Uchwała Nr X)V148/2000
Rady Miejski ej Żyrardowa
z đlnia13 krvietnia 2000r.
w sprawie: pľzyjęcia Gminnego Progľamu Profilaktyki i Rozwią,zywanla
Pľoblemów Alkoholowych na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z ďnia 8 maľca l990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z !996r'Nr 13, poz.74 zpőźnĺejszymízĺnianamt)

ust. 2 ustawy

i

z

dnia 26 płŻdziernka 1982r.

przeciwđziałanillalkoholizmowi (Dz.U.

z

o

wychowaniu

i

aft. 41

w trzehłości

I982r' N} 35,

poz'Ba

zpoźniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

Uchwala

się

$I
Gminny Program Profilaktyki

i

Rozwią,zywania Problemów

Alkohololvych na 20Ü0 ľok stanowíący załącznlk do uchwĄ.

$2,
Wykonanie uchwĄ powierza się Zarządowi Miasta.

$3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rady Miej
mgľ

yraľdowa

Załąeznik Nr.1

do UchwĄ Nr )oí148l200at
z dnia 13 kwietnia 2000 r.

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PRoBtEmÓw ALKoHoLowYcH NA 2000 RoK
Spożywaníe alkoholu

w

nadmiernych iloŚciach stanowi poważne

zagľożenie dla funkcjoĺrowania społecznego i ekonomicznego ľodziny, lokalnej

społecznościoraz kondycji zdrowotnej

i

moralnej mieszkańcow. Celem

gminnego progľamu jest zatem ograniczenie rozmiariw szkÓd zfuowotnych i

społecznyoh rwiryarryah

z

ďkoholem na terenie miasta. Reďizacja zadaŕt

proťrlaktycznych oraz likwidacja skutków naduŻywania alkoholu obejmuje
rrastępuj ąc e zađaniaszcze gółowe

I.

:

Zwiększenĺe dostępnościpomocy terapeuĘcznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych oĺl alkoholu.
1

.

Udzielanie porad i inforrnacj i w zal<resie możliwościpodiecia leczenia
odwykowego.

2. Wskazanie form leczenia odwykowego

i

finansowanie programu

leczenia odwykowego realizowanego przez Poradnię dla osob z
Problemami Alkoholowymi.
3

' MoĘwowanie do terapii, prowadzenie grupowych
zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

4. organizowanie obozów

i

treningÓw

.

treningów terapeutycznych dla

osób

vzależĺionyclr i ich rodzin.

5. Przeprowadzenie rozmiw, zmierzających

do

podjęcia leczenia

odwykowego.

6. Monitorowanie
7

. Kierowaníe na

slcuteczności leczenia.
badani

a pÍzez bíegłegow celu wydania opinii

przedmiocie uzależnienia od alkoholu
leczniczego.

i

w

wskazanie rodzaju zaHadu

)

8. Prowadzenie punktu konsultacyjnego

ďa osób

uzależnionych i

wspóhvależnionych.
9

'

Pľowadzeníe telefonu zaufaĺria dla osób

z pľoblemem alkolrolowym

otazzproblemamíwywofującymichorobęalkoholową.

W tym celtl zleca się Stowarzyszeniĺl,,Świetlik'' prowadzęnie"

-

ptmktukonsultacYjnego

i ich rodzin'
telefonu zaufani a d|a osób uzaleŻníonych od alkoholu
w godz'
któĺy będzie czyluly codzierurie opľócz drri Świątecznyclr,
1ó00-1800 w następujących dniach:

poniedziałek _ prawnik

wtorok
środa
czwartek
piątek
sobota

_

teľapeuta đs'narkomanii

- socjoterapeuta
-

trzetw alkoholik i osoba wspóhzaĺeżniona

- pedagog

-lekarz, pielęgniarka

poradnictwo
W Miejskim ośľodkuPomocy Społecznej uruchamia się
855_36_59
prawne dla osób z problemem alkoholowym nÍ tel.

