UCHWAŁA NR XV/109/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Rady miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) i art. 10 ust 3 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 224; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz.
1893 oraz z 2016 r. poz. 437), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Halina Karmowska

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Nr XV/109/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.

WSTĘP
Program niniejszy jest kontynuacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii realizowanych w latach poprzednich.
Zawiera spis zadań, które nakłada na gminy ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ten służy wykonywaniu postanowień obu wyżej
wymienionych ustaw i opiera się na inspirowaniu, wspieraniu przez samorząd różnych podmiotów
aktywnych na obszarze uzależnień oraz współdziałania z nimi.
Główną intencją, która przyświeca autorom tego programu jest pragmatyzm i użyteczność.
Istotne jest to, aby program był skuteczny w działaniu i prosty w realizacji.
Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim świadoma zagrożeń jakie niesie spożywanie
napojów alkoholowych i zażywania narkotyków a także wziąwszy pod uwagę skalę trudności
leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia
oraz uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy
przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na kolejny rok.

ROZDZIAŁ I
GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I
ROZWIAZYWANIA
PROBELMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZAŁANIA NARKOMANII, JAKO KOMPLEKSOWE
PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW ALKOHOLIZMU I NARKOMANII.
1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski realizuje Urząd Miasta i Gminy Piotrków
Kujawski. W miarę potrzeb przy realizacji Programu mogą brać udział: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, organizacje pozarządowe, Policja, kuratorzy
zawodowi i społeczni, instytucje zajmujące się edukacją, kulturą, sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości.
2. Działania zaplanowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r. stanowią kontynuację zadań
i przedsięwzięć zapoczątkowanych w minionych latach.
3. Gminny program zawiera spis działań będących zarazem zadaniami własnymi gminy, które będą
realizowane w 2016 r.
4. Integralną częścią powstałego w gminie Piotrków Kujawski systemu pomocy osobom i rodzinom
borykającymi się z problemem uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy w rodzinie
jest program dostosowany do lokalnych możliwości jego realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.
5. Program uwzględnia również aspekty profilaktyczne i medyczno-rehabilitacyjne przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i opiera się na wiedzy dotyczącej:
- promocji zdrowego stylu życia;
- profilaktyki uzależnień;
- przeciwdziałania zagrożeniom;
- leczenia uzależnień;
- interwencji w przypadku przemocy w rodzinie;
- pomocy społecznej udzielanej uzależnionym i ich rodzinom;
- integracji środowiskowej wśród osób prywatnych, instytucji i organizacji
pozarządowych.
ROZDZIAŁ II
DIAGNOZA PROBLEMU UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY NA TERENIE MIASTA I GMINY
PIOTRKÓW KUJAWSKI.
1. Gmina Piotrków Kujawski liczy 9437 mieszkańców, w tym 7685 osób stanowią dorośli. W
wieku od 19 do 60 lat jest 3224 mężczyzn a w wieku od 20 do 60 lat jest 2003 kobiet.
W skład gminy wchodzi miasto Piotrków Kujawski oraz 47 miejscowości, z których wyodrębniono
23 sołectwa. Mieszkańcy gminy utrzymują się głównie z handlu (ok.52,5 %), innych usług (ok.
23,75 %), budownictwa (ok. 10 %), transportu (ok. 5 %), przetwórstwa rolnego (ok. 5 %), oświaty i
ochrony zdrowia (ok. 2,5 %), oraz przemysłu i wytwórstwa (ok. 1,25 %).
Na dzień 30 listopada 2015 r. w gminie Piotrków Kujawski było 758 osób bezrobotnych tj.
o 86 osób mniej niż w ubiegłym roku, z czego:

