 zł.

2) Wynagrodzenie płatne jest gotówką najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbycia
posiedzenia komisji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp,
Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 i ma zastosowanie
do roku 2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/ -/ Paweł Walkowiak

