
UCHWALA NR VIU45l2003 
RADY GMINY I MIASTA W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia 11 wrzeinia 2003 roku 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Prograrnu Profilaktyki i Romipzywania 
Problemow Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 rok 

Na podstawie art. 4' ust. 2 z dnia 26 paidziernika 1982 roku o 
wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi Dz.  U. z Nr 147 z 
2002 roku poz. 123 1 z poiniejszymi zmianami) 

Rrda Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej uchwala co nastqpuje: 

- - 0 1 
Zatwierdzic Gmimy Program Profilaktyki i Rozwiwan ia  Problemow 
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 rok, stanowiqcy 
zakcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta w Izbicy 
Kujawskiej. 

$ 3  
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pornorskiego i podlega ogloszeniu w 
sposob zwyczajowo przyjqty. 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemciw 
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 rok 

I. Liczba punktciw sprzedaiy napojciw alkoholowych 

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w formie uchwaly ustalila 
liczbq punktow sprzedaiy napojow zawierajqcych powyzej 43% alkoholu lz 
-wyjqtkiem piwai przeznaczonych do spoiycia poza miejscem sprzedaiy jak i w 
miejscu sprzedaiy. Wedhg Uchwaly Nr VII 14412003 z dnia 11 wrzeinia 2003 
roku Rada Gminy i Miasta dla terenu Grniny i Miasta Izbicy Kuj ustalila 6" 
punktow sprzedaiy napojow zawierajqcych powyiej 4,5% alkoholu (z 
vjqtkiem piwa) przeznaczonych do spoiycia poza miejscem sprzedaiy oraz 15 

7 - punktow sprzedaky napojow alkoholowych zawierajqcych powyiej 4,5% 
alkoholu lz wyjqtkiem piwd przemaczonych do spoiycia w miejscu sprzedaiy. 

I. Zasady usytuowania punktow sprzedaiy napojow alkoholowych 

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej w jj 2 Uchwa'ry Nr VII/44/2003 z 
dnia 11 wrzeinia 2003 roku okreslila nastcpujqce zasady usytuowania miejsc 
sprzedaiv i podawania napojow alkoholowych. 
Miejsce sprzedse napojow alkoholowych moie byc usytuowane w odleglosci 
nie mniejszej nii 50m w linii prostej od granic: szkol, przedszkola, placowki 
opieku~iczo-wychowawczej, obiektow kultu religijnego, lustra wody (kapieliska 
strzeione i niestrzezone). 
Napoje alkoholowe mogq byc podawane do spoiycia jedynie w miejscu 
sprzedaiy gastronomicznej. 

* 
2. Bezwzglpdnie przestrzegak zasad okreilonych Uchwalq Nr XXVII/135/97 

w sprawie wprowadzenia zakazu spoiywania napoj6w alkoholowych na 
terenie miasta Izbica Kujawska, tj 

2) xiice: Plac Wolnosci, Pikudskiego, Kolska, Narutowicza, Zwirki i Wigury, 
Polna, Sportowa, Koscielna, Nowomiejska, Szkolna, Garbarska 

b) obiekt sportowy: stadion miejsko-grninny przy ulicy Sportowej w czasie 
imprez sportowych (tj. meczow towarzyskich, sparingowych, mistrzowskich 
w tym spotkan pilkarskich miejscowego klubu sportowego, spartakiad i 
turniejow z udzialem dzieci i mlodziezy szkolnej); 



11. Profilaktyka i Rozwiqzywanie Problem6w Alkoholowych. 

1. Zwiekszanie dostcpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
uzaleinionych od alkoholu. 

a) Punkt Konsulatycyjny dla Uzale~ionych i Ich Rodzin przy ~wietlicy 
Profilaktyczno - Wychowawczej Urzqdu Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 

