U C H W A Ł A Nr XVI/106/11
Rady Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Olszewo-Borki na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01
stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Paweł Dębski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/106/11
Rady Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 28 grudnia 2011 roku
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I.

Problem alkoholizmu w Polsce

Jednym z najważniejszych mierników alkoholizmu jako zjawiska społecznego
jest spożycie napojów alkoholowych. Napoje alkoholowe są jedną z ważniejszych
pozycji budżetu statystycznego Polaka. Alkoholizm w Polsce to przede wszystkim
problem nadmiernego picia napojów wysokoprocentowych, dotyczy on zatem
znacznie szerszej zbiorowości niż grupa alkoholików nałogowych i problemowych.
Polska jest jednym z krajów europejskich o największej liczbie pijących oraz krajem o
najwyższym w świecie spożyciu napojów spirytusowych. Najnowsze dane określają
spożycie napojów alkoholowych na 11 litrów 100% alkoholu na 1 mieszkańca.
Poniższe dane statystyczne nie uwzględniają spożycia alkoholu pochodzącego z
nielegalnej produkcji. Według szacunków GUS nie zarejestrowane spożycie
wysokoprocentowych napojów alkoholowych wynosi 20-30% rejestrowanego
spożycia wódki. W Polsce przeważa spożycie mocnych napojów alkoholowych oraz
obyczaj picia nieumiarkowanego. W ogólnej strukturze spożycia napojów
alkoholowych napoje mocne (wódki) stanowią pomiędzy 75-80% całości.
Alkoholizm jest główną plagą społeczną w Polsce. Najwyższe spożycie
notowano w latach 1979 i 1980, kiedy na jednego statystycznego mieszkańca
wypadało 8,5 l 100% alkoholu. W późniejszych latach nastąpił jednak spadek do
poziomu 6,5 / 6,8, jednak równocześnie oceniano, że prawdziwe spożycie alkoholu
może być wyższe o 30%, a alkohole te pochodzą z nielegalnej produkcji. W latach 90
- tych spożycie zaczęło znowu wzrastać i ocenia się, że wynosi ono obecnie ponad
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10 l 100% alkoholu na 1 mieszkańca. Wprawdzie spadła produkcja nielegalnego
alkoholu, jednak do kraju dostaje się wiele różnych alkoholi sprowadzanych
nielegalnie i nie objętych oficjalną statystyką.
Więcej niż połowa alkoholu spożywana jest w Polsce przez ludzi w wieku 25-44
lata w tym głównie mężczyzn w okresie największej aktywności zawodowej.
Mężczyźni piją najwięcej między 20-30 rokiem życia, kobiety pomiędzy 30-40 rokiem
życia. Około 900 tys. osób jest trwale uzależnionych i wymaga leczenia. Grupę osób
intensywnie pijących szacowano w połowie lat siedemdziesiątych na 5 milionów, co
stanowi około 23% ludności w wieku produkcyjnym. W ostatnich latach można
obserwować zjawisko zwiększonej sprzedaży piwa, nie oznacza to jednak, że napoje
mocne straciły na swej popularności. Przyczyny tego zjawiska tkwią w niskiej
stosunkowo cenie tego artykułu jak również związane są z modą i zapotrzebowaniem
na ten rodzaj alkoholu szczególnie wśród młodzieży polskiej.
Szacuje się obecnie, że blisko 3 miliony ludzi w Polsce codziennie przekracza
próg trzeźwości, a 4-5 milionów ludzi zaliczyć należy do grupy pijących intensywnie.
Liczba pijących nadmiernie według ustaleń specjalistów rośnie proporcjonalnie do
kwadratu wzrostu średniego spożycia. Ponieważ przeciętnie alkoholik zakłada cztero
osobową rodzinę, więc problemem nadużywania alkoholu objętych jest w Polsce 20
milionów ludzi. A więc na orbicie pijackiej podkultury żyje połowa mieszkańców
naszego kraju. Rozmiary problemu są zatrważające i idą w złym kierunku, bowiem
obecna sytuacja ekonomiczna Europy pogrążającej się w kryzysie odbije się
negatywnie i na naszej gospodarce, co z pewnością przełoży się na sytuację
społeczną polskich rodzin. Należy przyjąć, że ubożenie społeczeństwa, wzrost
bezrobocia oraz brak perspektyw poprawy warunków egzystencji przyczyni się do
stopniowego wzrostu rozmiarów zjawisk patologicznych, w których spora część
społeczeństwa będzie widziała ucieczkę od problemów dnia codziennego.
W ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosło spożycie alkoholu przez młodzież.
Wynika ono nie tylko z łatwości dostępu do napojów alkoholowych, pewnych
wzorców spożycia, ale przede wszystkim z trudności adaptacyjnych młodego
pokolenia do skomplikowanej rzeczywistości w okresie przemian społecznych w
naszym kraju.
Badania wykazują, że wiek pierwszych kontaktów z alkoholem wynosi obecnie
11-12 lat, w wieku 14 lat połowa młodzieży okresowo używa alkoholu, w wieku 15-18
lat liczba pijących chłopców wzrasta do 90 - 100%. Od połowy lat 80-tych w grupie
15-latków trzykrotnie zmniejszyła się liczba "abstynentów", tzn. dzieci, które nie piły i
nie piją alkoholu. Obecnie to jest tylko 10% populacji. Coraz więcej dziewcząt pije
alkohol. Od lat 90-tych o 30% wzrosła liczba upijających się 15 i 17-letnich
dziewcząt. Do picia wina przyznaje się aż 42% 15-letnich dziewcząt.
Blisko 750 tysięcy młodych ludzi w Polsce komplikuje sobie życie intensywnym
piciem; blisko 2/3 całej populacji młodzieży odnosi mniejsze, ale istotne szkody
alkoholowe - udział w kłótniach, sprzeczkach, niechciane stosunki seksualne,
konflikty z rodzicami, itd.
Od 200 do 300 tysięcy młodocianych uważa się za straconych jako potencjał
rozwojowy społeczności, zaś zagrożonych jest kilkaset tysięcy młodych ludzi.
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II.

