U CH W AŁA NR IV/18/2019
RADY M IEJSKIEJ W ŻY C H LIN IE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w spraw ie „G m innego Program u Profilaktyki i R ozw iązyw ania P roblem ów Alkoholow ych
na 2019 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 r.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie.

PRZE

ĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik
do Uchwały Nr 1V/18/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2019 ROK
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R o zd zia ł! Wprowadzenie. Aspekty prawne i finansowe.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków
sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania
alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury
produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia; ograniczanie dostępności alkoholu; leczenie,
rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom
nadużywania alkoholu i ich usuwanie; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; wspieranie zatrudnienia
socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) wymienia
katalog zadań, które winny być realizowane przez gminy. Wskazuje, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje
się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)
wymienia zadania własne gminy, do których należy w szczególności: tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie; opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Realizacja zadań, o których mowa w powyższych ustawach jest prowadzona w postaci gminnych programów.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Działania te są
prowadzone w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę
gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Ustawodawca wskazał gminom, że główne źródło pozyskania środków finansowych na realizację
zadań wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnych programów przeciwdziałania narkomanii to dochody gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje się
przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Skuteczna realizacja tego programu opiera się na współpracy z:
1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żychlinie,
3) policją,
4) kuratorami sądowymi,
5) organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Żychlin,
6) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
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7) placówkami oświatowymi i instytucjami kultury funkcjonującymi na terenie gminy Żychlin.
Rada Miejska w Żychlinie dnia 28 sierpnia 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami po zasięgnięciu
opinii jednostek pomocniczych gminy, podjęła uchwałę Nr XLIX/264/18 w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin.
1. Ustalono na terenie Gminy Żychlin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 40 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 35 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 35 zezwoleń;
2. Ustalono na terenie Gminy Żychlin maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zawierających:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 8 zezwoleń;
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 3 zezwoleń;
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 5 zezwoleń.
3. Ustalono, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych m ogą być usytuowane w odległości nie
mniejszej niż 50 metrów od obiektów:
1) kościoły, kaplice parafialne, cmentarze, stadiony;
2) szkół i przedszkoli;
Odległość, o której mowa powyżej mierzona jest najkrótszą drogą dojścia wzdłuż pieszych ciągów
komunikacyjnych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do głównego
wejścia do obiektu.

