UCHWAŁA NR VI/31/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok
Na podstawie art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z póżn. zm.1)) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi integralną część
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska i Przewodniczącej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z: 2012 r., poz. 405; 2013, poz. 1563; z 2014 r.,
poz. 822 i 1188.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 25 lutego 2015 r.
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Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających
z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356
ze zm.)
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed
przemocą.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
6.
Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego
i finansowanie centrów integracji społecznej.

poprzez

organizowanie

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy
Czerwieńsk prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi
w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie i kontynuację działań
z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach
poprzednich.
I. Podstawa prawna i merytoryczna programu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok opracowano na podstawie:
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1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Nr 70, poz.473
z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 14930).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia
2008 roku w sprawie szczegółowych form działalności wy6chowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami(Dz.
U. Nr 26, poz. 226).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2015 rok koresponduje z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2020.
II Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Czerwieńsk
Diagnoza problemów alkoholowych służy przede wszystkim dostosowaniu
lokalnej polityki wobec alkoholu do lokalnych potrzeb.
Diagnoza ma charakter dynamiczny i wymaga stałej aktualizacji . Służy
temu monitoring problemów alkoholowych, który dostarcza nie tylko
danych do ciągłej aktualizacji diagnozy, ale również danych do ewolucji
podejmowanych działań.
Monitoring problemów alkoholowych na potrzeby opracowania ewolucji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych odbywa się m.in. poprzez zbieranie i analizę danych
statystycznych różnych instytucji.
Dane podstawowe
Liczbę osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających spożycia napojów
alkoholowych w sposób szkodliwy dla siebie i swoich bliskich w Gminie
Czerwieńsk szacuje się na ok. 360 osób (jak wynika z ewidencji GKRPA),
czyli na 1000 mieszkańców przypada 35 osób uzależnionych. Komisja
posiada w swej ewidencji 3 osoby z uzależnieniem mieszanym tj.
narkotyki i alkohol oraz 28 rodzin w których co najmniej 2 osoby
w rodzinie są uzależnione od alkoholu.
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Problem związany z nadużywaniem alkoholu dotyczy wraz z członkami
rodzin około 750 osób. W większości są to rodziny ubogie, korzystające
z pomocy finansowej i rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Za rodzinę z problemem alkoholowym uważa się taką, w której choćby
jedna osoba piła w sposób przynoszący szkodę całej rodzinie.
Człowiek pijący w sposób szkodliwy lub nadmierny dostarcza najbliższym
problemów życiowych, finansowych i emocjonalnych, co sprawia, że cała
rodzina boryka się z szeroko rozumianym problemem alkoholowym.
Duża dostępność oraz wysokie spożycie alkoholu.
Alkohol jest towarem legalnym, powodującym jednak istotne szkody
zdrowotne, społeczne i ekonomiczne.
W Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2011-2015, jako jeden z głównych problemów wskazano dużą dostępność
fizyczną i ekonomiczną alkoholu.
Z obliczeń PARPA, na podstawie danych GUS, przyjmuje się założenia, iż w 1
litrze:
- piwa zawartych jest 5,5% alkoholu,
-wina zawartych jest 12 % alkoholu.
Średnio na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu spożycie wynosiło w latach
2000-2012:
- w 2000 r.- 7,12 litra

w 2007 r. - 9,21 litra

- w 2001r. - 6,63 litra

w 2008 r. – 9,58 litra

- w 2002r. - 6,93 litra

w 2009 r. - 9,06 litra

- w 2003 r. - 7,86 litra

w 2010 r. - 9,02 litra

- w 2004 r. - 8,28 litra

w 2011 r. - 9,25 litra

- w 2005 r. –7,97 litra

w 2012r. – 9,16 litra.

