
UCHWAŁA NR XXXV/197/2018
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Innych Uzależnień na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm./, art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm./ oraz 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1390/

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych 
Uzależnień na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/197/2018

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Innych Uzależnień na 2018 rok

§ 1. 

Wprowadzenie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek 
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania 
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, 
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby 
nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program stanowi integralną część 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym programie są kontynuacją działalności 
prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na 
dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego aktualnych potrzeb.

Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskania środków finansowych na realizację wskazanych zadań 
własnych. Jest to tzw. „fundusz alkoholowy”, czyli dochód gminy pochodzący z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne cele. Oznacza 
to, że środki pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą być 
przeznaczone na inne zadania nie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

§ 2. 

Cele programu

Głównym celem programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień 
jest ograniczenie spożycia alkoholu i używania narkotyków, przeciwdziałania przemocy i innych 
uzależnieniom oraz rozwiązania tych problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu 
i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa 
o szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
polegającej w szczególności na:

1. Promocji zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportu

2. Zapewnieniu pomocy (w tym psychologicznej) osobom i członkom ich rodzin.

3. Wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach 
zagrożonych uzależnieniem.

4. Zapobieganiu i przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom związanym z nadmiernym spożywaniem 
alkoholu.

5. Informowaniu o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie może 
prowadzić do narkomanii oraz jej skutkach.

6. Dążeniu do zmniejszenia ilości popełnianych przestępstw pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych 
uzależnień.
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7. Ochrona przed przemocą w rodzinie, w której występują problemy uzależnień oraz prowadzenie 
poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (terapia, działania edukacyjne, 
współpraca z OPS).

8. Podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych związanych 
z przeciwdziałaniem i profilaktyką uzależnień.

9. Uniezależnieniu się osób od opieki społecznej oraz poprawa stanu zdrowia osób dotkniętych chorobami 
będącymi skutkiem nadużywania alkoholu i innych używek.

10. Tworzeniu bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji programu, w tym doposażenie wiejskich 
świetlic środowiskowych.

§ 3. 

Analiza sytuacji w gminie dotycząca problemów uzależnień

Skala problemów alkoholowych zależy w znacznej mierze od postaw społeczeństwa wobec alkoholu, wiedzy 
na temat zagrożeń wynikających z picia, a także od wielkości spożycia napojów alkoholowych. Rozwiązywanie 
problemów alkoholowych nie oznacza walki z alkoholem ani też nie ogranicza się do minimalizowania 
skutków choroby alkoholowej. Większość dorosłych mieszkańców naszego kraju to konsumenci napojów 
alkoholowych – można ich podzielić na 3 grupy, a mianowicie:

1. osoby kontrolujące swoje picie - także im zdarzają się epizody alkoholowe dezorganizujące życie

2. osoby nadużywające alkoholu – czyli ci którzy piją w nieodpowiednim czasie, okolicznościach 
i ilościach

3. osoby uzależnione – czyli ci którzy utracili kontrolę nad swoim piciem

Gmina Dwikozy liczyła na dzień 31.12.2017 roku - 8871. mieszkańców, w tym:

1. osoby do 18 roku życia - 1502.

2. osoby powyżej 18 roku życia - 7369.

3. uczniów szkół podstawowych - 519.

4. uczniów gimnazjum – 205.

5. przedszkolaków – 261.

Według danych na dzień 31.12.2017 roku na terenie Gminy Dwikozy znajduje się 22. punkty sprzedaży 
napojów alkoholowych w tym:

1. napoje alkoholowe do 4,5 % sprzedawane są w 21. punktach,

2. napoje alkoholowe od 4,5 % do 18% sprzedawane są w 20. punktach,

3. napoje alkoholowe powyżej 18% sprzedawane są w 17. punktach.

4. Napoje alkoholowe /wino/ produkowane i sprzedawane w 1. punkcie

Z powyższego wynika że na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 403. mieszkańców 
Gminy Dwikozy. W 2017 roku ubyło 5. punktów, a przybyło 2. punkty.

