U C H W A Ł A N r II/13 /20 18
R ady G m iny O lszew o-B ork i

z dnia 28 grudnia 2018 roku
w spraw ie uch w alen ia G m innego Program u P rofilaktyki i R ozw iązyw an ia
P roblem ów A lk oh olow ych w gm inie O lszew o -B o rk i na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) w zw. z art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2019 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
1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grala

Załącznik
do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 grudnia 2018r.

G m in n y Program Profilaktyki i R ozw iązyw an ia P roblem ów A lk oholow ych
w gm inie O lszew o-B ork i na 2019 rok
I. Wprowadzenie:
Polska należy do grona nielicznych krajów europejskich, gdzie spożycie alkoholu wzrasta. Świadomość
tego, że trzeba ograniczać spożywanie alkoholu dominuje w sąsiednich krajach europejskich,
natomiast w Polsce ciągle panuje przekonanie, że mamy z tego więcej korzyści niż strat. Obecne
spożycie alkoholu w Polsce, które przekroczyło w 2017 roku

10 litrów czystego alkoholu na

mieszkańca, jest najwyższe od XIX wieku. Aż 80% Polaków pije alkohol, abstynencja dotyczy tylko 10%
mężczyzn. Najwyższe spożycie osiągamy między 20 a 40 rokiem życia. W Polsce wśród mężczyzn
spożycie alkoholu spada wraz ze wzrostem wykształcenia, natomiast u kobiet ta zależność jest
odwrotna.
W ciągu ostatnich lat znacznie 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. 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 jest to 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% 15letnich 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.
Uzależnienie od spożywania alkoholu stanowi poważny problem społeczny. Istnieją istotne powiązania
między nadużywaniem alkoholu, a problemami przemocy w rodzinie, ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Powiązania te są na tyle złożone, że rozwiązywanie ich wymaga wieloaspektowego
spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych. Z tego też względu tworzony jest
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występują. Znaczny wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży i zdecydowane obniżenie wieku inicjacji
alkoholowej, a także ogólne przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi
powoduje, że coraz więcej miejsca w edukacji powinna zajmować z jednej strony profilaktyka
alkoholowa, z drugiej zaś
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społeczności głównie z tego względu, że takie działania przynoszą najczęściej wymierne skutki.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewie-Borkach funkcjonuje na
podstawie następujących aktów prawnych:
1)

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz. 2137 ze zm.)

2)
3)
4)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.1030)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.
poz.1390)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.)

Badania przeprowadzone w 2015 roku w ramach Kampanii pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na
populacji uczniów klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów z terenu gm. Olszewo-Borki
wykazały, że 15% chłopców i 9% dziewcząt samodzielnie kupuje papierosy, które następnie wypala
(średnio w kraju odpowiednio 13 i 11%). Identyczna liczba gimnazjalistów przyznała się do spożycia po
raz pierwszy alkoholu w wieku 14 lat. Młodzież zdaje sobie sprawę, że łatwo jest uzależnić się od
alkoholu (tak uważa odpowiednio 62% chłopców i aż 91% dziewcząt szkół podstawowych). Wyniki
statystyczne badań na populacji młodzieży z terenu gm. Olszewo-Borki były zawsze niższe od średniej
krajowej mniej więcej o 30-50%. Nie należy przez to rozumieć, że problemu nie ma. Problem jest, jak w
każdej społeczności ludzkiej, tyle że jego rozmiary nie wybiegają poza średnią krajową. W 2018 roku
prowadzone jest kolejne badanie ankietowe, w którym bierze udział młodzież z gminy Olszewo-Borki
pod nazwą "Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018” . Badanie odbywa się na platformie
internetowej www.diagnozaztu.pl w okresie od 30 września do 31 grudnia 2018r.i prowadzone jest w
ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” . Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych, a wyniki wypełnianego przez młodzież testu dostępne będą z
końcem maja 2019 roku.
II.

Założenia programowe na 2019 rok:

Program realizuje lokalną strategię w zakresie profilaktyki a także minimalizacji szkód wynikających z
nadużywania napojów alkoholowych poprzez realizację zadań własnych w sferze rozwiązywania
problemów uzależnień. Stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i
uwzględnia zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
III. Cel główny:
Zmniejszenie niekorzystnego wpływu uzależnień na społeczność gminy poprzez prowadzenie działań o
charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego stylu życia.
IV.

Cele szczegółowe:
1)
2)
3)

4)
5)

V.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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,
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, których działalność służy
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.

Zadania szczegółowe:

Realizując wybrane cele szczegółowe należące do zadań własnych gmin, które ustawodawca zawarł w
art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, nakreślono w programie profilaktyki następujące zadania do realizacji:

ZADANIE NR 1 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
1.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewie-Borkach
skierowane do osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia
odwykowego. Działania obejmują m.in.:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

2.

W szczególnych przypadkach możliwe jest wsparcie, również materialne dla członków rodzin
osób uzależnionych, dla ofiar przemocy w rodzinie, dla osób poszkodowanych przez osoby
nadużywające alkohol poprzez:
1)
2)
3)

3.

4.
5.