poniedziałek, wtorek, środaw godz' 1000-16n0'

il

IJdzielanie rodzinom,

w których łvystępują problemy

alkoholowe

przed
pomocy psychologicznej i pľawnejl Đ W szczegĺĺlnościochľony

pľzemocą w ľodzinie:

1. Przyjmowanie zgłoszeío zaístníeníuprzemocy'
2. Pomoc w romłięywaniu problemów życiowych'

3. Udzielaníe pomocy psychologicznej

4.

i prawnej'

_ reaktywowanie
IJdzíęlanie pomocy wychowawczej iterapeutycznej
dziecí młođzieĘ rodzin

ptrnktu konsultacyjnego
dysfunkcYjnYch'

đla

i

z

3

Dyrektorzy szkoł przeprowadzająna bieżąco rozęnaĺie w zakresre

potrzeby organizowania pomocy

w

z rodzin
dzíeci. W razje

szkołach dla dzieci

patologiczllych, gdzíe występuje pľZemoc obec

potrzeby organizują zajęcia świetlicowe oÍaz podejmują działana
interwencyjne w:
_

Gminnej Komisji Rozwiąíywania Problemów AlkoholovYyoh

- Sądzie Rejonowym, Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

- Stowaľzyszeniu ,,Świetlik'' prowadzącym Hostel dla ofíar pľZemocy
_

Stowaľzyszeniu Rodzin AbsĘnenckich,,Juüzenk a" w zakresíe
poľadnictwa.

III.

Pľowadzenie proÍitakĘcznej działalnoŚci infoľmacyjnej i edukacyjnej
w szczególnoŚci dla dzieci i młodzieży.

1. lJmięszszanie aľĘkułoworaz emitowanie pľogľamów o szkodliwości
picia alkoholu w lokalnej prasie i telewizji, propagowanie
powŚciągliwości i samoogľaĺriczonia spożycia ďkoholu jako wzőr
postępowania gľup społecznych o wysokim prestiżu, propagowanie
waľtościtrzeźnvościi absťynencji.

i

na

terenie szkół programów
profilaktycznych i prelekcji dla dzieci i młodzieżya także dla ich

Ż. organizowanie

prowadzenie

rodzin.

3. Wdrazanie
re

i

propagowanie

na terenie miasta

ogólnopolskich i

gionalnych kampanii edukacyj nych.

4. Inicjowanie i wspieranie

grup wsparcia.

5. Realizacja pľogÍamiw pľewencyjnych, autorskich opracowanych dla
selektywníe wybranych g-up osób uzaleŻnlonych i
wspóhuależnionych.

6. Realizowanie programu asertywnych zachowah dla rrlłodzieŻy i
uczniów.

4

7. Przeprowadzanię profesjonalnej diagnozy na
uzależnieŕĺi zagroŻeń społeczĺlych"

temat: ,}úodzieżwobec

.

8. Gľomadzenie księgozbioru

o

tematyce vza|eżnieí od ďkoholu i

przeciwdziałaniu alkoholiznowi í przemocy w rodzinie.

g. Prowadzeníe stałej infonĺlacji i udostępnianie ksią7ek, brosanr

o

tematyce vza|ężsień od alkoholu'

lO.Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwią.zywania Pľoblemów
Alkolrolowych i osób Świadczącyclr poľađrrictwo'
Realizacj

a

powyższych zadaÍl, należy do Wydziału oświaty'Pomocy

spďecznej i Zdrowia.

rv.

