UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 , poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571 ) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r.
poz. 2277,poz.1818) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
z 2019 r. poz. 852, poz. 1818, poz. 1655) , Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia....................2020 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na 2020 rok
WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok jest adresowany do całej społeczności mieszkańców Miasta i Gminy Młynary,
w tym ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Założenia programu zakładają zmniejszenie
szkód społecznych i ekonomicznych, związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem substancji
psychoaktywnych oraz ochronę rodzin dotkniętych tymi problemami. Program przede wszystkim jednak ma
służyć przygotowaniu dzieci i młodzieży do trzeźwego i zdrowego trybu życia.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok oparty jest na lokalnej diagnozie problemów alkoholowych, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów dotyczących nadużywania alkoholu i przemocy domowej.
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok jest tworzenie wspólnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych, kierując się zapisami w „Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi”, „Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii”, „Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie”, oraz Ustawie o zdrowiu publicznym.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i używania środków psychoaktywnych wykonuje
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków
sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania
alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych, poprzez działalność wychowawczą, informacyjną,
ograniczanie dostępności do alkoholu i używek, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od
alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom spożywania środków psychoaktywnych oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w oparciu
o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok koordynowana jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
Wyznacznikami na poziomie gminy do prowadzenia działań związanych z realizacją Programu jest
Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Młynary opracowanej na lata
2016-2025.
Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zgodnie z zapisem art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
samorząd gminny jest zobowiązany do: prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te
w szczególności obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
problemów alkoholowych, w szczególności dzieci i młodzieży,

w zakresie

rozwiązywania

4) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z wdrożeniem programów opiekuńczo- wychowawczych
i socjoterapeutycznych,

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów
alkoholowych i zasad ich sprzedaży art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez pomoc w organizowaniu i finansowaniu centrów integracji
społecznej.
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii samorząd gminy zobowiązany jest do
przeciwdziałania narkomanii. Zadania te obejmują w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniami,
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i używania środków psychoaktywnych,
pomocy psychologicznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii i używania środków psychoaktywnych w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z wdrożeniem programów
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii i używania środków psychoaktywnych.
Realizacja zadań, o których powyżej mowa prowadzona jest w postaci Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2020 rok uchwalonego przez Radę Miejską w Młynarach.
Przedstawiony poniżej Program został opracowany przez Miejsko-Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, ze szkołami i Posterunkiem Policji w Młynarach.
I. Diagnoza sytuacji w Gminie na grudzień 2019 rok
Gminę zamieszkuje 4 406 osób (stan na dzień 31 grudzień 2019 r.). Ogółem stanowi to 1182 rodzin,
w tym 835 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Do szkół podstawowych w gminie Młynary
uczęszcza 305 uczniów, w tym 217 uczniów do Szkoły Podstawowej w Młynarach i 88 uczniów do
Szkoły Podstawowej w Błudowie.
Z informacji przekazanych przez szkoły wynika, że uczniowie palą zarówno papierosy
tradycyjne, ale coraz częściej e- papierosy, które przynoszą do szkoły, jest to około 25 uczniów stanowi
to 3,77%. Problem spożywania alkoholu zauważono u 4 uczniów. W szkołach występuje zarówno
przemoc fizyczna jak
i psychiczna liczba uczniów 13 oraz przemoc za pomocą mediów
społecznościowych (obrażanie, wyśmiewanie, dokuczanie, wulgaryzmy) liczba uczniów 12. Powyższe
dane nie zawsze są w pełni wiarygodne, gdyż dotyczą niezwykle trudnej problematyki, często głęboko
ukrywanej przed światem zewnętrznym. Mogą również świadczyć o braku rozpoznania problemu
w środowisku społecznym, w którym występują dzieci i młodzież naszej Gminy.
Według danych uzyskanych na grudzień 2019 r. z Posterunku Policji
w Młynarach
funkcjonariusze założyli 20 Niebieskich Kart dotyczących przemocy w rodzinie, spowodowanej
spożyciem alkoholu. Według danych uzyskanych na grudzień 2019 r. z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Młynarach pomocą społeczną w postaci zasiłku związanego z trudną sytuacją
życiową wywołaną alkoholizmem zostało objętych 13 rodzin. MGOPS założył 22 Niebieskie Karty
dotyczące przemocy w rodzinie. Z pomocy psychologicznej skorzystało 5 rodzin, z pomocy prawnej
2 rodziny, z konsultacji psychologicznej skorzystała 1 rodzina. W punkcie konsultacyjnym udzielono
130 porad terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, skorzystało z nich 25 pacjentów
Spotkania indywidualne odbywały się raz w tygodniu, lub raz na 2 tygodnie. Kilka osób pojawiło się
jednorazowo i nie podjęło propozycji dalszych spotkań. Pozostała część uczęszczała systematycznie lub
okresowo. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach w 2019

roku wystąpiła w 5 przypadkach z wnioskiem
leczenie odwykowe.