Wśród 165. uczniów Gimnazjum Publicznego w Dwikozach przeprowadzono anonimową ankietę na temat 
„Alkohol, Narkotyki, Papierosy, Przemoc”. Wyniki ankiety to:

1. Na pytanie: „ile razy w życiu próbowałeś alkohol” – odpowiedzi:

a) nigdy - 4%,

b) jeden raz - 7%,

c) kilka razy - 29%,

d) okazyjnie kilka razy w roku- 21%,

e) kilka razy w miesiącu - 9%,
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f) co tydzień - 8%.

2. Na pytanie: „w jakim wieku po raz pierwszy piłeś alkohol” – odpowiedzi:

a) 6-8 lat - 5%,

b) 11-12 lat - 18%,

c) 14-15 lat - 22%.

3. Na pytanie: „z kim spożywałeś alkohol” – odpowiedzi:

a) sam - 10%,

b) z kolegami - 38%,

c) ze starszymi kolegami - 6%,

d) z rodzeństwem - 5%,

e) z dorosłymi - 10 %.

4. Na pytanie: „po jaki alkohol sięgałeś” – odpowiedzi ankietowanych:

a) piwo- 55%,

b) szampan - 10%,

c) wino - 2%,

d) wódka - 10%.

5. Pytanie: „kto zakupił alkohol, który piłeś” – odpowiedzi:

a) sam -10%,

b) kolega ze szkoły - 7%,

c) dorosły kolega - 15%,

d) dorosły obcy - 6%,

e) alkohol z domu -14 %.

6. Pytanie: „czy palisz papierosy” – odpowiedzi:

a) tak- 13%,

b) okazjonalnie - 22%.

7. Pytanie: „jaki rodzaj papierosów palisz” – odpowiedzi:

a) zwykłe papierosy -12%,

b) e - papierosy - 23%.

8. Pytanie: „w jakim wieku pierwszy raz paliłeś” – odpowiedzi:

a) 7 – 8 lat - 5%,

b) 10- 11 lat - 3%,

c) 12- 13 lat - 18%,

d) 14 – 15 lat - 10%.

9. Pytanie: „jak często palisz” – odpowiedzi:

a) raz w życiu- 12%,

b) okazjonalnie na imprezach - 13%,

c) w weekendy - 1%,

d) na wakacjach - 1%,

e) codziennie - 8%.
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10. Pytanie: „z kim palisz” – odpowiedzi:

a) sam - 11%,

b) z kolegami - 22%,

c) z rodzeństwem - 1%,

d) z dorosłymi - 1%.

11. Pytanie: „ile znasz osób zażywających narkotyki lub dopalacze” – odpowiedzi:

a) 1 – 2 osoby - 85%,

b) 3 – 5 osób - 19%,

c) 6 – 8 osób - 2%,

d) 9 – 10 osób - 7%,

e) więcej niż 10 osób - 2%.

12. Pytanie: „czy sam próbowałeś narkotyków lub dopalaczy” – odpowiedzi:

a) nigdy - 84%,

b) raz w życiu - 8%,

c) okazjonalnie na imprezach - 8%.

13. Pytanie: „z kim sięgałeś po narkotyki” – odpowiedzi:

a) sam - 3%,

b) z kolegą - 5%,

c) z kolegami - 8%.

14. Pytanie: „jakie to były środki”- odpowiedzi:

a) marihuana -14%,

b) amfetamina -2%.

15. Pytanie: „dlaczego sięgasz po używki”- odpowiedzi:

a) chęć zaimponowania innym -2%,

b) trudności w nauce - 2%,

c) zabawa i ciekawość -16%,

d) problemy rodzinne - 2%,

e) stres - 2%.

16. Pytanie: „czy byłeś ofiarą przemocy słownej lub fizycznej”- odpowiedzi:

a) tak -33%,

b) nie 67%.