Ustalanie szczegőłowych zasad wydarvania

i

cofania zezvĺo|eń na

pľowadzenie spľ zeďaĘ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia na miejscu lub pot'ä miejscem sprzeĺiażyoÍLz kontrola
przestrzegania zasad obrotu tymi napojami'
jest
1. ogľaniczenie dostępnoŚci alkoholu na terenie gminy określone

Uchwałą Nľ XXIx257g7 Rady Miejskiej Żyrardowa
z5

Z

dnia

.IX.1997 r . z poŻniejszy mi zmíanamĹ

Ż' Zeruĺotęĺiarua sprzedaż napojów

alkoholowych wydawane są dla

podmiotów gospodaľczych prowadzących swoją działalnośćna terenie

miasta na podstawie ich wniosku, po zasięgnięciu opinii Zatądu

uwzględnieniu wymogów określonych w ustawie o
wychowaníu w trzeźnvoścíĺ przecíwdziałaníualkoholizmowi oÍaz

Miasta

_
_

i

ođrębnychuchwałach Rady Miej skiej Żyrar đawa tj:

oddzielnie dla poszczegolnych rodzajów napojów alkoholowych,
w granicach ustalonej pÍZez Radę Miejską líczby punktów spĺzeďľĄ
tych napojów

-

pÍzy zachowaníu ustalonych przez Radę lqiejską zasad đoĘczących
usýuowania punktórv sprzed

a4 i waľunków

sprzedaży

3

-

na okreŚlony c7Äs,w ustawowo wyznaczonych gľanicach,

po uíszczeniv pÍzezpodmiot gospodarczy stosownej opłaty i złożeĺlu
o

świaĺJczeĺliadotyczące go waĺto ścisp,ľzedťzy napoj ów alkoholowych

w roku poprzednim.

3. Podania o wydanie zemyolenia na

sprzeda:ż napojiw alkoholowych

zaŁatwiaĺe są w sposób następujący:

ď wszystkie podaniaprzyjmowane sąw kancelaľii Urzędu Miejskiego,
gdzie opatruje się je numęľeln , ďatąi godziną wpľywu; pisma te

kieruje się do Wydziału DziałalnościGospodarczej'
b/ podani

a ďoĘczące zenło7eń na sprzedtŻnapojÓw alkoholowych do

do spożycia na miejsoy sprzedtŻy (gastronomia) i na spľzedaz piwa
do spoĘciapozamiejsce sprzeduĘ (detal) załatwiane są

sukcesywnie w rniarę wpływu.
c/ podania o wydanie zenryoilenia na sprzeduŻnapojÓw alkoholowych

objętą limitem, rej estrowane Są w Wydzi ale Działalności

Gospodarczej według kolejnoŚci wpýwu, w specjalnie do tego celu
załoŻonym rejestrze.

dl w przypadku bľaku wolnych limitów, podanie zostaje skierowane
na posiedz enie Zarządu Miasta z wnioskiem o wydanie negaĘwnej

opinii, którą następnie w formie postanowienia Zarząďu przesyła
się wnioskodawcy, a po upł'ywie terminu wniesięniazażalenja_

wydaje się decyzję odmowną
el

w

przypadku zwolníenia się limitu, skierowane zostaje zapýanie do

pierwszej zarejestrowanej w Ęestrze osoby, czy podtzymuje chęć
ubiegania síę o wydani e zerwolenia na sprzeduŻ ďkoholu o wartości
4,5o/o.

W pľzypadku otrzymania odpowiedzi negaty.ĺvnej _ przyjmuje się
pisemne ośwíadczeniena tę okolicznoŚc i zapýanie kieruje się do
następnej zarej estľowanej osoby

-

odpowi eďŹ pozýywna zaś

(v

powo duj ę uruchomi enie pra\ľem przewidzi ane go po stępowanla

administracyjnego
f/ podrnioty gospodatcze,któľym Zezwolenie na spľZedaz napojów

ďkoholowych wygasa Z powodu upływu terminu, na jaki zostało
wydane mająprawo ubiegać się o nłĺa|niany pÍzez siebie limit
z pominięciem 7asad określonyoh w pkt. c_e'

4. Zenlĺ,olenia są wydawane po zapoznaniu osoby zainteresowanej z
obowiąującymi ją w tym zakresie pľzepisarni.

5. KuŻdy poĺlmiot gospodarczy, ktory uzyskał zenĺĺolenie, obowivaĺy
jest wywiesić je na widocznym miejscu w swoim punkcie sprzeđazy.