do Sądu Rejonowego

w Braniewie o przymusowe

Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii została również przeprowadzona Ogólnopolska
Diagnoza Społeczna Uczniów 2018/2019.Diagnozą na podstawie anonimowych ankiet zostali objęci
uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach i uczniowie Szkoły Podstawowej w Błudowie. Problem
spożywania alkoholu i zażywania dopalaczy istnieje również w naszej gminie. Z ogólnopolskiej
diagnozy przeprowadzonej w małych 294 gminach wynika, że tylko14 uczniów zadeklarowało, że
nie zażywało dopalaczy, 3 uczniów nigdy nie piło alkoholu. Należy jednak pamiętać, że nawet jeden
przypadek zażycia dopalaczy czy różnego rodzaju środków psychoaktywnych w połączeniu z agresją
może doprowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń. Problem przemocy fizycznej i emocjonalnej
również narasta w naszej gminie .Spośród ogółu badanych co trzeci uczeń przynajmniej raz na tydzień
spotyka się z agresją fizyczną i psychiczną .Okazuje się, że zarówno z przemocą fizyczną jak
i emocjonalną spotykają się uczniowie gmin miejskich niż wiejskich, częściej ze szkół zlokalizowanych
w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Wyniki diagnozy wskazują, że
problem przemocy fizycznej i emocjonalnej jest powiązany z rodzajem gminy oraz sytuacją materialną
uczniów.
1. Ilość punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy Młynary – 14, w tym:
1)

zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 14

2)

zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) –10

3)

zawierających powyżej 18 % alkoholu – 10
Struktura spożycia alkoholu na terenie gminy:
Tabela 1. Kwota wydana na zakup alkoholi (w zł):

Rodzaj alkoholu
Piwo
Wino
Wódka
RAZEM

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2 335 503
191 048
1 238 639
3 765 190

2 217 831
208 930
1 181 814
3 608 576

2 560 086
285 090
1 214 704
4 059 880

Średni wydatek na 1 mieszkańca.
W roku 2017 średni wydatek na 1 mieszkańca wynosił 825,70 zł, natomiast w 2018 roku wydatek
zmniejszył się o 15,70 zł do kwoty 810,00 zł na 1 mieszkańca. W roku 2019 średni wydatek na
1 mieszkańca wyniósł 921,40 zł.
Średni wydatek na 1 rodzinę.
W 2017 roku wydatek wyniósł 2 670,35 zł na 1 rodzinę, w 2018 roku wydatek ten zmniejszył się
o 114,70 zł do kwoty 2 555,65 zł. W roku 2019 średni wydatek na 1 rodzinę wyniósł 3 434,75 zł.
2. Struktura spożycia poszczególnych napojów alkoholowych na 1 dorosłego mieszkańca:
Tabela 2. Ilość spożycia przez jednego dorosłego mieszkańca (w litrach):

Rodzaj alkoholu
Piwo
Wino
Wódka
RAZEM

2017 rok
127,03
3,46
8,42
138,91

2018 rok
112,29
2,91
6,58
121,78

2019 rok
143,38
5,32
8,50
157,20

3. Popełnione wykroczenia pod wpływem alkoholu na terenie gminy:
Tabela 3. Dane odnośnie popełnionych wykroczeń pod wpływem alkoholu

2017 rok
ilość
4

2018 rok
ilość
7

2019 rok
ilość
4

2. Kolizje drogowe

42

43

5

3. Wypadki drogowe, w tym:
rannych
zabitych

5
5
1

2
0
0

0
0
0

3. Zatrzymanie nietrzeźwych
kierowców
4. Odwieziono do izby wytrzeźwień

6

7

6

15

20

12

6

8

8

180
27

296
20

137
20

Rodzaj wykroczenia
1. Zatrzymanie prawa jazdy

5. Ukarano mandatem
za spożywanie alkoholu
w miejscu niedozwolonym.
6. Ilość interwencji domowych
Ilość założonych niebieskich kart

Biorąc pod uwagę wykroczenia i przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu
i dużą liczbę rodzin dotkniętych alkoholizmem jesteśmy zobowiązani do podejmowania działań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na
rzecz dzieci i młodzieży.
II. Zadania problemowe dotyczące alkoholizmu i sposób ich realizacji
Zadanie 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i osób zagrożonych uzależnieniem.
Sposób realizacji:
1. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej.
2. Dofinansowanie działań terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów.
3. Informowanie
terapeutycznych.