Rozdział 2. Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Żychlin została przeprowadzona przez Firmę Progres Instytut Rozwoju i Edukacji w Rzeszowie w IV kwartale 2018 r.
Celem przeprowadzonych badań ujętych w diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Żychlin była
przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych, takich jak:
1) problem spożywania alkoholu przez młodzież i dorosłych, dostępność produktów alkoholowych na terenie
gminy,
2) problem przyjmowania narkotyków przez młodzież, ich dostęp na terenie gminy, opinie i postawy wobec
substancji psychoaktywnych,
3) zjawisko przemocy, postawy i opinie wobec tego problemu w rodzinie jak i przemocy rówieśniczej.
Diagnoza została sporządzona na podstawie badań ankietowych, które obejmowały pięć wybranych grupy
społecznych, tj. uczniowie szkół podstawowych (kl. VI), uczniowie gimnazjum (kl. III), uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych (kl. II), dorośli mieszkańcy gminy Żychlin oraz sprzedawcy napojów alkoholowych.
Badaniem objęto łącznie 291 osób, tj. 79 uczniów szkół podstawowych, 65 uczniów gimnazjum, 32 uczniów
LO w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół w Żychlinie, 100 dorosłych mieszkańców gminy oraz 15
sprzedawców napojów alkoholowych.
W temacie młodzież z terenu gminy a używanie alkoholu
1. Najważniejsze problemy społeczne w Gminie Żychlin w opinii:
- uczniów szkół podstawowych to: przemoc w rodzinie - 38%; narkomania, dopalacze - 35%; przestępczość 23%,
- gimnazjalistów to: przemoc w rodzinie - 35%; choroby - 34%; alkoholizm - 25%,
- uczniów szkół średnich to: przemoc w rodzinie oraz choroby - po 25%; alkoholizm i sytuacja mieszkaniowa po 22%.
2. Zdaniem 97% uczniów szkół podstawowych, 46% gimnazjalistów oraz 72% uczniów szkół średnich alkohol
jest szkodliwy dla zdrowia. Ale 54% gimnazjalistów i 28% uczniów szkół średnich nie widzi niebezpieczeństwa
spożywania alkoholu.
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3. Jako jeden z głównych powodów sięgania po alkohol jest chęć zrelaksowania się i zabawy. Tak
odpowiedziało 78% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 75% gimnazjalistów i 39% uczniów szkół
podstawowych. Na nacisk rówieśników jako powód sięgania po alkohol wskazało 65% uczniów szkół
podstawowych, 32% gimnazjalistów i 25% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Alkohol jest kojarzony jako
sposób na zapomnienie o kłopotach. Taka opinię wyraziło 37% gimnazjalistów, 41% uczniów szkół
podstawowych i 22% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Młodzież ma słuszny osąd tego, kim jest osoba uzależniona od alkoholu. 64% uczniów szkół podstawowych
oraz 56% gimnazjalistów i 56% uczniów szkół ponadgimnazjalnych uważa, że osoba uzależniona od alkoholu
to taka która jak zacznie pić nie potrafi przerwać w dowolnym momencie.
5. Na pytanie dotyczące picia jakiegokolwiek napoju alkoholowego ankietowani wskazali, że pili alkohol - 33%
uczniów szkół podstawowych, 85% gimnazjalistów i 75% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
6. Sytuacje upijania się zdarzały się u 78% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 77% uczniów gimnazjum.
7. Kontakt z alkoholem poniżej 10 roku życia miało 7% uczniów szkół podstawowych, 16% gimnazjalistów
i 13% uczniów szkół średnich.
8. Respondenci przyznali, że po raz pierwszy pili alkohol z osobami dorosłymi - 37% uczniów szkół
podstawowych, 12% gimnazjalistów oraz 25% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Większa część przyznaje
się do picia alkoholu z rówieśnikami - 22% uczniów szkół podstawowych, 73% gimnazjalistów oraz 52%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
9. Wśród badanych 48% gimnazjalistów oraz 31% uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje samodzielny
zakup alkoholu.
W temacie młodzież a narkotyki
1. Ankietowani - 84% uczniów szkół podstawowych, 55% gimnazjalistów oraz 38% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych stwierdzili, że nie znają osoby, która miałaby bezpośredni kontakt a narkotykami.
2. Sporadyczne zażywania narkotyków nie jest bezpieczne - to stwierdzenie 77% uczniów szkół
podstawowych, 52% gimnazjalistów oraz 47% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast po 20% uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uważa, że zażywanie narkotyków jest bezpieczne.
3. Uczniowie przyznali, że mieli kontakt z narkotykami - 4% uczniów szkół podstawowych, 25% gimnazjalistów
oraz 13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Największy odsetek badanych uczniów nie zna miejsca gdzie można kupić narkotyki - 65% uczniów szkół
podstawowych, 85% gimnazjalistów oraz 56% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie wskazywali inne
miejsca gdzie można kupić narkotyki. Wśród tych miejsc jest szkoła lub jej otoczenie - 9% uczniów szkół
podstawowych, 17% gimnazjalistów i 6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W temacie młodzież a przemoc
1. Najliczniejsza grupa młodzieży wskazała, że zetknęła się z przem ocą psychiczną (grożenie, szantaż,
mówienie wulgarnych słów na drugą osobę, wyzwiska, wyśmiewanie) - 52% uczniów szkół podstawowych,
85% gimnazjalistów i 20% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wskazali, że zetknęli się z przemocą fizyczną
(bicie, policzkowanie, drapanie, kopanie, popychanie) - 24% uczniów szkół podstawowych, 57%
gimnazjalistów i 60% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Ankietowani uczniowie szkół podstawowych w 48% wskazali, że najczęstszą przyczyną przemocy jest zła