- mieszkańcy miasta Piotrków Kujawski – 365 osób, w tym 208 kobiet,
- mieszkańcy terenów wiejskich – 393 osoby, w tym 213 kobiet.
Niewielka część z osób bezrobotnych w gminie Piotrków Kujawski, bo jedynie 101 osób
legitymuje się prawem do pobierania zasiłku, z czego:
- mieszkańcy miasta Piotrków Kujawski – 56 osób, w tym 29 kobiety,
- mieszkańcy terenów wiejskich – 45 osób, w tym 21 kobiet.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy na dzień 30 listopada 2015 r.:
2.1. Liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży:
a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 33
b) o zawartości od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 26
c) o zawartości powyżej 18 % alkoholu - 22
2.2. Liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży:
a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 7
b) o zawartości od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 3
c) o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2
2.3. Liczba wydanych zezwoleń w roku 2015 (od 1 stycznia do 30 listopada) na sprzedaż alkoholu:
do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12; do spożycia w miejscu sprzedaży - 6
2.4. Liczba wygaszonych zezwoleń:
- z powodu likwidacji punktu - 4
- z powodu braku uiszczenia opłaty – 8
W porównaniu z rokiem ubiegłym ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zmalała. 2015
rok jest kolejnym rokiem, w którym wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z
uwagi na likwidację punktów sprzedaży oraz brak uiszczenia opłaty. W miejsce zlikwidowanych
punktów sprzedaży nie pojawiły się jednak nowe. Pozornie stwierdzić zatem należy, że rynek
napojów alkoholowych w gminie Piotrków Kujawski się zmniejsza. Obraz ten może jednak być
mylnie interpretowany gdyż, jak wynika z obrotów sklepów ze sprzedaży napojów alkoholowych,
podawanych corocznie, wynika, że spożycie alkoholu nie maleje. Liczba punktów sprzedaży
napojów alkoholowych maleje, ale osoby dotychczas zaopatrujące się w nich prawdopodobnie
kupują alkohol w większych sklepach sieciowych, które powstały ostatnio na terenie gminy
Piotrków Kujawski.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie w
okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (na podstawie danych z Posterunku Policji w
Piotrkowie Kujawskim)
3.1.Liczba przeprowadzonych interwencji domowych (ogółem):
w tym dotyczących przemocy w rodzinie (procedura NK)

161
12

3.2. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem:
3.3. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem:
3.4. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem:
3.5. Ilość interwencji publicznych w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych
3.6. Ilośc osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
3.7. Ilośc osób przewiezionych do miejsca zamieszkania pod wpływem alkoholu

13
12
10
310
36
11

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie w
okresie od 01 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. (na podstawie danych z Posterunku Policji

w Piotrkowie Kujawskim)
4.1.Liczba przeprowadzonych interwencji domowych (ogółem):
w tym dotyczących przemocy w rodzinie (procedura NK)

155
6

4.2. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem:
4.3. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem:
4.5. Ilość interwencji publicznych w zdarzeniach z udziałem osób nietrzeźwych
4.6. Ilośc osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień
4.7. Ilośc osób przewiezionych do miejsca zamieszkania pod wpływem alkoholu

6
6
400
20
41

5. Liczba wniosków dotyczących nadużywania alkoholu, skierowanych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim od 01 stycznia 2015 r. do
30 listopada 2015 r. w porównaniu do ubiegłych lat:
5.1. Liczba nowych wniosków do M-GKRPA o leczenie odwykowe – w roku 2015 - 22
w roku 2014 - 19
w roku 2013 - 31
w roku 2012 - 27
w roku 2011 - 26
w roku 2010 - 48
w roku 2009 - 46
w roku 2008 - 42
w roku 2007 - 38
5.2. Liczba wniosków o leczenie odwykowe, skierowanych do sądu – w roku 2015 - 0
w roku 2014 - 0
w roku 2013 - 10
w roku 2012 - 9
w roku 2011 - 3
w roku 2010 - 11
w roku 2009 - 13
w roku 2008 - 7
w roku 2007 - 6

6. Pomoc Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
rodzinom dotkniętym problemami uzależnień:
6.1. Liczba rodzin objętych pomocą materialną Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w latach 2009 - 2014
lata
2009 2010 2011 2012 2013 2014
648 561 544 532 548 496
Liczba ogółem
33
34
34
37
35
40
Liczba objętych pomocą z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu
przez co najmniej jednego członka rodziny
6.2. Pomoc ta stosowana była w formie: finansowej, rzeczowej, terapeutycznej, psychologicznej,
kuratorskiej oraz dożywianie dzieci w szkołach.