17. Pytanie: „z czyjej strony spotkała cię przemoc” – odpowiedzi:

a) kolegów -25%,

b) obcych dorosłych - 3%,

c) rodzeństwa - 2%,

d) rodziców - 3% .

18. Pytanie: „jak często doświadczałeś przemocy” – odpowiedzi:

a) raz w życiu - 9%,

b) kilka razy - 18%,
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c) wielokrotnie - 7%.

19. Pytanie: „gdzie najczęściej dochodziło do przemocy” – odpowiedzi:

a) w szkole -24%,

b) na ulicy - 5%,

c) w domu - 5%,

d) na imprezach - 3%.

Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2017 roku wynosi: 

1. W kraju – 6,5%,

2. W województwie świętokrzyskim – 8,6 %,

3. W powiecie sandomierskim – 7,2 %

Na dzień 30 listopada 2017 roku w powiecie sandomierskim było zarejestrowanych:

1.2 621. osób bezrobotnych, w tym 1386. kobiet, 1677. osób zamieszkałych na wsi, 809. osób bez 
kwalifikacji zawodowych oraz 1021. osób bez doświadczenia zawodowego,

2. prawo do zasiłku posiadało 201. osób /7,7%/ ogółu bezrobotnych w tym 99. kobiet,

3.2 329. osób bezrobotnych to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z czego:

a) 42,7% osób do 30. roku życia,

b) 21,9 % osób do 25. roku życia,

c) 63,8 % osób długotrwale bezrobotnych,

d) 22,3% osób powyżej 50. roku życia,

e) 4,8 % osób niepełnosprawnych

Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody a niechcące dobrowolnie poddać się 
leczeniu odwykowemu mogą być zgłaszane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Innych Uzależnień w Dwikozach w celu wszczęcia procedury sądowej zobowiązującej się do leczenia 
odwykowego. W 2017 roku do Gminnego Pełnomocnika wpłynęło 13. wniosków o leczenie odwykowe, osoby 
te zostały skierowane na terapię do tutejszego punktu konsultacyjnego oraz sporządzono 10. wniosków do Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich w Sandomierzu celem podjęcia leczenia odwykowego.

GKRPAiIU w 2017 roku wystosowała 16. wezwań do osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich 
rodzin na rozmowy motywacyjne.

Działania konsultacyjno – informacyjne leczenia odwykowego 

Punkt konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Dwikozach czynny jest 20. godzin miesięcznie.

Zakres oferty punktu konsultacyjnego:

1. Rozpoznawanie problemu zgłaszanego przez klienta

2. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa 
odwykowego.

3. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego 
wzoru picia

4. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, oraz ich rodzinom.

W punkcie konsultacyjnym w 2017 roku udzielono łącznie 136. porad, w tym:

1) 70. porad dla osób uzależnionych od alkoholu

2) 28. porad dla osób współuzależnionych od alkoholu

3) 16. porad dla ofiar przemocy domowej
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4) 13. porad dla sprawców przemocy domowej

5) 9. inne porady

Miejscowa Policja odnotowała na terenie gminy w 2017 roku ogółem 56. zdarzeń w tym: 19. to zatrzymani 
nietrzeźwi kierowcy, 2. osoby to sprawcy przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach

Pomoc społeczna polega na:

1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

2. Pracy socjalnej,

3. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb,

4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5. Rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb w środowisku,

6. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury społecznej.

Klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach w 2017 roku byli:

1) 45. rodzin z 103. osobami z powodu ubóstwa,

2) 68. rodzin z 184. osobami z powodu bezrobocia,

3) 55. rodzin z 97. osobami z powodu ciężkiej i długotrwałej choroby,

4) 85. rodzin z 162. osobami z powodu niepełnosprawności,

5) 9. rodzin z 51. osobami z powodu wielodzietności,

6) 28. rodzin z 133. osobami z potrzebą ochrony macierzyństwa,

7) osób z powodu bezdomności,

8) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego ogółem: 2. 
rodziny z 4. osobami, w tym 1. rodzina niepełna z 3. osobami.