atmosfera w rodzinie. Ponadto 41% to naśladowanie zachowań innych a 39% wskazań to poddanie się presji
ze strony kolegów. Najczęstszą przyczyną przemocy wg. ankietowanych gimnazjalistów to okres dojrzewania
- 40%, obawy przed ośmieszeniem przez grupę - 35% oraz poddanie się presji ze strony kolegów oraz
naśladowanie zachowań innych - 28%. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wskazali na pierwszym miejscu
okres dojrzewania - 41%, obawę przed ośmieszeniem i poddanie się presji kolegów - 31% wskazań.
3. Duży odsetek młodzieży zna osoby, wobec których stosowana jest przemoc przez rodziców -1 5 % uczniów
szkół podstawowych, 28% gimnazjalistów i 20% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Na pytanie dotyczące przemocy rówieśniczej duża część badanych oświadczyła, że uczestniczyła w bójce
w szkole i byli osobami prowokującymi zajście -1 8 % uczniów szkół podstawowych, 42% gimnazjalistów i 25%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W bójce gdzie respondenci byli atakowani to w - 14% uczniowie szkół
podstawowych, w 45% gimnazjaliści i w 25% uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
5. 10% uczniów szkół podstawowych, 28% gimnazjalistów i 32% uczniów szkół średnich stwierdziło, że byli
w sytuacji, w której nie mogli się obronić, gdyż znęcający się nad nimi mieli znaczna przewagę.
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Problemy społeczne w opinii mieszkańców Gminy Żychlin
1. Najważniejsze problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców gminy to: bezrobocie - 43%;
alkoholizm - 40%; picie alkoholu przez młodzież - 36%. Na kolejnych miejscach znalazły się zubożenie
społeczeństwa - 32%; choroby - 31%; przemoc i agresja na ulicach - 26%; problemy mieszkaniowe,
bezdomność - 24%; przemoc w rodzinie - 22%; wzrost przestępczości - 20%.
2. Mieszkańcy są zdecydowanie za ograniczeniem i kontrolą dostępności alkoholu - 74%.
3. Zdecydowana większość ankietowanych - 70% wie, gdzie na terenie gminy może szukać pomocy w celu
rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Zdecydowana większość badanych - 70% twierdzi, że spożywanie alkoholu przez osoby poniżej 18 roku
życia na terenie gminy jest większe niż 10 lat temu.
5. 52% dorosłych mieszkańców gminy uważa, że aktualnie spożywa się więcej alkoholi niskoprocentowych.
6. Dorośli mieszkańcy ocenili, że w 63% posiadają wystarczającą wiedzę na temat narkotyków, zaś 37%
uważa, że jest ona niewielka.
7. 83% respondentów uważa, że zażywanie narkotyków/dopalaczy jest szkodliwe bez względu na
częstotliwość ich zażywania.
8. 64% ankietowanych osób twierdzi, że nie ma wiedzy na temat dostępności narkotyków na terenie gminy.
Natomiast 29% twierdzi, że są one powszechne i łatwo je zdobyć, zaś 7% badanych mówi o trudnościach
w dostępie do narkotyków.
9. Dorośli mieszkańcy gminy w 82% są zdania, że przemoc domowa to realny problem, a kłótnie I rękoczyny
nie są czymś normalnym. Jednak 18% jest zdania, że przemoc domowa to jedynie wyolbrzymiony problem.
10. Według badanych przemoc występuje w bardzo znacznej części polskich rodzin. 60% twierdzi, że w około
0-20% rodzin może występować zjawisko przemocy, natomiast 32% uważa, że może być nawet w 21-50%
polskich rodzin.
11. 41% ankietowanych wyraziło zdanie, że nie zna w swoim otoczeniu rodzin, gdzie dochodzi do przemocy.
Kilka takich rodzin zna 24% ankietowanych, a 1-2 rodziny zna 33% ankietowanych.
12. Większość badanych - 51% uważa, ze stosowanie kar fizycznych przez rodziców powinno być zakazane
prawem, zaś 49% jest przeciwnego zdania i sądzi, że ten zakaz jest zbędny.
Postawy sprzedawców wobec alkoholu
1. Wiedza sprzedawców nt. alkoholu zawartego w różnych napojach alkoholu - 60% jest zdania, ze alkohol
zawarty w piwie jest tak samo groźny jak w napojach wysokoprocentowych. 20% ankietowanych jest
przeciwnego zdania i 20% nie ma zdania w tej kwestii.
2. 87% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące ograniczenia dostępności do alkoholu
i wyrobów tytoniowych i Ich kontrolowania. Pozostała liczba twierdzi, że produkty te powinny być sprzedawane
bez kontroli.
3. 66% respondentów deklaruje, że w obrębie ich punktu sprzedaży nigdy nie dochodzi do spożywania
alkoholu, a 27% ankietowanych twierdzi, ze takie sytuacje mają miejsce najwyżej raz w tygodniu.
4. Widok osób pijących w miejscach publicznych w ciągu ostatnich 10 lat jest: rzadszy - 20%; podobny - 47%;
częstszy - 33%.
5. Wśród 54% respondentów twierdzi, że sytuacje w których osoba nieletnia próbuje kupić alkohol nie zdarzają
się nigdy. 33% uważa, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, a 13% mówi, że takie sytuacje zdarzają
się co najmniej raz w tygodniu. Wszyscy ankietowani deklarują, że zawsze sprawdzają dowód osobisty
młodym ludziom, którzy próbują kupić alkohol lub papierosy.
6. Sytuacje próby zakupu wyrobów tytoniowych przez nieletnich zdarzają się, ale bardzo rzadko - 33%
respondentów, podczas gdy 54% twierdzi, że takie sytuacje nie mają miejsca. Wszyscy ankietowani deklarują,
że nigdy nie zdarzyła im się sytuacja sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim.
7. Funkcjonowanie kontroli sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych na terenie gminy. 27% sprzedawców
uważa, że kontrola sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych działa dobrze; 47% uważa, że działa średnio,
zaś 20% sprzedawców uważa, że kontrola działa słabo.
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Rozdział 3. Rekomendacje