7. Pomoc prawna i psychologiczna udzielana w Punkcie Konsultacyjnym w latach 2009 - 2014
7.1.Liczba osób, które skorzystały z porad:
lata
2009
2010
48
54
Osoby
uzależnione
od
alkoholu
27
29
Dorośli członkowie rodziny
alkoholika
(w
tym
współuzależnieni)
1
Dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym
14
10
Ofiary przemocy w rodzinie
11
6
Sprawcy przemocy w rodzinie
101
99
ogółem

2011
53

2012
41

2013
39

2014
22

36

28

23

10

-

1

2

5

9
17
115

16
18
104

11
14
89

5
8
50

ROZDZIAŁ III
CELE, REALIZATORZY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1. Cele programu.
1.1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
1.2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
1.3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
1.4. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
1.5. Zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
1.6. Propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.
1.7. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki, kierowanej w szczególności do dzieci i
młodzieży.
1.8. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych.
1.9. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem.
1.10. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej.
1.11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, w szczególności wśród dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych.
1.12. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii i alkoholizmu.

1.13. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z
wykorzystaniem pracy socjalnej.

2. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii.
2.1 Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
a) przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
b) koordynacja oraz czuwanie nad wykonaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
c) opracowanie preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2.2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
a) współudział w przygotowywaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
b) współudział w opracowywaniu preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w zakresie:
a) wytyczania priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
b) współudziału w przygotowywaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków
na jego realizację;
c) inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych i prowadzenia
kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski;
2.4. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – prowadzenie
działalności terapeutycznej w zakresie:
a) terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
b) konsultacji i orzecznictwa;
c) terapii sprawców i ofiar przemocy;
d) poradnictwa.
2.5 Działalność profilaktyczna dla dzieci i młodzieży prowadzona w świetlicy opiekuńczo –
wychowawczej w zakresie:
a) zajęć opiekuńczo – wychowawczych;
b) indywidualnej terapii pedagogicznej;
c) indywidualnej terapii psychologicznej;
d) pomocy w nauce;
e) zapewniania posiłków;
f) organizowania wypoczynku w formie półkolonii, biwaków, zimowisk;
g) stałej, systematycznej współpracy z rodziną dziecka;
h) współpracy z pracownikami socjalnymi w zakresie rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka
2.6. Działania profilaktyczne szkół na terenie gminy:
Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, społeczne liceum

ogólnokształcące, społeczna zasadnicza szkoła zawodowa oraz przedszkole samorządowe.
Placówki te informują i edukują młodzież oraz dzieci w zakresie profilaktyki p/alkoholowej i
p/narkotykowej m.in. poprzez programy i spektakle profilaktyczne, konkursy na temat szkodliwości
spożywania alkoholu i narkotyków, organizację imprez sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych
propagujących zdrowy tryb życia, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i materiały profilaktyczne:
publikacje, filmy, broszury; organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej: półkolonie,
zimowiska, biwaki z elementami programu w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.
2.7. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii współpracujące z realizatorami
gminnego programu, m.in.:
Posterunek Policji w Piotrkowie Kujawskim, placówki służby zdrowia, kuratorzy sądowi
i społeczni, pedagodzy szkolni, parafie.
3. Źródła finansowania oraz koszty wydatków realizacji zadań gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
3.1.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3.2.Koszty planowanych wydatków na realizacje zadań gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określa załącznik
nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia niniejszego programu.
ROZDZIAŁ IV
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu
1. Podejmowanie przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, a zwłaszcza:
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym
występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, zakłócanie spokoju
i porządku publicznego, a także przemoc w rodzinie,
- wzywanie osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i prowadzanie rozmów motywujących
do podjęcia leczenia dobrowolnego,
- kierowanie na badania przez biegłego, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu,
- kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
2. Niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym.
3. Wspieranie osób i rodzin, które wychodzą z uzależnienia przez dofinansowywanie ich uczestnictwa w różnego rodzaju zlotach abstynenckich, warsztatach terapeutycznych, spotkaniach integracyjnych.