Zespól interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. pracownicy 
socjalni, przedstawicieli policji, pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciel kuratorskiej służby sądowej 
w Sandomierzu, gminny pełnomocnik uzależnień.

Cele pracy Zespołu Interdyscyplinarnego to przede wszystkim pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym 
w przezwyciężeniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych z innymi 
podmiotami i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołane są 
grupy robocze na rzecz pomocy do pracy z rodzinami w których zaistniało podejrzenie występowania 
przemocy domowej. W 2017 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20. Niebieskich Kart 
z podejrzeniem stosowania przemocy domowej. W każdym przypadku została powołana grupa robocza do 
pracy z rodziną. Do Sądu skierowano 2. sprawy dot. podejrzenia stosowania przemocy. Zakończono 17. 
Niebieskich Kart, w tym 8. z powodu braku zasadności do podejmowanych działań, 9. w związku z ustaniem 
przemocy w rodzinie. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku pozostało aktywnych 17. Niebieskich Kart.

§ 4. 

Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, w tym 
narkomanii

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin. 

1) Działalność punktu konsultacyjnego, oraz grup wsparcia mających na celu motywowanie do podjęcia 
terapii zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin, oraz udzielanie wsparcia po zakończonym 
leczeniu, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zamiany wzoru picia oraz rozpoznanie 
zjawiska przemocy domowej i udzielanie wsparcia i pomocy,
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2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w tym:

a) opiniowanie wniosków wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

c) rozmowy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, wstępne motywowanie do podjęcia terapii 
i leczenia,

d) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

e) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy poprzez:

- organizacja spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z narkomanią dla zagrożonych środowisk,

- wspieranie działalności Punkty Konsultacyjnego, oraz instytucji zajmujących się profilaktyką 
i przeciwdziałaniem narkomani,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych,

- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka pochodzących z rodzin z problemami 
alkoholowymi i narkomanii,

- ponoszenie opłat za opinię biegłych sądowych w przedmiocie leczenia odwykowego tj. psychologa 
i psychiatry.

3) Współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrektorami placówek oświatowych, 
poszczególnymi sołectwami oraz innymi podmiotami.

4) Dofinansowanie działalności klubu integracji społecznej, w tym klubów AA.

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

1) Współudział w tworzeniu wszelkiego rodzaju grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w szczególności 
grupy dla współmałżonków osób uzależnionych.

2) Działalność świetlic i pomoc w realizacji programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dotkniętych problemami uzależnień.

3) Zapewnienie poradnictwa i konsultacja w Punkcie Konsultacyjnym.

4) Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami 
uzależnień (wszelkie formy związane z profilaktyką ).

5) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień.

6) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie skutecznego reagowania na informacje 
o przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla młodzieży i dzieci, w tym:

1) Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także 
podejmowanie działań edukacyjnych dla rodziców.

2) Rozpowszechnianie broszur, ulotek oraz plakatów w placówkach oświatowych, punkcie konsultacyjnym, 
świetlicach środowiskowych i innych miejscach w gminie.

3) Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień, w tym prowadzenie lokalnych kampanii 
edukacyjnych monitorowanie skali problemów.

4) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców oraz działań interwencyjnych 
i kontrolnych, przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.

5) Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie 
i szkodliwie oraz osób zażywających narkotyki.
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4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów uzależnień:

1) Współpraca i wspieranie inicjatyw podmiotów statutowo działających na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych uzależnień.

2) Współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych, konkursów oraz innych przedsięwzięć mających na 
celu propagowanie wzorców trzeźwego stylu życia.

3) Wspieranie i dofinansowanie miejsc do uprawiania sportu, rekreacji i zabaw, doposażenie świetlic 
środowiskowych w niezbędny sprzęt i materiały.