Problem alkoholizmu w gminie Olszewo-Borki

Na terenie gminy Olszewo-Borki corocznie wzywanych jest na posiedzenia
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 30 do 50 osób. W
Poradni Odwykowej w Olszewie-Borkach zarejestrowanych jest około 80 osób, z
czego 50-60% uczęszcza systematycznie lub okresowo na zajęcia terapeutyczne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie udziela pomocy materialnej ok. 140
uczniom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
W miejscowości Olszewo-Borki działa klub AA „Iskra” oraz stowarzyszenie o tej
samej nazwie skupiające kilkanaście osób. Organizowane są corocznie spotkania
grup abstynenckich, zjazdy rocznicowe dla byłych alkoholików oraz warsztaty i
treningi dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Badania przeprowadzone na przełomie roku 2008/2009 na zlecenie GKRPA w
Olszewie-Borkach dotyczące spożywania alkoholu przez młodzież szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Olszewo-Borki wykazało, że
spożywanie alkoholu wśród młodzieży jest zjawiskiem rozpowszechnionym i dość
popularnym. Badanie wykonano na 70-cio osobowych grupach młodzieży klas VI
szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych.
Celowym wydaje się przytoczenie wniosków, jakie nasunęły się z analizy
zebranego materiału badawczego:
1) tylko 41% uczniów szkół podstawowych nie miało kontaktu z alkoholem, a
spośród gimnazjalistów tylko 13%,
2) niemal co piąty uczeń szkoły podstawowej oraz prawie połowa
gimnazjalistów była już pijana,
3) następuje bardzo duży skok ilości spożycia napojów alkoholowych po
przejściu do gimnazjum (niemal o 50%). Co czwarty (28%) uczeń szkoły
podstawowej, ale co drugi już (48%) gimnazjalista pił alkohol w ciągu
ostatniego miesiąca. W sprzeczce, kłótni lub bójce z powodu picia
uczestniczył co dziesiąty uczeń szkoły podstawowej, ale już co piąty
gimnazjalista,
4) najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo, dalej wino i koktajl.
Rozpowszechniony jest mit, że alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż w
wódce,
5) kłopoty z rodzicami z powodu spożycia alkoholu miało 8% uczniów szkół
podstawowych, ale aż 25% gimnazjalistów,
6) młodzież pije z trzech powodów: dla zabawy (43%), z chęci poczucia się
dorosłym (40%) i aby uciec od problemów (24%). Próby te połączone z
chęcią wyróżnienia się w grupie rówieśniczej i osiągnięciem odprężenia i
relaksu są bardzo groźne, gdyż skracają drogę do uzależnienia,
7) niepokojące są postawy dorosłych – co czwarty uczeń pił alkohol z osobą
dorosłą, często z rodzicami lub w ich obecności, mając na to pełne
przyzwolenie,
8) młodzi ludzie nie mają problemu z zakupem alkoholu – 20% uczniów szkół
podstawowych i 40% gimnazjalistów odpowiedziało, że samodzielnie kupiło
alkohol,
9) młodzież najczęściej spożywa alkohol w swoim domu i domu swoich
kolegów oraz na łonie natury. Powstaje pytanie – co w tym czasie robią
dorośli?
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Z analizy przytoczonych wniosków wynika konieczność:
- edukacji profilaktycznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale i rodziców,
- edukacji profilaktycznej sprzedawców napojów alkoholowych,
- edukacji profilaktycznej młodzieży nacechowanej na zmianę postaw i
zachowań młodych ludzi. Edukacja winna kłaść nacisk na ukazywanie skutków
ubocznych, jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu oraz propagowanie właściwego
systemu wartości pokazującego, że alkohol jest tylko iluzoryczną formą pozbycia się
problemów, a jego spożywanie prowadzi w gruncie rzeczy do ich spotęgowania i
dodatkowych komplikacji życiowych.
Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych
(dane szacunkowe)
W POLSCE
38,6 mln mieszk.
Liczba osób uzależnionych
od alkoholu

