UCHWAŁA NR VIII/66/2013
RADY GMINY HAŻLACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach
na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.
594 ze zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.), Rada Gminy Hażlach
postanawia:
§ 1.
Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok
2014, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Krehut
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok
2014
Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku poz. 1356 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mają określone
zadania w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych.
Konieczne jest zarówno do ograniczenia spożywania alkoholu, jak i też rozwijania różnych form działalności
zapobiegawczej i naprawczej ukierunkowanej na zwiększenie zdolności do radzenia sobie z tymi problemami.
Alkohol w życiu społeczeństwa w coraz większym zakresie niszczy życie rodziny jak i jednostki. Problem ten
dotyczy również mieszkańców Gminy Hażlach.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: Program) określa sposób
realizacji zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.).
Rozdział I
Analiza problemów alkoholowych w Gminie Hażlach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu z powodu
uzależnienia od alkoholu
Liczba ofiar przemocy domowej w rodzinach z problemem
alkoholowym
Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych do Izby
Wytrzeźwień
Liczba zgłoszeń osób z problemem alkoholowym i członków
ich rodzin do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Liczba osób korzystających z punktów konsultacyjnych
Spożywanie alkoholu przez uczniów szkół w Gminie Hażlach
Ilość zdarzeń podanych przez Policję dokonanych pod
wpływem alkoholu

2011

2012

5

8

I-X m-c
2013
10

12

14

15

16

21

11

18

16

20

1
5
48

33
3
44

9
3
46

Z uzyskanych danych z ostatnich lat wynika, że osoby korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hażlachu z powodu uzależnienia od alkoholu, stanowią znikomy procent wszystkich osób
korzystających z wsparcia Ośrodka.
Porównując lata ubiegłe liczba ofiar przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym wzrosła.
Zmniejszyła się liczba osób nietrzeźwych przewiezionych do Izby Wytrzeźwień.
Znacznie zwiększyła się liczba zgłoszeń osób z problemem alkoholowym do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zmniejszyła się liczba osób korzystających z punktów konsultacyjnych do końca października 2013 roku w
stosunku do ubiegłego roku.
Liczba zdarzeń podanych przez Policję dokonanych pod wpływem alkoholu pozostaje na podobnym
poziomie.
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Rozdział II
Cele Programu:
1. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z piciem alkoholu i zagrożeń społecznych
w Gminie.
2. Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od
alkoholu.
4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu, choroby
alkoholowej oraz o możliwości uzyskania pomocy.
Rozdział III
Zadania Programu i koszty
Lp.
Nazwa zadania / wydatku
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.

3.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar
przemocy w rodzinie
Koszty sporządzenia opinii biegłych sądowych dla potrzeb sądu i
opłata wniosków sądowych
Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: Komisja) oraz
zakup usług szkoleniowych dla sprzedawców
Dofinansowanie ponadstandardowych usług poradni i ośrodków
leczenia uzależnień nie finansowanych przez NFZ na rzecz
mieszkańców Gminy
Koszty pracy Komisji
12 posiedzeń całego składu Komisji
Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Komisji ds.
uzależnień, nadzór i koordynacja realizacji Programu i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii (dalej: GPPN) w Gminie
(12 x ryczałt)
Prowadzenie punktu konsultacyjnego Komisji ds. przeciwdziałania
przemocy rodzinie z problemem alkoholowym (12 x ryczałt)
Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na
młodzież szkolną
Koszty prowadzenia profilaktyki szkolnej w Gminie w zakresie
alkoholizmu i przemocy rówieśniczej
Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznych zajęć
popołudniowych dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach
Dofinansowanie pozaszkolnych profilaktycznych zajęć dla dzieci
i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Hażlachu i jego filie
Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Sfinansowanie dowozu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do
placówek kolonijnych
Sfinansowanie profilaktycznych imprez i turniejów sportowych dla
dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych realizowanych w okresie
ferii szkolnych
Sfinansowanie profilaktycznych turniejów sportowych dla dzieci
i młodzieży szkolnej realizowanych na obiekcie „Orlik” przez Szkołę
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Koszt (zł)

Czas
realizacji

3.000,00

I-XII m-c

1.500,00

I-XII m-c

500,00

I-XII m-c

24.600,00

I-XII m-c

3.500,00

I-XII m-c

9.000,00

I-XII m-c

19.000,00

I-XII m-c

6.000,00

I-XII m-c

10.000,00
6.000,00

VI-VIII
m-c
I-XII m-c

4.000,00

III-XI m-c

8.