- w 2006 r. – 8,79 litra
Na uwagę zasługuje obserwowana od kilku lat zmiana w strukturze spożycia
alkoholu. Niepokoi przede wszystkim to, że ponad 1/3 konsumpcji przypada na
wyroby spirytusowe i proporca ta stale zwiększa się. Wzrost ten następuje
głównie kosztem wina.
Piwo stanowi niewiele ponad 56% spożywanego alkoholu.
4
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Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość spożycia alkoholu jest jego
fizyczna dostępność( wyrażana w stosunku do liczby mieszkańców
przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
Na podstawie danych z 30.11.2014 r. wynika, że w Gminie Czerwieńsk powyżej
18 roku życia zamieszkuje 7.790 osób. W 2014 r. istnieją na terenie gminy 41
punktów ze sprzedażą alkoholu, w tym 5 punktów, w których prowadzi się tylko
sprzedaż piwa. Na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 190 osób
dorosłych (pow. 18 roku życia).
Szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób
i urazów wiąże się z jego spożywaniem .Poziom rozpowszechnienia społecznych
i zdrowotnych szkód alkoholowych jest tym większy, im powszechniej alkohol
jest spożywany. Ogółem ¼ populacji polskiej w wieku 18-64 lata sięga po
alkohol, co najmniej raz w tygodniu, wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 38 %,
a w wśród kobiet 10 %. Blisko 20,5 % Polaków i 3,4 % Polek pije alkohol
w sposób powodujący szkody zdrowotne i społeczne. Przełożenie wyników badań
epidemiologicznych na populację mieszkańców Polski w wieku 18-64 lata daje
ponad 3 mln osób, u których można rozpoznać zaburzenia psychiczne, natomiast
wśród nich ponad 600 tys. osób jest uzależnionych od alkoholu.
Bardzo ważne z punktu widzenia planowanych działań edukacyjnych są
badania, które potwierdziły funkcjonowanie błędnych przekonań dotyczących
oddziaływania różnych rodzajów napojów alkoholowych na zdrowie i
bezpieczeństwo. W opinii badanych
Polaków nadal piwo jest najmniej
szkodliwym napojem alkoholowym. Badania przeprowadzone przez Główny
Inspektorat Sanitarny wykazały, że 14 % ankietowanych kobiet przyznało się do
picia alkoholu w czasie ciąży. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
profilaktyki picia alkoholu przez kobiety w ciąży, sprawiło, że wzrosła świadomość
iż wypijanie nawet niewielkiej ilości alkoholu może mieć wpływ na płód( 82%
respondentek).
O wielkości problemu alkoholowego w środowisku lokalnym świadczą także
dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie od 2012 r.
nastąpił wzrost liczby wniosków kierowanych do Komisji o zastosowanie leczenia
odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu.

5

Id: 630DC9C6-87B9-4B69-A5B7-C44E4E55CC3A. Podpisany

Strona 6

Tabela
Zakres podjętych działań w stosunku do
osób uzależnionych i
współuzależnionych

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania
wobec osób nadużywających alkoholu
Liczba pozwów skierowanych do Sądu
Liczba osób przyjętych na oddział w Ciborzu
w celu detoksykacji
Ilość konsultacji i rozmów motywujących w
Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym w
Czerwieńsku
Ilość rozmów i porad udzielonych przez
psychoterapeutkę w Czerwieńsku
Liczba
osób
odbywających
terapię
stacjonarną
Liczba osób wezwanych prze GKRPA w celu
motywacji do podjęcia leczenia