- organizowac prelekcje, konsultacje, porady z udzialem terapeuty, lekarza 
psychologa, ,,trzeiwiejqcego alkoholika", przeszkolonego czlonka Gminnej 
Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, pedagoga, 
socjoterapeuty w punkcie konsultacyjnym ds. uzaleinien, 

h) kierowac wnioski na badanie przez bieglego w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu 
lecmiczego, 

c) zmierzac do utworzenia grupy wstqpno - motywacyjnej, a w nastqpnej 
kolejnosci p ~ p :  AA, AL. - ATEEN, AL. -ANON, 

2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepujq problemy alkoholowe, 
pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed 
przemocq w rodzinie . 

a) prowadzic Swietlicq Profilaktyczno - Wychowawczq Urzqdu Gminy i Miasta 
Izbica Kuiawska 

< 

- prowadzic indywidualne i zespolowe zajecia specjalistyczne - pomoc przy 
odrabianiu lekcji, praca wychowawcza i terapeutyczna, opieka nad 
wychowankami sprawujqcymi truclnosci, dziecmi i mlodziezq z rodzin 
zagrozonych alkoholizmem i przemocq psycho - fizyczna, 

- organizowac prelekcje, pogadanki o wychowaniu w trzeiwoici i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi, narkomanii, H V  i AIDS, nikotynizmowi z 
udzialem psychologa, lekarza, czlonka gmmnej komisji r o z w i w a n i a  
problemow alkoholowych, terapeuty, koordynatora gminnego programu 
profilaktyki, pedagoga, wychowawcy w ramach zaj@ Swietlicowych, 

- prowadzik poradnictwo dla rodzicow w kwestii wychowawczo - opiekwiczej 
oraz wspolpracowac ze szkolami - pedagog, dyrektor, wychowawca - do 
ktorych uczqszczajq wychowankowie, 

b) prowadzik poradnictwo dla rodzicbw, rodzin, przyjaciol uzaleinionych - 
wspoluzaleznieni - w ramach zadan Punktu Konsultacyjnego dla 
Uzaleznionych i Ich Rodzin przy placowce opiekunczo - wychowawczej, 

c )  wsp6tdzialac z Miejsko - Gminnym Osrodluem Pomocy Spolecznej, 
Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej, Postemnkiem 
Policji, Kosciolem Katolickim, wszystkimi szkolami z terenu gminy i miasta, 
pedagogami szkolnymi i innymi podmiotami i instytucjami 
zainteresowanymi problematykq uzaleinien i przemocy w rodzinie z terenu 
gminy i miasta, 



3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoici informacyjnej i edukacyjnej, w 
szczegolno~ci dla dzieci i mlodzieiy. 

a) informowak o dzial-alnosci ~ w i e t l i c ~  Profilaktyczno - Wychowawczej 
Urzedu Gminy i Miasta Izbica Kujawska, Punktu Konsulatycyjnego dla 
Uzaleinionvch i Ich Rodzin. 

b) wsp610rgan~zowad poga&i o wychowaniu w trzeiwoici i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi, narkomanii, nikotyzmowi, HIV i D S ,  
programy profilaktyczne, wystqpy teatrow profilaktycznych i innych 
podmiotow zainteresowanych problematykq w szkol-ach na terenie gminy i 
miasta Izbica Kujawska, 

c) organizowac akcje letniq - Biwak Szkoleniowo - Wypoczynkowy ,&adoSc 
bez alkoholu. Wakacje bez ryzyka" nad Jeziorem Dtugie, - - 

4. Wspomaganie dziaialnoici instytucji, stowarzyszen i os6b fizycznych , 
sluiqcej rozwiqzywaniu problemow alkoholowych, oraz: 

a) przeszkolic czfonkow GKRPA w zakresie profilaktyki i rozwiqywania 
problemow alkoholowych przez specjalistow z zakresu terapii uzaleinien, 

b) przeszkolic czlonkow GKRPA, Koordynatora Gminnego Progartiii 
Profilaktyki i Rozwiqgwania Problemow Alkoholowych oraz Innych 
Uzaieinien, wychowawcq plac6wki opiekunczo - wychowawczej or= 
innycli zainteresowanych problematykq uzaleinien w zakresie pracy z 
uzaleznionymi oraz wspoluzaleinionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, 

c) wsp6fpracowac z Paristwowq Agencjq Rozwiqzywania Problemow 
Alkoholowych oraz wdraiac do programu wszekie nowinki z profilaktyki 
uzaleinieri, 