Głównym celem Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest zapobieganie problemom związanym
z alkoholizmem i przemocą.
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 jego potrzeb.
W oparciu o opracowaną diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych zostały sformułowane rekomendacje
skierowane do mieszkańców Gminy Żychlin:
1. Działania profilaktyczne wśród młodzieży w zakresie:
1) nabywania umiejętności psychospołecznych np. asertywności, podnoszenie poczucia własnej wartości,
radzenie sobie z presją grupy rówieśniczej,
2) szkodliwości spożywania alkoholu i używania narkotyków szczególnie z fazie tzw. eksperymentowania,
3) ograniczenia spożywania alkoholu, pierwszego kontaktu z alkoholem, upijania się.
2. Działania profilaktyczne skierowane do rodziców i dorosłych:
1) zachęcających ich do rozmów z młodzieżą o niebezpieczeństwach jakie w iążą się z zażywaniem
narkotyków, piciem alkoholi czy paleniem papierosów,
2) poruszenie z rodzicami kwestii metod wychowawczych i poszerzenie ich kompetencji w zakresie zażywania
narkotyków, picia alkoholi czy palenia papierosów,
3) informujących i przeciwdziałających praktykom przyzwolenie dorosłych na picie alkoholu przez dzieci,
4) w zakresie uwrażliwienia nauczycieli i podejmowania przez nich działań powodujących zmniejszenie
zjawiska przemocy rówieśniczej na terenie szkoły.
3. Działania służące ograniczeniu spożywania alkoholu przez młodzież:
1) informowanie sprzedawców napojów alkoholowych o aspektach prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim,
2) prowadzenie kontroli sprzedaży dostępności alkoholu osobom do 18 roku życia.
4. Działania informacyjno - edukacyjne dotyczące:
1) przemocy psychicznej i fizycznej, której sprawcami są młodzi ludzie (tzw. przemoc rówieśnicza - bycie
sprawcą i ofiarą), oraz przemocy w rodzinie,
2) skali zjawiska, przepisów prawnych, sposobów reagowania i możliwościach pomocy dla potrzebującym,
3) adresów i zakresu pomocy instytucji oferujących pomoc dla osób uzależnionych, współuzależnionych
i doświadczającym przemocy w najbliższym otoczeniu.
5. Rozpowszechnianie informacji dotyczących działań profilaktycznych podejmowanych i realizowanych przez
gminę.6
6. Oczekiwane efekty programu:
1) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez działania informacyjno - edukacyjne.
2) Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w działaniach profilaktycznych poprzez wdrażanie programów
profilaktycznych i organizowanie czasu wolnego.
3) Zwiększenie świadomości sprzedawców napojów alkoholowych poprzez działania edukacyjne w zakresie
odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej ze sprzedażą alkoholu osobom do 18 roku życia.
4) Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym.
5) Uzyskanie wiedzy wśród mieszkańców gminy nt. działań profilaktycznych podejmowanych i realizowanych
przez gminę.
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Rozdział 4. Zadania i realizatorzy programu