4. Dofinansowywanie udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach związanych
z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin na
terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski.
5. Porady, informacje i konsultacje prowadzone w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego.
6. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych.
7. Wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i
młodzieży w celu stworzenia alternatywy dla spożywania alkoholu.
8. Współpraca z policją w celu koordynacji działań w zakresie rozpoznania zjawiska uzależnienia
alkoholowego od strony łamania prawa i przejawów agresji, szczególnie wobec rodziny.
Zadanie II
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, rodzinom, w których występują problemy
uzależnienia od alkoholu, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Pomoc ofiarom przemocy udzielana przez Punkt Konsultacyjny.
2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i udzielanie porad oraz informacji o możliwościach skorzystania z terapii dla osób współuzależnionych.
3. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
4. Udzielanie pomocy materialnej członkom rodzin osób uzależnionych, przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, po dokładnym rozeznaniu ich potrzeb i
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
5. Współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym.
6. Udzielanie pomocy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych, prowadzonej przez terapeutę, specjalistę w dziedzinie uzależnień.
7. Współpraca i dofinansowanie działań instytucji oraz organizacji pozarządowych realizujących
programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie dotkniętych
alkoholizmem, przemocą, narkomanią.
8. Opracowywanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy.
Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży.
1. Nadzór i finansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.
2. Dofinansowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
w szkołach, realizowanych przez profesjonalistów.

3. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie bezalkoholowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz form aktywnego wypoczynku.
4. Edukacja publiczna - prezentacja w mediach wiedzy na temat problemów związanych
z nadużywaniem alkoholu i skalą problemu na terenie naszej gminy.
5. Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki alkoholowej,
takich jak: konkursy, wystawy, spektakle.
6. Informowanie właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy oraz uchwał Rady Miejskiej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zasad przyznawania, kontroli i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
7. Szkolenie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.
8. Rozpowszechnianie broszur, ulotek, biuletynów służących oddziaływaniom profilaktycznym.
9. Wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji realizujących programy profilaktyczne oraz
dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Zadanie IV
Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Podstawowym założeniem tego zadania jest stworzenie standardów dotyczących zasad i warunków
prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz wskazanie kierunków polityki w zakresie
ograniczenia dostępności do alkoholu w gminie Piotrków Kujawski. Przyjmuje się jako zasadę, że
napój alkoholowy nie jest zwykłym towarem, do którego można stosować proste zasady wolnego
rynku, popytu i sprzedaży.
Rozpoznawanie zjawiska w zakresie nieprzestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.
Podejmowanie działań interwencyjnych skierowanych do przedsiębiorców i sprzedawców
w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Monitorowanie przestrzegania zakazu promocji napojów alkoholowych podczas imprez, festynów
i koncertów z udziałem młodzieży.
Tworzenie programów w zakresie przestrzegania prawa dotyczącego reklamy napojów
alkoholowych i jej monitorowanie.
Zadanie V
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Współpraca i wspieranie grup samopomocowych /AA – zapewnienie lokalu oraz dofinansowanie
wyjazdów na ogólnopolskie spotkania trzeźwości; grupa wsparcia dla współuzależnionych i
ofiar przemocy./, działających na terenie naszego miasta.
Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
1. Zwiększenie świadomości społecznej, dostarczanie fachowej wiedzy na temat zagrożeń,
uwrażliwienie na wczesne oznaki uzależnienia od narkotyków, poprzez rozprowadzanie ulotek,
broszur, a także poprzez artykuły i informacje w prasie lokalnej.
2. Wspomaganie placówek oświatowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych działających
na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Wspieranie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, mających na celu
organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, które równocześnie stanowią alternatywę wobec
używania narkotyków.
4. Koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu
promocji zdrowia, a także profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców.
5. Wspieranie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, imprez rekreacyjno-sportowych
i profilaktycznych dla dzieci organizowanych w szkołach i innych placówkach opiekuńczowychowawczych.
6. Szkolenie w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.
ROZDZIAŁ V
ZASADY FUNKCJONOWANIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
2. Do zadań komisji należy w szczególności:
- motywowanie osób uzależnionych do leczenia odwykowego i kontynuowania terapii;
- występowanie do Sądu z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe;
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola
przestrzegania zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń.
3. Ustala się zasady wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku dla członków komisji, wypłaconego na
podstawie listy obecności podpisanej przez sekretarza komisji.