6. oľgan wydająoy zezłło|enie olłľeślaw doląrmencie ozas (dni tygodnia
lub godzíny)' w jakich może być prowadzona sprzeđażnapojów
alkoholowyclr, zgodnie

Z

waľunkami sprzeduĘ tyclr napojów,

okreŚlonych w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej.
'7

. Podmiot

gospodarczy, któremu cofnięto zemĺo|enie, może wystąpic z

wnioskiem o ponowne Zezwolenie nie wcześniejniż po upływie 3 lat

od dnia wydania đecyzjio jego cofirięciu (an. 18 pkt' 7a ustawy

o

wychowan hl w trzeź*łościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

8.

Pr4ľ wydawaniu i cofaniu
alkoholowych stosuje

się

zemvolefi

na

sprzeďaż napojów

zasady procedury

administracyjnej

okľęŚl'one w kpa.

g.

ZenłĺoLeniena sprzeďuŻ napojów alkoholowych cofa się w kazdym
przypadku zaístnienia co najmniej jednej

aÍt. 18 ust.

6 pkt.

106 ustawy

przeciwd ziałaniu alkoholizmowi

-

tj

o

z

przesłanej olĺľeślonychw

wychowaniu

w

trzeŹ'wości i

:

níeprzeshzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawarĘch w

ustawie, a

w

nietrzeźnvym

szczególnoŚci sprzeduŻy alkoholu osobom nieletnim i

7

-

powtarzającego się,

w miejscu sprzedłĘ lub najblizszej

zal<łőcania porządku publicznego

w zrľiązku ze

okolicy,

sprzedazą napojów

alkoholowy ch przez dana placówkę

-

wprowađzęníado spľzedużynapojów alkoholowych pochodzących z
nielegalnych źrődeł

-

niepľzestrzegania warunków okľeślonychw zezvłokeniu,
przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w
aľt. l Il ust. 4 cyt.ustawy,

-

popełnienia przesťępstlwa

w celu

ptzez osobę odpowiedzialną
posiadaiao ego

- w

rwiryku

z

ze

osiągnięcia koľzyścimajątkowej

za działalnośipodmiotu

gospodarczega

rtolenie,

art. 18 ust.

6

pl<t.2

ustawy, zezwo|enia na sprzedaż

napojów alkoholowyclr cofa się na pođstawiepotwierdzeĺĺapÍzez

Policję pľzypadkow powtaruającego się w miejscu spĺzeđaĄ'lub w
najbliższej okolicy, zak<łocania porządku publicznego w zvliązku ze
sprzeduŻąĘch napojów,

10.w przypadku cofuięcia zezwolenia na
ďkoholowych o których mowa
:vqrlnagane

w art. 18

sprzeduŻ napojów

ust.6 pkt. 1

i 2 ustawy

jest zasięgnięcie opiníi Komisji Porządku Publicznego,

Handlu i Usfug Rady Miejskiej Żyrardowa.
11. Podmiot gospodarczy, któremu cofuięto zezwolenie obowiąZany jest

j
złwőcíćformulaľzzezvłoleniadoWydziałlDziałalnościGospodarcze
fut' Urzędu w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

l2.Kontrole placówek prowadzących sprzeduŻ napojów alkoholowych
pľZeprowadza Komisja złożonaz 3 osób tj. Członka Gminnej Komisji

Ronvią.zywania Problemów A]koholoÝYych, pracownika Wydziału

DziałalnościGospodaľczej, funkcjonariusza Policji bądźStrazy
Iúiejskiej.

