Projekt
Uchwała Nr III/18/2018
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze
zm.), oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1030 ze. zm.)

Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Osieczna Nr III/…/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2019

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy
a realizowane jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Do zadań własnych Gminy
należy ponadto przeciwdziałanie narkomanii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań,
o których mowa w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, zwanego dalej "Gminnym Programem", biorąc pod uwagę cele operacyjne
dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.”
W myśl natomiast ust. 3 powołanego wyżej art. „Gminny Program uchwala rada gminy.”
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowych
sprawach.

Załącznik
do uchwały nr III/…./2018.
Rady Gminy Osieczna
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osieczna na rok 2019

Rozdział I – wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, jest programem uchwalanym corocznie przez Radę
Gminy, który ma na celu zapobieganie powstawaniu nowych, a także zmniejszeniu rozmiaru
aktualnie istniejących problemów alkoholowych i narkotykowych, jak również niekorzystnych
problemów społecznych, wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez
dzieci i młodzież.
Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależniających (w tym
dopalaczy), stanowią obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem
istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia człowieka, zdolność
do konkurencji na wymagającym rynku pracy oraz przede wszystkim na relacje interpersonalne
w środowisku rodzinnym. Picie alkoholu w dalszym ciągu jest postrzegane jako swoisty sposób na
życie, na rozwiązywanie problemów. Należy stwierdzić, że alkohol we wszystkich jego postaciach
jest ogólnodostępny i nie ma problemów z jego nabyciem. Istotny jest również fakt nasilania się
zjawiska regularnego (systematycznego) picia oraz zwiększenia picia wśród młodzieży, jak również
ścisły związek między wczesną inicjacją alkoholową a spożywaniem dużych ilości alkoholu,
zażywania narkotyków i przestępczością.
Alkoholizm i narkomania w dzisiejszych czasach stały się trudnymi problemami
społecznymi, które stanowią obecnie duże wyzwanie cywilizacyjne o szerokim zasięgu. W celu
zapobiegania patologiom społecznym i minimalizowania tych, które już powstały Gmina Osieczna
prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom
społecznym.
Adresatem gminnego programu są nie tylko osoby uzależnione, ale przede wszystkim
rodziny, które są zagrożone patologiami społecznymi oraz jednostki zajmujące się pracą

z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami.

Przy

opracowywaniu

Gminnego
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Profilaktyki
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osieczna na 2019 rok uwzględnione
zostały wskazówki wynikające z :
–

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2137 ze zm.);

–

Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.);

–

Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).

Rozdział II – Lokalna diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Osieczna

Na podstawie przeprowadzonej analizy, mieszkańcy Gminy Osieczna uznają problemy
związane z alkoholem za znaczące, a sporo mieszkańców czuje bezpośrednie zagrożenie swojego
bezpieczeństwa ze strony osób pijących. Główne problemy to m. in. szkody zdrowotne związane
z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko
przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych oraz picie alkoholu przez młodzież.
W 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznej
rozpatrywała 10 spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu. Łącznie na posiedzeniach
Komisji przeprowadzono 20 rozmów, z czego 10 z osobami z problemem alkoholowym oraz 10
rozmów ze świadkami. Na posiedzenia Komisji w 2017 r. nie stawiło się łącznie 7 osób, z czego 5
z problemem alkoholowym i 2 świadków. Z prowadzonych spraw w 2017 r. przez GKRPA
w Osiecznej według opinii biegłych 8 osób było uzależnionych od alkoholu.
GKRPA w Osiecznej w roku 2017 skierowała 6 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Starogardzie Gdańskim.
Ze wszystkimi osobami, które zgłosiły się na posiedzenia Komisji przeprowadzono rozmowy
interwencyjno – motywujące. Wszystkim osobom udzielono informacji o możliwości skorzystania
z pomocy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnej Wodzie.
Powyższe dane warz z danymi za 2016 rok przedstawiają wykresy:
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Równie istotną skalę problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przedstawiają poniższe
dane:

1. Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej


w 2017 r. 8 kobiet i 6 mężczyzn z problemem alkoholowym zostało objętych pomocą
finansową Ośrodka.



w 2017 r. dla 14 osób z problemem alkoholowym udzielono pomocy na ogólną kwotę
42.594,62 zł z czego 27.058,20 zł dla kobiet oraz 15.536,42 zł dla mężczyzn
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2. Dostępność alkoholu
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży może być prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Osieczna,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rynek napojów alkoholowych na terenie naszej gminy w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Wartość alkoholu sprzedawanego na terenie Gminy Osieczna w 2017 r. w złotych
(na podstawie oświadczeń przedstawionych przez przedsiębiorców)
do 4,5%
(oraz piwa)

od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem piwa)

pow. 18%

razem

655.480,27

83.665,27

346.345,19

1.058.490,73

Wykres nr 6 wartość sprzedaży w 2017 roku:

wartość sprzedaży
z czego do 4.5%
z czego od 4,5% do
18%
z czego powyżej 18%

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Osieczna na 2019 rok odgrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która
współpracuje

w

zakresie

realizacji

programu

m.in.