ok. 2%
populacji

ok. 800 tys.

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)

ok. 4%
populacji

ok. 1,5 mln

Dzieci i młodzież wychowujące się
w rodzinach alkoholików
Osoby pijące szkodliwie
Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym

ok. 4%
ok. 1,5 mln
populacji
5-7%
2-2,5 mln
populacji
2/3 osób
Razem
dorosłych oraz 2/3
ok 2 mln osób:
dzieci z tych
dorosłych i dzieci
rodzin

W OLSZEWIEBORKACH
9,6 tys. mieszk.
ok. 190
ok. 400
ok. 400
500-600
Razem ok. 600
dorosłych i dzieci

(Źródło: PARPA oraz dane własne)

III. Mapa najważniejszych problemów związanych z alkoholizmem1
1.SZKODY WYSTĘPUJĄCE U OSÓB PIJĄCYCH
* samoniszczenie ponad miliona osób uzależnionych od alkoholu
* uszkodzenie zdrowia u ponad 3 milionów dorosłych osób nadmiernie pijących
jeszcze bez klinicznych objawów uzależnienia
* uszkodzenie rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej u ćwierć miliona
upijających się nastolatków
2.SZKODY WYSTĘPUJĄCE U CZŁONKÓW RODZIN ALKOHOLOWYCH
* schorzenia somatyczne spowodowane chronicznym stresem, zaburzenia
emocjonalne i demoralizacja oraz zubożenie,
* podstawowe grupy osób poszkodowanych to :
-dorośli współmałżonkowie, rodzeństwo, rodzice alkoholików (2-2,5 mln.)
-dzieci aktualnie wychowujące się w tych rodzinach ( 2-2,5 mln.)
1

Alkoholizm w Polsce-problem społeczny, Anna Dolata
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-dorosłe dzieci alkoholików u których występują zaburzenia somatyczne i
emocjonalne spowodowane wychowywaniem się w tych rodzinach.
3.ALKOHOLOWA DEGRADACJA ŚRODOWISKA PRACY
* absencja i wypadki
* obniżenie wydajności pracy
* alkoholowa patologizacja populacji bezrobotnych
4.NARUSZENIE PRAWA I PORZĄDKU PRZEZ OSOBY NIETRZEŹWE
* przestępczość osób nietrzeźwych
* prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym
* alkoholowe zaburzenia zachowania
5.PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z OBROTEM ALKOHOLEM
* nielegalny import, produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych
* sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
* reklama handlowa i propagowanie napojów alkoholowych.

IV. Podstawa prawna działań profilaktycznych.
Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 70, poz. 473 z
późn. zm.).
Zgodnie ww. ustawą wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek
prowadzenia działań w tym zakresie.
Ustawa wskazuje dodatkowe środki na realizację wymienionych niżej zadań. Są
nimi opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
mogą być wykorzystane jedynie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych ujętych w gminnym programie.
Ustawa nakłada w szczególności obowiązek realizacji sześciu zadań:
a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu;
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie;
c) 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;
d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego;
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f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.