osób

uzależnionych

o istniejących

placówkach

ambulatoryjnych

i ośrodkach

4. Pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wspieranie
psychiczne, porady prawne, praca socjalna).
5. Wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadów
środowiskowych, danych z ośrodka pomocy społecznej, policji, podań rodziny.
6. Udział członków Miejsko-Gminnej Komisji w szkoleniach, konferencjach, seminariach.
7. Dofinansowanie szkoleń Miejsko-Gminnej Komisji z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów
alkoholowych.
Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,
2) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Sposób realizacji:
1. Podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do
podejmowania leczenia dobrowolnego.
2. Kierowanie na badanie psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto postępowanie
w przedmiocie uzależnienia alkoholu.
3. Organizowanie systemu pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom osób uzależnionym od alkoholu.
4. Stała współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Szkołami,
Przedstawicielami Służby Zdrowia w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie.
Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Posterunek Policji.
Zadanie 3.
Powadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
zajęciach sportowych opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Sposób realizacji:
1. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży polegających na organizowaniu lokalnych
imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. Szczególnie kładziony powinien być
nacisk, aby nie kojarzyły się one z promocją alkoholu.
3. Organizowanie wypoczynków zimowych oraz letnich w tym: obozy wypoczynkowo
– terapeutyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz innych
form „wspólnej zabawy” celem propagowania zdrowego stylu życia wśród nieletnich.
4. Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć
z wykorzystaniem elementów programów profilaktycznych.

pozalekcyjnych

dla

dzieci

i młodzieży

Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Dyrektorzy szkół na terenie gminy,
4) Kierownik Świetlicy Środowiskowej,
5) Dyrektor Ośrodka Kultury,
6) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.
Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Sposób realizacji:
1. Wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów i organizacji zajmujących się problematyką
profilaktyki alkoholowej.
2. Wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych, kościelnych, szkolnych
propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową.

Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Zadanie 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem:
1. Zakazu dostarczania do miejsc sprzedaży napojów alkoholowych bez oznaczeń producenta, rodzaju
i ilości napojów jego mocy, a także rodzaju opakowań.
2. Zakazów:
a) Sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym,
b) Osobom do lat 18,
c) Sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
3. Kontrola obiektów handlowych pod kontem realizacji zapisów ustawy zabraniających reklamy
i promocji napojów alkoholowych w zakresie zawartym w art. 13 ust o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim jak również na kredyt lub pod zastaw.
5. Występowanie w zakresie oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również nie przestrzeganiem ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III.

Zadania problemowe dotyczące narkomanii i sposób ich realizacji
1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i środków odurzających,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii i uzależnienia od środków odurzających. W szczególności poprzez
przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii i używania środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych,
5) wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do dzieci i rodziców,
6) wspomaganie działalności szkół w dziedzinie profilaktyki narkomanii.
2. Zadania te będą realizowane przez:
1) Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych w zapobieganiu używania środków
psychoaktywnych.
2) Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
3) Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, wystaw.

4) Dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji
psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów szkolnych i wychowawców świetlicy środowiskowej.
5) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako element psychologiczny stanowiący alternatywę
wobec używania narkotyków.
6) Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki
uzależnień.
7) Współpracę z organizacjami służącymi rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Podmioty realizujące:
1) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Pedagodzy szkolni i nauczyciele,
3) Wychowawcy świetlicy środowiskowej,
4) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.
IV. Zasady wynagradzania
Alkoholowych.

członków

Miejsko-Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1. Członkom Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej dalej
„Komisją” przysługuję wynagrodzenie obejmującej jednocześnie zwrot kosztów podroży w wysokości:
1) Przewodnicząca M-GKRPA – 180 zł
2) Sekretarz M-GKRPA – 130 zł
3) Pozostali członkowie komisji - 110 zł za:
a) udział w jednym posiedzeniu komisji, lub
b) przeprowadzenie
kontroli
punktów
w zakresie określonym w programie.

3 sprzedaży

napojów

alkoholowych

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 przysługuje jeżeli członek komisji uczestniczył
w całym posiedzeniu to znaczy od jego otwarcia aż do czasu zamknięcia przez przewodniczącego komisji, oraz
za udział w kontroli co najmniej trzech punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych
w jednym dniu.
3. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka komisji na liście obecności dołączonej do
protokołu posiedzenia lub podpis na protokole przeprowadzonej przez komisję kontroli.
4. Wydatki na wynagrodzenia członków komisji realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych
na
realizację
zadań
własnych
wynikających
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w niniejszym programie.

V.