Podstawową w Hażlachu
Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Hażlachu

9

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Zamarskach

7.000,00

10.

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Kończycach
Wielkich
Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

7.000,00

12.

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Gimnazjum w Pogwizdowie

7.250,00

13.

Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych lub
opiekuńczo-wychowawczych w Gimnazjum w Kończycach Wielkich

7.250,00

14.
15.

Koszty obsługi biurowej dla potrzeb realizacji Programu
Sfinansowanie porad prawnych udzielanych rodzinom z problemem
alkoholowym
Ogólny koszt realizacji Programu w 2014 roku

500,00
2.400,00

I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-VI m-c
IX-XII
m-c
I-XII m-c
I-XII m-c

132.500,00

I-XII m-c

działalność

profilaktyczną,

11.

IV.

7.000,00

7.000,00

Rozdział IV
Odbiorcy Programu i wskaźniki osiągnięcia celów:
1. Odbiorcy:
a) mieszkańcy Gminy,
b) dzieci i młodzież szkolna,
c) organizacje, instytucje i osoby fizyczne
wychowawczą i opiekuńczą.
2. Wskaźniki osiągnięcia celów:
a) ilość zrealizowanych zadań Programu,
b) ilość osób wdrażających Program,
c) ilość odbiorców Programu.

prowadzące

Rozdział V
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) udział w posiedzeniach Komisji,
b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkohol i uzależnionymi,
d) prowadzenie punktów konsultacyjnych Komisji ds. uzależnień i ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie z problemem alkoholowym,
e) kierowanie wniosków do sądu o leczenie w ośrodkach leczenia odwykowego,
f) kierowanie wniosków o wydanie opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
g) kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
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Rozdział VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Przewodniczącemu Komisji – za organizowanie jej pracy i uczestnictwo w posiedzeniach, wydawanie
opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kierowanie wniosków do sądu
o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu
na terenie Gminy Hażlach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości
– 450,- (czterysta pięćdziesiąt) złotych.
2. Sekretarzowi Komisji – za pracę w Komisji, jej obsługę administracyjną, prowadzenie punktu
konsultacyjno-informacyjnego ds. przeciwdziałania alkoholizmowi raz w tygodniu, zastępstwo
Przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności, przeprowadzenie kontroli w punktach
sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Hażlach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
brutto w wysokości – 800,- (osiemset) złotych.
3. Członkom Komisji ds. punktu konsultacyjnego-informacyjnego – za pracę w Komisji oraz za
prowadzenie dwóch dyżurów miesięcznie w punkcie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z
problemem alkoholowym, za przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu na terenie
Gminy Hażlach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości – 400,(czterysta) złotych.
4. Członkom Komisji ds. pomocy psychospołecznej – za pracę w Komisji oraz za prowadzenie dwóch
dyżurów miesięcznie w punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. pomocy psychospołecznej
rodzinom z problemem alkoholowym, za przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu
na terenie Gminy Hażlach przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości
– 400,- (czterysta) złotych.
5. Warunkiem wypłaty zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego jest wykonanie zadań objętych
zakresem czynności i udział w posiedzeniach Komisji.
6. Wynagrodzenie wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego w oparciu o listy obecności.
7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ulega
pomniejszeniu za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji o 10%.
Rozdział VII
Realizator zadań Programu i finansowanie Programu:
a) Jako realizatora zadań Programu wskazać Urząd Gminy Hażlach, poza zadaniami określonymi
w Programie w rozdziale III część III pkt. 3-4 i pkt. 6-12, których realizacje powierzyć jednostkom
oświatowym oraz jednostkom pozarządowym.
b) Program finansowany będzie z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Rozdział VIII
Instytucje współpracujące przy realizacji Programu:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Placówki Oświatowe,
c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
d) Organizacje Pozarządowe,
e) Placówki Służby Zdrowia,
f) Inne podmioty.
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