Podstawową regulacją, na podstawie której realizowane są ww. zadania jest
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
uchwalany corocznie przez radę gminy (art.4(1) ust. 2)
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Olszewo-Borki skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie
zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, a także
leczeniu osób uzależnionych i łagodzeniu skutków nadużywania alkoholu.
Podstawowym celem programu jest położenie nacisku na prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień,
zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz ochrona przed
przemocą w rodzinie. Ponadto celem programu jest także kształtowanie nowego
stylu życia, ograniczenie spożycia alkoholu, zwłaszcza przez młodzież oraz
zmniejszenie już istniejących negatywnych zjawisk związanych z nadużywaniem
alkoholu, podejmowaniu działań, które zapobiegają powstawaniu nowych zagrożeń.
Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy i uznając życie obywateli w
trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności
lokalnej, Rada Gminy podejmuje działania profilaktyczne polegające na rozeznaniu i
usuwaniu przyczyn alkoholizmu według następujących zagadnień:

V. Ocena sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych
1. Przegląd sieci placówek handlowych i gastronomicznych prowadzących
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – ocena sytuacji, delegacje i
wyjazdy służbowe.
- wykonawcy: GKRPA na podstawie upoważnienia Wójta
- sposób realizacji: prowadzenie kontroli placówek handlowych i
gastronomicznych zlokalizowanych na terenie gminy w zakresie
przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych
- termin realizacji: cały rok
- szacunkowe koszty: 1.500 zł
2. Analiza skarg i wniosków mieszkańców w związku z funkcjonowaniem
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- wykonawcy: Wójt, GKRPA
- sposoby realizacji: przeprowadzenie kontroli w zakresie zasadności
skargi lub wniosku
- termin realizacji: cały rok
- szacunkowe koszty: ujęte wyżej
3. Ocena przestępczości i wypadków drogowych powodowanych przez osoby
nadużywające alkoholu.
- wykonawcy: Policja, Sąd, Prokuratura

8

-

sposoby realizacji: opinie, wnioski, orzeczenia
termin realizacji: praca ciągła
koszty: bez kosztów

VI. Działania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
1. Zakup literatury o tematyce profilaktycznej oraz dystrybucja materiałów
informacyjno-edukacyjnych tj. czasopism, pomocy dydaktycznych dla
dzieci i nauczycieli oraz osób z problemem alkoholowym.
- wykonawca: GKRPA
- sposoby realizacji: zakup materiałów dydaktycznych i przekazanie do
szkół oraz osobom leczącym się i współuzależnionym.
- termin realizacji: cały rok
- koszty: 2.000 zł
2. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjno-propagandowej na terenach
szkół podstawowych i gimnazjów.
- wykonawca: aktorzy, nauczyciele, przedstawiciele Policji
- sposób realizacji: prelekcje-pogadanki, lekcje o tematyce profilaktycznej
ew. przedstawienia teatralne
- termin realizacji: praca ciągła
- koszty: 2.000 zł
3. Pomoc osobom uzależnionym podejmującym leczenie w zakładach
lecznictwa odwykowego. Opiniowanie przez biegłych stopnia uzależnienia
od alkoholu ze wskazaniem rodzaju leczenia odwykowego.
- wykonawcy: GKRPA
- sposób realizacji: refundacja kosztów leczenia i dojazdów; zakup leków
i biletów, badanie lekarskie na wniosek GKRPA.
- termin realizacji: praca ciągła – cały rok
- koszty: 4.600 zł
4. Wspieranie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
pomocy rodzinom zagrożonym patologią, a w szczególności dzieciom.
- wykonawcy: Wójt, GKRPA
- sposób realizacji: zakup paczek żywnościowych, podręczników
szkolnych-pozyskanie sponsorów
- termin realizacji: sierpień i grudzień 2012
- koszty: 2.000 zł
5. Podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione do podjęcia
leczenia odwykowego.
- wykonawcy: GKRPA
- sposób realizacji:
a) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia z
osobami zgłoszonymi
b) kierowanie osób zgłoszonych do biegłego w celu wydania
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stosownej opinii
c) kierowanie osób zgłoszonych do Sądu w celu ustalenia
sposobu leczenia i zastosowania obowiązku leczenia
- termin realizacji: praca ciągła
- koszty wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach
Komisji: 22.000 zł.