6.

przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
nawiązanie życzliwego, nieoceniającego kontaktu z klientem,
informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec
osób, które nie chcą podjąć dobrowolnego leczenia, a w stosunku do których biegli
sądowi orzekli uzależnienie i których postępowanie przyczynia się do demoralizacji
dzieci i innych członków rodziny,
zlecanie biegłym lekarzom badania osoby nadużywającej alkoholu celem orzeczenia i
wskazania sposobu leczenia,
udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego
wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
udzielanie informacji na temat możliwości i kompetencji poszczególnych służb z terenu
gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową
pomoc dla osób zgłaszających problem alkoholowy.

finansowanie profesjonalnej terapii wzmacniającej i motywującej dla osób
uzależnionych w ośrodkach znajdujących się poza terenem gminy,
opłacanie kosztów wniosków o orzeczenie leczenia odwykowego wnoszonych do sądu
rejonowego,
organizowanie zatrudnienia socjalnego dla osób uzależnionych od alkoholu.

Dofinansowanie programów i warsztatów profilaktycznych realizowanych przez organizacje
społeczne i pozarządowe oraz placówki oświatowe, skierowane do mieszkańców gm. OlszewoBorki.
Pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu grup samopomocowych wśród osób uzależnionych.
Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie, profilaktyce alkoholowej poprzez
dofinansowanie zakupu księgozbioru o tematyce związanej z chorobą uzależnienia
alkoholowego i innych patologiach w postaci zakupów do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Olszewie-Borkach oraz placówek oświatowych z terenu gminy.
Stała współpraca z Miejską Komendą Policji w Ostrołęce, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Olszewie-Borkach, Sądem Rejonowym w Ostrołęce - Wydziałem Rodzinnym i
Nieletnich, kuratorami rodzinnymi i dla dorosłych, pedagogami szkolnymi, szkołami w celu
podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.

ZADANIE NR 2 - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1.
2.

Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację
szkoleń dla rodziców i członków Gminnej Komisji.
Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w ramach
współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez:
1) zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej
poprzez stałą współpracę z psychologiem i terapeutą z Poradni Leczenia Uzależnień,
2) upowszechnianie wiedzy na temat procedury „Niebieskiej Karty” i „Niebieskiej Linii” .

3)
4)
3.

Pomoc
1)

2)

3)

4.
5.

6.
7.
8.

finansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie wiedzy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
edukacja
rodziców w
zakresie
umiejętności wychowawczych
oraz pomoc
psychospołeczna dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym.
socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w szczególności:
Organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii bądź obozów z programem
profilaktycznym dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym, zagrożonych
patologią alkoholową, współpraca w tym zakresie ze szkołami, parafiami oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na organizacji dodatkowych zajęć poza
zajęciami edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, jako
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w tym dożywianie dzieci na zajęciach
pozalekcyj nych,
Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego w ramach funkcjonowania świetlicy
środowiskowej, w której realizowane są następujące zadania:
a) edukacyjne, w tym odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce,
b) wspierające rozwój osobisty, psychiczny i fizyczny,
c) zagospodarowujące czas wolny, w szczególności w formie zajęć feryjnych
stacjonarnych,
d) konkursy i warsztaty o tematyce profilaktycznej.

Organizowanie indywidualnych spotkań z osobami uzależnionymi podczas posiedzeń Komisji
w celu informowania osób uzależnionych o konsekwencjach szkodliwego spożywania alkoholu.
Wyjazdy interwencyjno-motywacyjne Członków Komisji do osób i rodzin z problemem
alkoholowym w celu zdiagnozowania sytuacji i pouczenia o przysługujących im prawach i
obowiązkach, w ramach obowiązków służbowych.
Wspieranie Policji w ramach prowadzonych wspólnie działań i konkursów o treściach
profilaktycznych.
Promowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i popieranie
działań prowadzonych przez instytucje z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wymiana informacji z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego przy opracowywaniu
projektów i opiniowaniu podejmowanych działań - interwencji wobec sprawców przemocy.

ZADANIE NR 3 - 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.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych ze szczególnym
uwzględnieniem prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych:
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzania wolnego czasu, w szczególności działań długofalowych mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy.
Edukacja w zakresie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu,
Inspirowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych,
konkursów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom,
Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach,
takich jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, "Przeciw pijanym kierowcom” i
innych,
Zakup oraz rozpowszechnianie wśród młodzieży szkolnej i rodziców materiałów
profilaktycznych - prasy, broszur, ulotek, pomocy dydaktycznych, książek z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniu
przemocy,
przeciwdziałaniu uzależnieniom XXI wieku (od komputera i sieci, gier komputerowych, portali
społecznościowych, smartfonów, od mass-mediów, dopalaczy, leków itp.),
Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do
sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie ich dostępności i
przestrzeganie zakazu sprzedawania i spożywania przez nieletnich napojów alkoholowych,
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

ZADANIE NR 4 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
1.

2.
3.
4.

5.

Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących działania wynikające z ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez współorganizację działań
lub zlecanie zadań w trybie przepisów odrębnych.
Finansowanie zakupów i usług niezbędnych do realizacji działań Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Współpraca z pracownikami socjalnymi mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i
współuzależnionym,
Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu przemocy, alkoholizmu,
nikotynizmu, uzależnień od mass mediów - siecioholizmu, cyberprzemocy i innych dla szkół,
biblioteki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA a także osób fizycznych
stykających się zawodowo z tym problemem w ramach swoich obowiązków służbowych.

ZADANIE NR 5 - Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w
art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
1.

2.

3.
4.

VI.

Kontrola bądź wizytacja podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż
alkoholu w zakresie przestrzegania wszystkich warunków zamieszczonych w ustawie,
zezwoleniu i innych aktach dotyczących handlu alkoholem przeprowadzanie odpowiednich
czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób dopuszczających się naruszenia
przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub zastaw,
Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów
niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego bądź
wystąpienie do prokuratury w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
Występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku
stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Olszewo-Borki

1.

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
gminie Olszewo-Borki są:
1)
2)
3)
4)
5)

2.

Osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
Placówki oświatowe i inne jednostki podległe,
Organizacje pozarządowe,
Organizacje i kluby sportowe,
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Koordynatorzy programu:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

VII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki.
1. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki realizowane będą ze środków pochodzących
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Łączna kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2019 roku to 125.200
zł.
3. Preliminarz wydatków na poszczególne zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki przedstawia się następująco:
Lp.

Zadania

Planowane środki w zł

1

2
Zwalczanie alkoholizmu
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, których działalność służy rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
RAZEM

3
125.200 w tym:
15.000

1.
2.

3.

4.

5.

5.000

50.000

53.200

2.000

125.200

Jeżeli w trakcie 2019 roku nastąpi zwiększenie wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskane w ten sposób dodatkowe środki zostaną przeznaczone na
realizację zadań wynikających z programu, poprzez zwiększenie kwot przeznaczonych na priorytetowe
zadania realizowane w danym roku bądź też na realizację wybranych zadań, które z braku środków nie
zostały przyjęte w danym roku kalendarzowym do realizacji.
VIII.

Zasady wynagradzania
Alkoholowych.

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

1) Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń członków GKRPA wykonujących zadania określone w
niniejszym Programie, jest minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników ogłaszane corocznie
przez Prezesa Rady Ministrów.
2) 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,
•
wniosków o poddaniu się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu
przysługuje każdorazowo 15 % minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu, potwierdzony
złożeniem podpisu na liście obecności.;
2. Za pracę podczas kontroli punktów sprzedaży/podawania napojów alkoholowych - za
przeprowadzenie trzech udokumentowanych protokołami kontroli - przysługuje 20 % minimalnego
wynagrodzenia.

IX. Zasady przydzielania środków finansowych podmiotom ubiegającym się o realizację zadań
z zakresu profilaktyki.

1.

2.

3.

Środki finansowe na realizację zadań profilaktycznych pochodzą ze środków finansowych
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2019 rok.
Środki finansowe o których mowa w ust.1 przyznawane są wyłącznie zgodnie z wymogami
niniejszego programu profilaktyki oraz ustaw:
o wychowaniu w trzeźwości i o zdrowiu
publicznym.
Powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki odbywa się w trybie konkursu ofert
ogłaszanego corocznie przez Gminę Olszewo-Borki.

X. Zasady wydatkowania środków finansowych na pozostałe działania profilaktyczne a w
szczególności na pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
1. Wydatki środków finansowych z funduszu GKRPA stanowiące pomoc dla osób uzależnionych
(koszty pomocy psychologicznej, leczenia itp.) wymagają złożenia stosownego podania do
GKRPA.
2. Gmina Olszewo-Borki może zlecać na potrzeby GKRPA przeprowadzenie dodatkowych
konkursów ofert dotyczących działań profilaktycznych.

Załącznik
do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w gminie Olszewo-Borki
na 2019 rok

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w OlszewieBorkach na 2019 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA KOMISJA -

28
25
25
29
27
24
29
26
30
28
25
30

styczeń 2019 r.
luty 2019 r
marzec 2019 r.
kwiecień 2019 r.
maj 2019 r.
czerwiec 2019 r.
lipiec 2019 r.
sierpień 2019 r.
wrzesień 2019 r.
październik 2019 r.
listopad 2019 r.
grudzień 2019 r.

Imienny wykaz
glosowania Radnych Rady Gminy Olszewo-Borki
na II sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.
Uchwały Nr 11/13/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilakty i i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Olszewo-Borki na 2019 ro
Lp.

Imię i nazwisko
radnego

1.

Grala Krzysztof

2.

Grzymała Andrzej

3.

Kadłubowski Karol

4.

Kobylińska Marzena

5.

Kwiatek Karol

6.

Krukowski Mieczysław

7.

Luma Edward

8.

Listwon Zbigniew

9.

Milewska Małgorzata
Renata

10.

Pędzich Remigiusz
Wawrzyniec

11.

Sadlak Daniel

12.

Szelkowski Mieczysław

13.

14.
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Trzaska Bogdan

Żebrowski Robert
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Krzysztof Grala