4) Dofinansowanie transportu na pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez różne podmioty, mające 
na celu popularyzowanie zdrowego stylu życia jako antidotum na nudę i ryzykowne zachowania.

5) Dofinansowanie udziału w obozach, koloniach, zimowiskach, mitingach terapeutycznych, itp. z wszelką 
formą związaną z profilaktyką zapobiegania uzależnieniom, przemocą i narkomanią.

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

1) Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim lub nietrzeźwym.

2) Prowadzenie kontroli przypadków łamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych oraz 
informacji o sponsorowaniu różnego rodzaju imprez przez producentów lub dystrybutorów napojów 
alkoholowych.

3) Spotkania z podmiotami prowadzącymi handel alkoholem.

4) Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

5) Wydawanie opinii dotyczących nowo powstałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
gminy.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

1) Realizacja tego zadania będzie odbywać się poprzez wspieranie innych przedsięwzięć mających na celu 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz reintegracji osób uzależnionych 
i członków ich rodzin np. klubów integracji społecznej, w tym klubów AA oraz innych grup wsparcia.

§ 5. 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Innych Uzależnień.

1. Na podstawie art. 41 ust.5. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy jest zobowiązana do określenia w „gminnym programie” zasad 
wynagradzania członków gminnej komisji.

2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych 
Uzależnień w Dwikozach ustala się miesięcznie w wysokości:

1) Dla członków komisji - 70,00 złotych

2) Dla zastępcy przewodniczącego komisji – 90,00 złotych

3) Dla przewodniczącego komisji 120,00 złotych

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane po uprzednim sporządzeniu przez gminnego pełnomocnika uzależnień 
danych do listy płac polegających na analizie zaangażowania poszczególnych członków komisji w jej bieżącej 
pracy - realizacji zadań.

4. Za każdą nieobecność w okresie rozliczeniowym /miesiąc/ z kwoty wynagrodzenia zostanie potrącona 
część wynagrodzenia obliczona proporcjonalnie do zaangażowania w realizacji zadań jako członka gminnej 
komisji na terenie gminy.
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5. Gminny pełnomocnik uzależnień współdziała z komisją, prowadzi obsługę prac komisji oraz bierze 
odpowiedzialność za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Innych Uzależnień na terenie gminy.

6. Pełnomocnik prowadzi statystykę niezbędnych danych, /w tym monitoruje skalę problemów w lokalnym 
środowisku/ do opracowania programu, sporządza sprawozdania oraz dokonuje rozliczenia poniesionych 
wydatków oraz merytorycznej realizacji zadań określonych w „gminnym programie”.

§ 6. 

Zasady finansowania zamierzeń programowych

1. Środki na realizację gminnego programu pochodzą z następujących źródeł:

1) Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) Środki mogą pochodzić z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii o przemocy 
w rodzinie.

3) Środki te znajdują się w osobnych rozdziałach w strukturze budżetu gminy.

2. Poza zadaniami określonymi w gminnym programie środki, o których mowa w pkt. 1 mogą być 
przeznaczone na inwestycję i remonty obiektów związanych z realizacją programu oraz na zatrudnienie w tym 
celu niezbędnej kadry pracowniczej.

§ 7. 

Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2018 roku.

1. Planowane dochody: łącznie 100 000,00 zł, w tym:

1) plan środków uzyskanych w 2018 roku z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 
100 000,00 zł,

2) środki pozostałe z 2017 roku – zostaną wprowadzone po sporządzeniu bilansu,

2. Planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień: 100 000,00 zł, w tym:

1) Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie – 95 000,00 zł

2) Na przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł

3. Szczegółowy podział wydatków programu w wysokości – 100 000,00 zł:

1) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z uzależnieniem - 6 000,00 zł,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników /gminnego pełnomocnika uzależnień oraz sprzątaczki punktu 
konsultacyjnego przy UG Dwikozy/ - 20 376,00 zł,