8

13.Harmonogram kontroli oraz skład Komisji okreŚla Przewodniczący

Gminnej Komisji Rozrviązywania Problemów Alkoholowych w
poľozunieniu z Naczelrrikiem Wydzíału DziałalĺościGospodarczej,
Komendantem Polícji bąďź Straży Miejskiej.

l4.Z

kaŻđejkontroli Komisja sporządza protokÓł,

w przypadku

zaś

stwięrdzenia nieprawidłowoŚoi mających skutkowai oofrrięoiem
zenvo\enia

na

sprzeduŻ napojów

stosownynl wnioskiem

do

alkoholowych występuje

ze

Przewođrriczącego Grrrirrrrej Komisji

Rozwiązywania Problemow Alkoholowych, który podejmuje dalsze
czynności.
15. Informowanie w lokalnei prasie o istnieiąoyoh regulaojaoh prawnyoh

w zakľesie obrotu alkoholem, a m.in. o:

_
-

liczbie punktów sprzedaży alkolrolu,
liczbie rłydanych zerwolen,
liczbie cofuiętych zez-łĺ,oleŕl
liozbie interwencji policii wobec naľuszenia waľunkow sprzedzĘ,

liczbie spraw podjętych przez sąd, doĘczących zakazu łamania
reklamy.

v

Wspomaganie działalnościinstytucji, stowarzyszeń

i

osób Íizycznych

służącejrozwiązywaniu pľoblemĺíwalkoholowych.

1. Finansowanie działalnoŚci
Problemów Alkoholowych

Gminnej Komisji

Rozwią,zywania

w załľesierealizacjí zadaí olĺľeślonych

ustawą i progľamem.

2. Pokrycie kosztów szkoleń członkÓw Gminnej Komisji Rozwią7ywania
Problemów A]koholo'''vych oraz przedstawicieli różnych zawodów
ođpowiedzialnych w szkołach, Miejskim ośrodku Pomocy Społec7'nej,

Policji

i

shubie zdrowia

alkoholorł.y ch

w

zakresie romviązywania problemÓw

i przeciwdziałaĺia przemocy w rodzinie.

9

3. Zakup materiałów propagandowych

,

systemu

miejskiego

monitoringu, wządzeń audiowizualnych, czasopísm fachowych i

iĺľrychniezbędnych wydawnictw

w

zakľesíepľzeciwdziałania

ďkoholizmowi.

4. Popieranie i finansowanie organizacji
konkrľsów organizowanych

o

i

imprez okolicznoŚciowych i

tematyoe antyalkoholowej oÍaz

wspieranie ťlnansowe podobnych działań organizowanych pĺzez inne
jednostki or gulízacvjrre w gninie.

5. Wspieranie ľrnansowe punktu konsultacyjnego, telefonu zaufanlą
organizacji realizujących zadania w zakresie pľofilakľyki i
r ozvł iązywania prob

l

gmów alkoholowych'

6. Bíeżąceewaluacje i wprowadzenie lokalnych inicjatyw
r

z

dnedzny

onv iązywania prob l emów alkolrolowych.

7. Wspieľaĺrie działainościgrupy AA, Al.-Anon, Al.-Ateen, Klubu
Abstynenckie go,, Jutrzenka'', oratorium, Stowaľzyszenia,, Świetlik''.

Zađaniazwiązane

z

przeciwdziałaniem alkoholizmowi mogą być

finansow ane ze środków uzyskany ch

z

opłat za zeTwolenia na podstawię art.

1 11

ustawy o wyclrowaniuw tzetwości i przeciwdziałaníu alkoholizmowi zgodnie z

decyzjami Gminnej Komisji Rozwią1łvania Problemów A]koholowych w
ramach kwoty ustalonej w uchwale bud;Żetowej míasta.

Powyższy pľogram opracowano w Wydziale oŚwiaty, Pomocy
Społecznej

i Zdrowia.

PRZEWO

Rady Miejs
mgr

I uzgodniono z:
Wydziałem Działalności
Gospodarczej

p,o. ľ!

Miejskim ośrodkiem Stowar4lszeniem
Pomocy Spďecznej Rodzin Abstynenckich
,,IutÍzenka"

ilĺa

U

Dziaľal

E

spektor

EwcL

em
,,Ś

wietlik"

I

z CY
ou/a