z

Poradnią

Leczenia

Uzależnień

i Współuzależnienia w Czarnej Wodzie, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim, policją, Sądem Rejonowym w Starogardzie Gdańskim, szkołami,
Poradnią Zdrowia Psychicznego w Śliwicach, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym,
świetlicami profilaktycznymi oraz pracownikami socjalnymi z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osiecznej. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana
zarządzeniem Wójta Gminy Osieczna, a do jej zadań należy w szczególności:
1. Współpraca z Radą Gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
i przemocy domowej.
2. Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia osób uzależnionych i członków
ich rodzin.
3. Kierowanie na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
4. Kierowanie wniosków do sądu w celu zastosowania obowiązku przymusowego leczenia
odwykowego.
5. Współpraca i współdziałanie z Policją w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie („Niebieskie Karty”).
6. Pomoc w podjęciu dobrowolnego leczenia odwykowego osobom uzależnionym, które
podczas przeprowadzonych rozmów na posiedzeniu Komisji podjęły takie postanowienie.
7. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
a) rozpoznawania środowisk patologicznych,

b) prowadzenia pracy socjalnej z osobami z problemem alkoholowym, narkomanią
i przemocą domową.
8. Współpraca z SP ZOZ w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec osób
z problemem alkoholowym.
9. Współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie dofinansowania
imprez i wypoczynku z elementami profilaktyki dla dorosłych, młodzieży i dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym i narkomanii.
10. Współpraca ze szkołami na terenie gminy w zakresie:
a) promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
b) prowadzenia programów profilaktycznych,
c) zbierania informacji na temat rodzin patologicznych pod kątem uzależnień.
11.Organizowanie

i

wspieranie

szkoleń

dla

osób

zajmujących

się

działalnością

profilaktyczną w społeczności lokalnej i członków Komisji.
12. Inicjowanie i uczestnictwo w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Współpraca z Sądem Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.

Rozdział III – Cele, Zadania i Kierunki Działań w zakresie Gminnego Programu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019, stanowi uszczegółowienie działań realizowanych przez Gminę Osieczna
w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2137), a także określone w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016-2020. Cele będą realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia
z „uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania
uniwersalnego, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz potrzebami
osób z różnymi niepełnosprawnościami”.
Cel strategiczny: Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających
z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu,
używania narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci
i młodzież.
Poprzez efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych inicjatyw lokalnych
w następujących obszarach:
–

Profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Osieczna, bez
względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych
z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

–

Profilaktyki selektywnej - adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

–

Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne
symptomy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.

–

Terapii i rehabilitacji – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku
z uzależnieniem.

Zadania szczegółowe:
1. Zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych od alkoholu i narkomanii, w szczególności poprzez:
a) motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii
osób współuzależnionych,
b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany
szkodliwego wzorca picia,
c) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
d) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,
e) posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową
pomoc dla rodziny,
f) systematyczne szkolenie członków Gminnej Komisji, pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i innych
patologii społecznych,
g) współpraca z psychologami szkolnymi na terenie Gminy Osieczna,
h) współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnej Wodzie,
i) kierowanie na badania osoby uzależnione od alkoholu przez biegłego sądowego, opłata za
wydanie opinii, opłata sądowa od wniosków o zastosowanie przymusu leczenia
odwykowego,
j) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno–edukacyjnych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, szkół i innych instytucji współpracujących z GKRPA.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Posterunek Policji.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
poprzez, między innymi:
a) podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do
dobrowolnego leczenia,
b) kierowania na badania pod kątem diagnozy uzależnienia,
c) zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
d) pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym,
e) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu – metody
wczesnej diagnozy i interwencji,
f) pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, poprzez:


tworzenie

i

finansowanie

bieżącej

działalności

świetlic

profilaktycznych

i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,


finansowanie zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami
uzależnień,



dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami
uzależnień,



finansowanie

zatrudnienia

pracowników

świetlic

profilaktycznych

i socjoterapeutycznych,


wspieranie i koordynowanie pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w zakresie wdrażania systemów pomocy dziecku i rodzinie z problemami
uzależnień,

g) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a w szczególności budowanie lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:


monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności uruchamianie współpracy służb,



inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających
w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy.

Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunek Policji,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- szkoły,
- Ośrodek Zdrowia „Medpharma”,

- Prokuratura, sądy i kuratorzy.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez, między
innymi:
a) realizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których
celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania
świadomych

i

odpowiedzialnych

decyzji

związanych

z

używaniem

substancji

psychoaktywnych,
c) realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży jako elementu oddziaływań
profilaktycznych,
d) wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży,
e) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych
grup docelowych w szczególności dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, a także poza
medycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie prowadzi do
uzależnienia,
f) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dorosłych mieszkańców
gminy,
g) finansowanie materiałów pomocniczych i wyposażenia do działalności świetlic,
h) prowadzenie szkoleń dla osób ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
i) kontrole punktów sprzedaży alkoholu,
j) finansowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic profilaktycznych na terenie Gminy
Osieczna.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkoły,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Posterunek Policji,
- stowarzyszenia i organizacje społeczne.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomani i

przemocy w rodzinie oraz

promujących zdrowy styl życia, w szczególności poprzez:
a) dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych, festynów, wycieczek organizowanych przez
szkoły, parafie oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy
Osieczna,
b) wspomaganie grup organizacji społecznych, sportowych, szkolnych propagujących
w swoich programach profilaktykę alkoholową i narkomanii,
c) wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów zajmujących się problematyką
profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
d) wpieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych m. in. poprzez zabezpieczenie w programie
środków na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
e) dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii,
f) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym
w Osiecznej,
g) współpraca z Policją,
h) współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnej Wodzie.
Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- podmioty zajmujące się profilaktyką.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
1

13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w szczególności:
a) prowadzenie kontroli obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych

po

wydaniu pisemnego upoważnienia przez Wójta Gminy Osieczna w zakresie sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim jak również
na „kredyt” lub „pod zastaw”,
b) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), w zakresie
zakazu reklamy napojów alkoholowych,
c) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podmioty realizujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunek Policji,
- podmioty zajmujące się profilaktyką.

Rozdział IV – Adresaci Gminnego Programu

Program adresowany jest, w szczególności do:
1. dzieci, młodzieży i ich rodziców,
2. kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów, psychologów,
3. pracowników organizacji pozarządowych,
4. pracowników lokalnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy,
5. osób uzależnionych / pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin,
6. osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy,
7. pozostałej społeczności lokalnej.

Rozdział V – Realizatorzy Gminnego Programu

–

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

–

Gminny Zespół Interdyscyplinarny,

–

Ośrodek Pomocy Społecznej,

–

Posterunek Policji,

–

Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej,

–

Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie,

–

Ośrodek Zdrowia „Medpharma” w Osiecznej,

–

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnej Wodzie.

Rozdział VI – Źródła finansowania

Środki

finansowe

przeznaczone

na

realizację

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są na konto gminy
przez właścicieli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.

Rozdział VII – Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Osieczna

1. Posiedzenia Gminnej Komisji odbywają się według potrzeb.
2. Zasady wynagradzania członków Komisji określa się w sposób następujący:
a) Sekretarz Komisji – wynagrodzenie miesięczne,
b) pozostali członkowie – za każde posiedzenie Komisji.
3. Przewodniczącemu Komisji przysługuje ryczałt w wysokości 250 złotych za każde
posiedzenie Komisji.
4. Sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości
400 złotych.
5. Członkom Komisji przysługuje ryczałt w wysokości 150 złotych za każde posiedzenie
Komisji.
6. Wynagrodzenia dla członków Komisji oraz Przewodniczącego będzie wypłacane na
podstawie listy obecności z posiedzenia, w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia.
7. Za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez GKRPA
i innych instytucjach, na polecenie Przewodniczącego Komisji, jej członek otrzymuje
ryczałt w wysokości 50 złotych.
8. Za przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych członkowie
zespołu kontrolującego otrzymują 40 złotych.

Rozdział VIII - Przewidywane efekty realizacji Programu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii jest
przedsięwzięciem mającym na celu profilaktykę uzależnień, a także konkretną pomoc
uzależnionym i ich rodzinom przy zastosowaniu społecznego podejścia traktującego alkoholizm
jako chorobę. Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym osób dorosłych, dzieci i młodzieży daje
nadzieję na zmianę stylu życia wielu rodzin.
Do spodziewanych efektów należą, między innymi:
1. podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Osieczna wobec skutków nadużywania
napojów alkoholowych,
2. zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczenie
spożycia napojów alkoholowych,

3. udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
4. zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu.