-.- - d) desygnowac koordynatoora gmimego programu do udzialu w konferencjach, 
szkoleniach, naradach, syrnpozjach organizowanych przez koordynaton 
wojewodzkiego programu, 

e) miec na uwadze aspekty prawne, finansowo - prawne iwymogi RIO, 
rekomendacje PARPA zalozenia Krajowego Programu Przeciwdzialania 
Narkomanii na lata 2002 - 2005 1 w zakresie realizacji gminnego programu 
profilaktyki i rozwiagwania problemow aIkoholowych oraz innych 
uzaleinien. 



5. Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem pnepis6w 
okreklonych w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeiwoSci i 
przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz wystepowanie pned sqdem w 
charakterze oskariyciela publicznego. 

Inne ... wynikajqce z funkcjonowania placowki opiekuliczo - wychowawczej, 
punktu konsultacyjnego, placowki letniej - biwaku szkoleniowo - 

wypoczynkowego: przewidziec Srodki finansowe na doposaienie Swietlicy 
Ipunktu w pomoce i sprzqt niezbedny do prowadzenia zajqk profilaktycmy~h i 
terapeutycmych, sprzqtu multimedialnego, biwakowego, oraz pozost&,~~h 
wynikajqcych ze standardowych uslug Swiadczonych w placowkach opiekunczo 
- wychowawczych, zgodnie ze stosowanyrn rozponqdzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Spolecznej. 

- Czlonkowie Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
mogq by6 upowainieni przez organ zezwalajqcy do kontroli pnestrzegania 
zasad i warunkow korzystania z zezwolenia na spnedai  napoj6w 
alkoholowych. 

Organ zezwalajqcy - burmistrz gminy i miasta - moie wydaC zezwolenia po 
uzyskaniu pozytywraej opinii grninnej komisji rozwiqzywania problem6w 
aikoholowych o zgodnoSci lokalizacji punktu spnedaiy z uchwalami rady 
gminy w sprawie limitu punktow spnedaiy i zasad usytuowania. 

Wysokoic diety dla czlonkow gminnej komisji r o m i w a n i a  problemow 
alkoholowych za udzial w posiedzeniu okresla Uchwala Nr 46iVl99 rady Gminy 
i Miasta Izbica Kujawska z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia diet 
dla czfonkow komisji r o z w i w a n i a  problemow alkoholowych - kwota 

.- - czterokrotnej diety, przyshgujqcej pracownikom z tytuh podr6zy subowej  22 

terenie kraju. 

Zasady wydawania i cofania zezwoleli, a takie warunki prowadzenia sprzedaiy 
napojow alkoholowych, zostab okreslone w ustawie o wychowaniu w 
trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i nie stanowi% jui, zgodnie z 
tekstem ujednoliconym uwzglqdniajqcym nowelizacjq ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku, elementu gminnego programu profilaktyki i rozwiqywania 
problemow alkoholowych. 



Profilaktyka i Romiqzywanie Problem6w Alkoholowych oraz 
lnnych Uzaleinien dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 

rok 

- PRELIMINARZ wydatk6w na 2003 rok 

$ tc& paragrqfu kwota - ....................................................................................................................................................... 
3030 rozne wydatki na rzecz osob fizycznych - diety 15.840.00~1 

4010 wynagrodzenie osobowe pracownikow 17.290.00zi 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.203.00~1 

41 10 skladki na ubezpieczenie spoieczne 3.310.00~1 

4120 skladki na FP 453.0024 

4210 materialy i wyposaienie 24.770.00zi 

4300 uslugi materialne i niematerialne 15.034.00~1 

4410 podroze siuzbowe 200.00zl 

4430 rozne oplaty i skiadki, koszty leczenia pacjentow 1.000.00~~ 

4440 odpis na fundusz socjalny 900.00zl 

....................................................................................................................................................... 
L 

razem 80.000.00d 