4.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie

Sposób realizacji:
1. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób
uwikłanych w przemoc.

Realizatorzy:
1) organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba udzielonych porad
2. Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu w zakresie realizacji programu terapii indywidualnej
i grupowej oraz pomocy psychiatrycznej poza limitem i finansowaniem NFZ.

Realizatorzy:
1) placówki leczenia uzależnień
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba zrealizowanych programów
2) liczba osób uczestniczących w programach

Rozdział 4.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

pomocy

Sposób realizacji:
1. Zwiększenie umiejętności readaptacyjnej dla osób dotkniętych problem em alkoholowym i przem ocą
w rodzinie: pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba osób objętych readaptacją
2) liczba spotkań 2
2. Indywidulane poradnictwo i pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz pomoc osobom uwikłanym w przemoc.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)
5)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji

Wskaźniki:
1) liczba udzielonych porad
2) liczba osób objętych poradnictwem i pomocą
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3. Prowadzenie programów i warsztatów psychologicznych dla grup wsparcia i osób uzależnionych
i współuzależnionych.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba programów i warsztatów
2) liczba uczestników
4. Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym poprzez:
1) dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych, w tym świetlic
socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych,
2) dofinansowanie bieżącej działalności placówek, w których prowadzona jest praca z dziećmi,
3) dofinansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi rodzin z problemem
alkoholowym i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba uczestników zajęć i programów
2) liczba godzin realizowanych zajęć i programów
3) liczba uczestników szkoleń
5. Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem
alkoholowym - jako integralnego elementu i uzupełnienia całorocznej pracy z dziećmi, w tym uczestników
świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba uczestników
6. Dofinansowanie kosztów pobytu na obozach terapeutycznych, szkoleniach, seminariach abstynenckich,
zajęciach rehabilitacyjnych i innych mających na celu zdrowienie z uzależnienia - dla osób: uzależnionych; po
zakończonych programach psychoterapii uzależnienia; uczestniczących w zajęciach terapeutycznych;
będących uczestnikami grup samopomocowych; współuzależnionych.

Realizatorzy:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) Ref. OZ Urzędu Gminy
3) grupy samopomocowe

Wskaźniki:
1) liczba uczestników 7
7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez:
1) realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,
2) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
3) współpraca instytucji zajmujących się problemami przemocy w rodzinie,
4) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przemocy w rodzinie,
5) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy
w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy.
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Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji

Wskaźniki:
1) liczba Niebieskich Kart, w tym zakończonych procedur Niebieskiej Karty
2) liczba działań informacyjnych i edukacyjnych
3) liczba zakupionych i udostępnionych materiałów
8. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dofinansowanie szkoleń,
kursów dotyczących zjawiska przemocy, w tym procedury „Niebieskiej Karty”.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji

Wskaźniki:
1) liczba szkoleń i liczba uczestników
9. Organizowanie lokalnych narad w zakresie wdrażania systemu pomocy rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe oraz problemy związane z przemocą w rodzinie.

Realizatorzy:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba narad i liczba uczestników

4.3. 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

Sposób realizacji:
1. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych, zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy
3) szkoły

Wskaźniki:
1) liczba programów i zajęć profilaktycznych
2) liczba uczniów objętych programami i zajęciami2
2. Szkolenia i podnoszenie kompetencji nauczycieli, którzy otrzymają uprawnienie realizatorów programów
profilaktycznych - wdrażanie programów o potwierdzonej skuteczności.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy
2) szkoły
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Wskaźniki:
1) liczba przeszkolonych nauczycieli
2) liczba szkoleń i kursów
3. Szkolenia i kursy specjalistyczne dla nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz
rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy
2) szkoły