9

16

19

9
17

14
16

17
22

188

167

189

42

44

40

7

10

11

31

34

39

Należy domniemywać że edukacja i świadomość osób z problemami
alkoholowymi i ich rodzin wzrasta o czym świadczy coroczny wzrost
podejmowanych działań zgłaszanych do GKRPA jak również do odpowiednich
Ośrodków i instytucji.
Młodzież a alkohol
Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledzenie czynności
poznawcze- koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli,
powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia,
zakłóca proces rozwoju, może spowodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia
hormonalne. Jak pokazują badania ESPAD Z 2012 r. młodzież w większości
zalicza się do konsumentów alkoholu, pije przede wszystkim piwo, rzadziej sięga
po inne napoje alkoholowe. Kontakt z alkoholem ma za sobą 87,3 %
gimnazjalistów i 95,2 % uczniów z klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.
Jak wynika z diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież w gminie Czerwieńsk ( dane z 2011 r.) ,najbardziej popularnym
napojem wśród tej grupy konsumentów alkoholem jest piwo. Uczniowie alkohol
piją najczęściej na imprezach i zabawach towarzyskich oraz na podwórkach
w parkach ze znajomymi. Głównym powodem sięgania po alkohol okazuje się
chęć dobrej zabawy, poprawienie sobie humoru oraz ,,lubienie alkoholu’’.
Z informacji uzyskanych ze szkół, poradni, Policji, rodziców wynika, że picie
alkoholu przez młodzież postrzegane jest jako jeden z najważniejszych
problemów społecznych na terenie Gminy Czerwieńsk.
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Uwzględniając powyższe działania przewidziane w niniejszym programie w 2015
roku będą się koncentrowały głównie na profilaktyce mającej na celu
zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy.
Weryfikowanie ryzykownych przekonań oraz trening konstruktywnych sposobów
radzenia sobie ze stresem i problemami przyczynią się do zmniejszenia ryzyka
sięgania po alkohol przez osoby niepełnoletnie.
Nie bez znaczenia jest także niesienie pomocy osobom zmagającym się z trudami
leczenia i pozostawania w stanie trzeźwości oraz wspierania członków rodzin osób
uzależnionych od alkoholu.
Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom szkół, instytucji, organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń, a także społeczności lokalnej, możliwa jest
skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów alkoholowych na
terenie naszej gminy.
Adresaci programu
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Czerwieńsk w szczególności
następujące grupy osób:
1/ dzieci i młodzież,
2/ rodzice, opiekunowie, wychowawcy,
3/ konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych,
4/ osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione,
5/ rodziny osób z problemem alkoholowym,
6/ kobiety w ciąży,
7/ pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Czerwieńsk, zajmujący
się zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
8/ inne osoby dorosłe w tym kierowcy.

III. Cele i zadania programu
Celem głównym Programu jest ograniczenie skali występujących na
terenie Gminy Czerwieńsk uzależnień oraz ich negatywnych następstw,
w szczególności przemocy w rodzinie.
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1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu
Lp.

Zadania

Sposób
realizacji

1.

Udzielanie wsparcia
psychologicznego,
terapeutycznego,
edukacyjnego,
emocjonalnego,
prawnego dla osób z
problemem alkoholowym
Motywowanie osób
uzależnionych i
współuzależnionych do
podjęcia terapii w
placówkach leczenia
odwykowego

Działalność
Punktów
Informacyjnokonsultacyjnych i
terapeutycznych

2.

Rozmowy z
osobami pijącymi
rozpoznawanie
środowiska
domowego

Termin
realizacji
Działanie
ciągłe

Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

Gminna
Komisja
Rozwiązywani
a Problemów
Alkoholowych

Liczba
konsultacji
liczba
podjętych
działań

GKRPA
OPS

Liczba
przeprowadzony
ch rozmów
motywujących,
ilość wywiadów
środowiskowych

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie

Lp.

Zadania do
zrealizowania

Sposób
realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1.

Prowadzenie poradnictwa
oraz udzielanie wsparcia
dla członków rodzin , w
których występują
problemy alkoholowe

Działania
ciągłe

Zatrudnieni
terapeuci,
Psychoterapeu
ta

Liczba
udzielonych
porad
Rodzaje
podjętych
działań

2.

Udzielanie pomocy prawnej
zmierzającej do ochrony
przed następstwami
nadużywania alkoholu
przez bliską osobę

Finansowanie
Działalności
Punktów
informacyjnokonsultacyjnych.
Prowadzenie
konsultacji
Wprowadzenie
dyżurów prawni
ka przy
Punkcie Porad
Psychosocjolo- logicznych

Działania
ciągłe

GKRPA

Liczba
konsultacji
prawnych
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

1.