Preliminarz wydatków i dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania
Narkomanii w 2020 roku
Lp.
I

II

III

IV

V

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
NAZWA ZADANIA
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY
TERAPEŁTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
1.Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób
i rodzin z problemem alkoholowym.
2.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych
3.Finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach
terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członków komisji.
UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY
PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ
1.Organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych
zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom
przemocy domowej
2.Dofinansowanie remontu i doposażenia punktu
konsultacyjnego
3.Uzupełnienie wyposażenia placówek i klubów w pomoce i
sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
WYCHOWAWCZEJ I INFORMACYJNEJ WŚRÓD
DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE DZIAŁANIA
PRZECIW ALKOHOLIZMOWI
1.Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego
realizowanego w formie obozów, kolonii, półkolonii
organizowane przez placówki oświatowe i organizacje
pozarządowe dla dzieci z rodzin, w których występują
problemy alkoholowe
2.Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych z
profilaktyką antyalkoholową
WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI I
STOWARZYSZEŃ REALIZUJĄCYCH ZADANIA
ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I SPOŁECZNYCH
1. Zakup materiałów dla policji (kontrola placówek
handlowych oraz wyjazdy do rodzin z problemem
uzależnienia)
2. Opłaty za badania biegłych
3. Opłaty za wnioski złożone w Sądzie
o
przymusowe leczenie
PROWADZENIE PROFILAKTYKI DZIŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W
SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.Dofinansowanie programów profilaktycznych
2.Dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych i
rekreacyjnych organizowanych przez:
- Zespół Szkół w Młynarach
- Kluby Sportowe, Ośrodek Kultury
- Sołectwa

KWOTA WYDATKÓW
W ZŁ
21 500,00
15 000,00
5 000,00
1 500,00
8 500,00
3 000,00
4 000,00
1 500,00
14 000,00
11 000,00

3 000,00
3 800,00

500,00
2 500,00
800,00
13 600,00
7 000,00
3 000,00

VI

VII

- Stowarzyszenia i inne
3. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych (festyny,
konkursy) promujących życie bez alkoholu
KONTROLOWANIE PRZESTRZEGANIE ZASAD
OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI
1. opracowanie planu i trybu kontroli sklepów i placówek
gastronomicznych
2. delegacje na kontrolę placówek handlowych
3. współpraca z policją i strażą pożarną w zakresie
wychowania w trzeźwości
4.współpraca z policją i sołtysami
Kontrola rynku z napojami alkoholowymi, zwłaszcza
w
kontekście przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu nieletnim
KOSZTY POZOSTAŁE
1.Płace członków GKRPA uzależnieniom
2.Zakup publikacji, czasopism
3.Działalność promocyjna

RAZEM:
ZWALCZANIE NARKOMANI
NAZWA ZADANIA

LP
1
2
3
4

Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży w placówkach edukacyjnych i w świetlicy
środowiskowej
Konkursy tematyczne( zakup nagród)
Zakup ulotek i materiałów tematycznych
Organizacja zajęć profilaktycznych dla rodziców pod nazwą
„Jak chronić dziecko przed narkomanią”

RAZEM:
OGÓŁEM:

3 600,00
500,00

500,00

10 500,00
7 000,00
500,00
3 000,00
72 400,00
KWOTA WYDATKÓW
W ZŁ
600,00
400,00
600,00
1 000,00
2 600,00
75 000,00

Dopuszcza się przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach zatwierdzonych
programów.

PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2020
Wyszczególnienie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

Kwota dochodów
w zł
75 000,00

WYDATKI W 2019 ROKU
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły:
36 273,28 złotych, z tego: diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 6 190,00 zł,
materiały profilaktyczne – 3 627,34 zł, zakup nagród dla dzieci na konkursy profilaktyczne – 948,98 zł
,zakup artykułów na warsztaty rodzinne - 300,72 zł, zakup artykułów spożywczych na wigilię dla
mieszkańców – 521,28 zł, drukarka (urządzenie wielofunkcyjne) – 1 120,00 zł, odblaski dla dzieci 300,00 zł, ekspres do kawy wyposażenie Punktu Konsultacyjnego - 2 548,98 zł, roll-up – 300,00 zł usługi
terapeutyczne 10 080,00 zł, wnioski do sądu o przymusowe leczenie ( koszty sądowe) – 1950,00 zł,
zimowisko dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 2 326,00 zł , bilety na spektakl profilaktyczny dla
dzieci – 1 250,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej – 2 400,00 zł, szkolenia
sprzedawców napojów alkoholowych – 2 410,00 zł

Uzasadnienie
Program profilaktyki opracowano spełniając wymogi ustawowe tj:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
art. 4 ust. 2 ustawy ( Dz. U z 2019 roku poz. 2277, poz. 1818)
2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii art. 10 ust. 3 (Dz. U z 2019 r.,
poz.852, poz. 1818,poz. 1655), które zobowiązują Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie określenia
zadań do realizacji z zakresu problematyki uzależnień w postaci gminnych programów.