VII. Działania w zakresie profilaktyki i edukacji w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
1. Pomoc w organizacji wycieczek profilaktycznych dla osób uzależnionych
od alkoholu i członków ich rodzin oraz innych osób współuzależnionych.
- wykonawcy: grupa członków Klubu AA ISKRA
- sposoby realizacji: zorganizowany wyjazd na zlot czł. Grup AA z całej
Polski
- termin realizacji: czerwiec (Częstochowa) i lipiec (Licheń)
- koszty: 4.800 zł.
2. Dofinansowanie obozów i kolonii w okresie letnim dla dzieci z rodzin
alkoholowych
- wykonawcy: GOPS, GKRPA
- sposób realizacji: wytypowanie dzieci z rodzin patologicznych przez
pracowników GOPS i członków GKRPA
- termin realizacji: czerwiec-sierpień 2012
- koszty: 11.000 zł
3. Pomoc w organizowaniu przez szkoły konkursów i olimpiad o tematyce
antyalkoholowej oraz zajęć pozalekcyjnych.
- wykonawcy: GKRPA, nauczyciele
- sposób realizacji: pomoc w zorganizowaniu konkursów tematycznych
- termin realizacji: cały rok
- koszty: zakup nagród i pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć
z dziećmi i młodzieżą – 10.000 zł
4. Pomoc w organizacji zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholowych.
- wykonawcy: nauczyciele szkół i przedszkoli
- sposób realizacji: organizacja czasu wolnego poprzez udział w
konkursach i zajęciach świetlicowych oraz na wolnym powietrzu
- termin realizacji: styczeń-luty 2012
- koszt: 2.000 zł
5. Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej.
- wykonawcy: TPD, Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach
- sposób realizacji: organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci
połączonych z elementami profilaktyki
- termin realizacji: rok szkolny
- koszt: 23.000 zł
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6.

Działania i akcje profilaktyczne w środowiskach abstynenckich.
- sposób realizacji: pomoc w organizacji zjazdów rocznicowych i spotkań
środowisk abstynenckich w tym również spotkań osób
współuzależnionych (członków rodzin alkoholików).
- termin realizacji: cały rok
- koszty: 2.500 zł

7.

Inne działania profilaktyczne podejmowane w środowisku abstynenckim.
- sposób realizacji: prowadzenie innych niż zjazdy i spotkania działań i
akcji profilaktycznych w środowiskach abstynenckich w tym warsztatów i
treningów dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- termin: cały rok
- koszty: 3.500 zł.

8.

Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
- sposób realizacji: wyjazdowe szkolenia specjalistyczne dla członków
komisji alkoholowych, organizowane corocznie przez organizacje
rządowe i pozarządowe.
- termin: cały rok
- koszty: 2.600 zł (2 osoby)

VIII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń członków GKRPA wykonujących zadania
określone w niniejszym Programie, jest minimalne wynagrodzenie za pracę
pracowników ogłaszane corocznie przez Prezesa Rady Ministrów.
1. Za pracę podczas posiedzeń GKRPA dotyczących szeroko pojętego opiniowania
(m.in.: projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych; sprawozdania z wykonania programu; projektu uchwał dotyczących
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wniosków dotyczących sprzedaży
alkoholu itp.) przysługuje każdorazowo 10 % minimalnego wynagrodzenia za udział
w posiedzeniu, potwierdzony złożeniem podpisu na liście obecności.;
2. Za pracę podczas posiedzeń GKRPA dotyczących podejmowania przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działań zmierzających do
poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu tj.:
- przeprowadzanie rozmów mających na celu zmotywowanie osoby
nadużywającej alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
(rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;
przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu);
kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu;
- podejmowanie decyzji o skierowanie do sądu wniosków o leczenie odwykowe,
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- udzielanie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym (składanie
wniosków do Prokuratury w przypadku znęcania się nad rodziną przez osoby
nadużywające alkoholu; składanie do sądu wniosków o skontrolowanie władzy
rodzicielskiej sprawowanej przez osoby nadużywające alkoholu nad nieletnimi
dziećmi).
przysługuje każdorazowo 15 % minimalnego wynagrodzenia za udział w
posiedzeniu, potwierdzony złożeniem podpisu na liście obecności.;
3. Za przeprowadzenie wywiadów o osobach nadużywających
alkoholu stanowiących załączniki do wniosków sądowych o
przymuszenie do leczenia przysługuje 10% minimalnego wynagrodzenia
za każdy przeprowadzony i udokumentowany wywiad.
4. Za pracę w zespole GKRPA ds. kontroli punktów sprzedaży/podawania
napojów alkoholowych - za przeprowadzenie trzech
udokumentowanych protokołami kontroli - przysługuje 20 %
minimalnego wynagrodzenia.

IX. Preliminarz wydatków na rok 2012 dotyczących profilaktyki
według klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Dział Rozdział

§

756

75618
0480

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

Kwota
96.000,00

96.000,00
96.000,00

WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Dział Rozdział

§

851
85154
2360

Treść

Kwota

Ochrona zdrowia

96.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

93.500,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego udzielone w
trybie art. 221 ustawy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do

23.000,00
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3110

realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
Świadczenia społeczne

15.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

27.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

12.400,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe

4410

4.600,00
1.500,00

13