Edukacja publiczna
społeczności lokalnej

2.

Edukacja dzieci i
młodzieży

3.

Edukacja rodziców

Prowadzenie
działalności
informacyjnej o
miejscach i
instytucjach
zajmujących się
niesieniem pomocy
Osobom w kryzysie
(ulotki, ogłoszenia, w
lokalnej prasie, na
tablicach ogłoszeń,
na stronie
internetowej)
Organizowanie i
prowadzenie na
terenie szkół i
placówek
opiekuńczowychowawczych typu
świetlice szkolne i
środowiskowe zajęć
edukacyjnowarsztatowych
Organizowanie
spotkań
edukacyjnych dla
rodziców

4

Edukacja grup
zawodowych

Organizowanie
szkoleń dla
nauczycieli,
pedagogów,
sprzedawców
napojów
alkoholowych oraz
osób zajmujących się
profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych tj.
Członków GKRPA,
Pracowników GOPS,
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

GKRPA
GOSP

Liczba i rodzaj
podjętych działań

Działania
ciągłe

GKRPA
Placówki
oświatowe
Świetlice
szkolne i
wiejskie ,
MGOK

Liczba szkół klas
objętych
zajęciami. Liczba
uczniów
uczestniczących
w zajęciach.

Działania
ciągłe

GKRPA
Placówki
oświatowe

Liczba szkół, klas
w których
zrealizowano
spotkania.
Liczba rodziców
uczestnicząc ucz
w spotkaniach

1 raz w
roku

GKRPA
GOPS
Zespół
Interdyscyplin
arny,
Placówki
oświatowe

Liczba i rodzaj
przeprowadzonyc
h szkoleń,
Liczba
uczestników w
szkoleniach
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5.

Organizowanie
pozalekcyjnych zajęć
dla dzieci i młodzieży,
w tym zajęcia z
logopedą

6.

Organizowanie
półkolonii, kolonii w
okresie letnim i
zimowym

Zajęcia sportowe,
Sekcje
zainteresowań w
tym zajęcia
taneczne, muzyczne,
plastyczne itp. ,
Zajęcia logopedyczne
Dofinansowanie
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży

Działania
ciągłe

Organizacje
pozarządowe ,
MGOK,
Parafia
GKRPA

Ferie
zimowe,
wakacje

MGOK,
Szkoły

Liczba i rodzaj
dofinansowanych
form spędzenia
wolnego czasu,
Liczba dzieci
biorących udział
z logopedą.
Liczba
zorganizowanych
form
wypoczynku,
liczba dzieci
biorących udział

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

i

osób

Lp.

Zadania do
zrealizowania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźniki

1.

Udzielanie wsparcia
społeczności
abstynenckiej

Udzielanie
wsparcia
merytorycznego,
Rzeczowego oraz
finansowego dla
stowarzyszeń i
organizacji
pozarządowych
działających na
rzecz
utrzymywania
więzi wśród
społeczności
abstynenckiej

Działania
ciągłe

Stowarzyszenia
i organizacje
pozarządowe
realizujące
działania
związane z
profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych,
GKRPA

Liczba i rodzaj
podjętych działań

2.

Wspieranie inicjatyw
profilaktycznych
promujących trzeźwy i
bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu

Organizowanie
lokalnych imprez,
konkursów i zajęć
promujących
zdrowy styl życia
bez używek

Działania
ciągłe

GKRPA
Klub
Abstynenta
Grupa AA,
Placówki
Oświatowe,
MGOK

Liczba i rodzaj
podjętych działań

5. Podejmowanie interwencji związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed w charakterze oskarżyciela publicznego
Lp.

Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

1.