3) Składki na ubezpieczenie społeczne /pochodne/ - 3 485,00 zł,

4) Składki na Fundusz pracy /pochodne/ - 500,00 zł,

5) Wynagrodzenia członków GKRPA i IU – 6 720,00 zł,

6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie świetlic, zakup wyposażenia i materiałów biurowych 
oraz środków czystości dla punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Dwikozach – 30 000,00 zł,

7) Zakup usług pozostałych, w tym umowa zlecenie terapia, usługi transportowe, programy profilaktyczne, 
szkolenie komisji, bieżące remonty, opłata za badania uzależnionych, terapia uzależnionych i członków ich 
rodzin itp. – 30 600,00 zł,

8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /punkt/ - 600,00 zł,

9) Podróże służbowe /delegacje służbowe/ - 619,00 zł,

Id: D3A0561A-A04A-40D6-AFB4-96C738567736. Podpisany Strona 9



10) Inne wydatki związane z realizacja gminnego programu /rezerwa /– 1 100,00 zł.

4. Wydatki zawarte w ust. 3 niniejszego § dotyczą wspólnego programu zarówno profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych jak i przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz innych uzależnień.
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Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień jest
dokumentem obowiązkowo uchwalanym rokrocznie, a jego realizacja należy do zadań własnych gminy.
W Gminnym Programie obok zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu zawarto również przeciwdziałanie narkomanii
i przemocy w rodzinie, które aczkolwiek mogą być odrębnymi programami wieloletnimi, to z uwagi, że
finansowany jest również z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanowiono,
aby konstruować go wspólnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych corocznie.

Program ten stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wyznaczającym
kierunki i określone działania zmierzające do osiągnięcia celów ustawowych związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, integracją społeczną osób uzależnionych oraz innych uzależnień np. internetu, gier, hazardu, itp.

Przy opracowaniu programu uwzględniono wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zamieszczone w Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku.

Bardzo istotnym elementem przy opracowywaniu programu jest przeprowadzona analiza problemów
społecznych na terenie gminy /przedstawiona w § 3/, która stanowi podstawę do podjęcia głównych kierunków
działań dążących do zminimalizowania skutków uzależnień i prowadzenia właściwej profilaktyki oraz
przeciwdziałania uzależnieniom, a także integracji społecznej osób uzależnionych.

Dochody i wydatki określone w § 7 „gminnego programu” zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł,
z czego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i innych
uzależnień w wys. 95 000,00 zł, a na przeciwdziałanie narkomanii w wys. 5 000,00 zł.

Plan dochodów to wpływy w wysokości: 100 000, 00 zł z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2018 roku, natomiast środki pozostałe z 2017 roku – zostaną wprowadzone do „gminnego
programu” odrębną uchwałą Rady Gminy po sporządzeniu bilansu finansowego.

W preliminarzu na 2018 rok obok stałych wydatków, którymi są wynagrodzenia i pochodne, koszt
utrzymania punktu konsultacyjnego wraz z umową zlecenia osoby prowadzącej ten punkt, dofinansowanie
programów profilaktycznych, uzupełnienie wyposażenia świetlic środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin
z problemem uzależnień, dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież np.
dofinansowanie do zimowiska, dowóz na pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży itp., zaplanowano
również terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz szkolenie pełnomocnika i członków komisji
w celu wypełnienia obowiązku art. 4¹ ust. 4 w/w ustawy.

Szczegółowy podział wydatków programu został opracowany w oparciu o potrzeby lokalnego środowiska
w świetle wskazówek i rekomendacji oraz na podstawie obowiązującego prawa.

Po uwzględnieniu zapotrzebowań zgłoszonych przez lokalne środowiska oraz wynikające z bieżących
potrzeb sporządzony projekt został pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji. Projekt uchwały został
również przedstawiony na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy w Dwikozach odbytych w dniach 8 i 9
stycznia 2018 roku.
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