Kontrola zasad i
warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

Prowadzenie
działań
kontrolnych
punktów sprzedaży
napojów
alkoholowych

Termin
realizacji
Działanie
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

GKRPA
Straż Miejska,
Policja

Liczba podjętych
działań
kontrolnych ,
Liczba podjętych
działań interwencyjnych
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6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej
Lp.
Zadanie do realizacji
1.
Tworzenie Centrum
Integracji Społecznej

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

Wskaźnik

Poczynienie starań
o utworzenie CIS
przez organizacje
pozarządowych lub
podmiot, o którym
mowa w art.3 ust.3
pkt1 i 3 ustawy o
działalności
pożytku
publicznego i
wolontariacie

W miarę

GKRPA
OPS
Organizacje
pozarządowe lub
podmiot o
którym mowa w
art.3 ust.3 pkt 1i
3 ustawy o
działalności
pożytku
publicznego i
wolontariacie

Ilość :
-bezdomnych
realizujących
indywidualny
program
wychodzenia z
bezdomności
-uzależnienia od
alkoholu, po
zakończeniu
programu
psychoterapii w
zakładzie
lecznictwa
odwykowego
-uzależnionych
od narkotyków
po zakończeniu
programu
terapeutycznego,
chorych
psychicznie
- zwalnianych z
zakładów
karnych
mających
trudności w
integracji ze
środowiskiem

możliwości

IV. Źródła i zasady finansowania zadań Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych( art. 18 ² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi).
2. Środki na realizację Programu mogą pochodzić z następujących źródeł:
- z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy,
- ze środków uzyskanych od innych jednostek na podstawie odrębnych
porozumień, darowizn przekazanych na realizację Programu.
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3. Finansowanie zadań Gminnego Programu określa preliminarz wydatków
GKRPA na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszego programu.
4. Zasady finansowania programu i ustalenie wysokości stawek na podstawowe
rodzaje prac zleconych określają Rekomendacje do realizowania i finansowania
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2015 r. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.
Zasady
wynagradzania
członków
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnej

Komisji

Ustala się wynagrodzenie –ryczałt miesięczny za całokształt pracy w Komicji :
Przewodnicząca

- 500 zł

Sekretarz

- 500 zł

Członek

- 300 zł

W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wynikających
z planu pracy Komisji miesięczny ryczałt nie przysługuje.
Stwierdzenie nie wykonania obowiązków dokonuje Przewodnicząca Komisji na
piśmie, które kieruje do Referatu Finansowo-Budżetowego.
Zgodę na wyjazdy służbowe i zwrot poniesionych kosztów za jazdę własnym
samochodem tj. w celu przeprowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi
w sprawach motywacji do leczenia, oraz udzielanie pomocy psychospołecznej
osobom współuzależnionym kontroli placówek handlowych i udział w szkoleniu
wydaje Burmistrz.

VI.
Kontrola
realizacji
Gminnego
Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Koordynację Programu powierza się Przewodniczącej
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku.

Profilaktyki

Gminnej

Komisji

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie :
- wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami
odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi na terenie gminy,
- analizy danych na temat problemów alkoholowych w gminie,
- ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Sprawozdanie z realizacji Programu przygotowuje Przewodnicząca GKRPA
w Czerwieńsku do końca kwietnia 2016 r. Burmistrz po zatwierdzeniu
sprawozdania, przedstawia go Radzie Miejskiej w Czerwieńsku.
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UZASADNIENIE
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi nakłada na organy samorządu
gminnego obowiązek podejmowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, zmierzających do ograniczenia
spożywania napojów alkoholowych, zmiany struktury ich spożywania, wspierania przedsięwzięć mających
na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu
pracy i innych szeroko podjętych działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeznaczone są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Uszczegółowiony zakres realizacji zadań wynikających z ustawy określony jest w corocznie
uchwalonym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi
kontynuację działań realizowanych z poprzednich lat.
W grudniu 2014 r. uchwałą nr III/11/14 Rada Miejska w Cezrwieńsku przyjęła GPP iRPA na 2015 rok. W §
2 zapisano, że GPPiRPA stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Czerwieńsk na lata 2015 - 2020, która w 2014 roku nie została przyjęta.
W związku z powyższym należy przyjąć Program po uchwaleniu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Czerwieńsk.
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