Wskaźniki:
1) liczba przeszkolonych nauczycieli
2) liczba szkoleń i kursów
4. Działania edukacyjne skierowane do rodziców i dorosłych dotyczących odpowiedniego podejścia do
przyzwolenia na spożycie alkoholu przez dzieci.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ref. OZ Urzędu Gminy
szkoły

Wskaźniki:
1) liczba działań edukacyjnych
2) liczba osób korzystających z edukacji
5. Udział w lokalnych ¡ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktycznym adresowanych do różnych
grup wiekowych.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
szkoły

Wskaźniki:
1) liczba kampanii edukacyjnych
2) liczba osób biorących udział w kampaniach
6. Organizowanie imprez propagujących życie w trzeźwości oraz podejmowanie lokalnych działań związanych
z profilaktyką.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
szkoły

Wskaźniki:
1) liczba imprez propagujących życie w trzeźwości
2) liczba osób biorących udział w imprezach 7
7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na
celu ograniczenie dostępności alkoholu i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go
roku życia.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Wskaźniki:
1) liczba podejmowanych działań
2) liczba osób korzystających z działań
8. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym jako elementu
programu profilaktycznego uwzględniającego zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia i pozwalające
wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
szkoły

Wskaźniki:
1)
2)
3)
4)

liczba
liczba
liczba
liczba

pozalekcyjnych zajęć sportowych
imprez rekreacyjno-sportowych
osób objętych zajęciami sportowych
osób objętych imprezami rekreacyjno-sportowymi

9. Organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych będących
alternatywą wobec spożywania alkoholu, przemocy w rodzinie itp., w tym realizacja zajęć profilaktycznych.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Ref. OZ Urzędu Gminy,
3) szkoły

Wskaźniki:
1) liczba osób korzystających z wypoczynku
10. Informowanie społeczności lokalnej gdzie szukać pomocy w sytuacjach związanych z używaniem
alkoholu, narkotyków i przemocą w rodzinie.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wskaźniki:
1) liczba materiałów informacyjnych i edukacyjnych
11. Prowadzenie systemu informacji - rozpowszechnianie wiedzy z zakresu problemów uzależnień i przemocy
oraz o działaniach podejmowanych na terenie gminy.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wskaźniki:
1) liczba materiałów informacyjnych i edukacyjnych
12. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych
poprzez prenumeratę, zakup specjalistycznych publikacji.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba materiałów edukacyjnych
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13. Monitorowanie skali problemów związanych z uzależnieniami i przem ocą w środowisku lokalnym (na
podstawie wskaźników określonych przy każdym z zadań) pozwalającym ocenić stan problemów, ewaluacja
prowadzonych działań i ich przekazywanie w środowisku lokalnym.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14. Podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
udział w kampaniach edukacyjno-informacyjnych oraz zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Realizatorzy:
1)
2)
3)
4)

Organizacje pozarządowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ref. OZ Urzędu Gminy
Komisariat Policji

Wskaźniki:
1) liczba działań edukacyjnych
2) liczba kampanii edukacyjno-informacyjnych
3) liczba materiałów edukacyjnych
15. Podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych poprzez zakup i przekazywanie
edukacyjnych na temat ograniczenia populacji osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.

materiałów

Realizatorzy:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba zakupionych materiałów

Rozdział 4.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie

Sposób realizacji:
1. Powierzenie realizacji niektórych zadań gminnego programu organizacjom pozarządowym, stosownie do
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
450 ze zm.).
1) Organizacje pozarządowe
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Ref. OZ Urzędu Gminy

Wskaźniki:
1) liczba powierzonych działań 2
2. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi:
1) dofinansowanie działań stowarzyszeń abstynenckich na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu
życia,
2) wymiana informacji, konsultacje, wspólne inicjatywy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
3) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych nt. działalności stowarzyszeń abstynenckich,
4) wspomaganie działalności grup samopomocowych m.in. poprzez dofinansowanie kosztów lokalowych.

Realizatorzy:
1) Organizacje pozarządowe
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Ref. OZ Urzędu Gminy
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Wskaźniki:
1) liczba dofinansowanych działań
2) liczba wspólnych inicjatyw
3) liczba materiałów informacyjnych i edukacyjnych

Rozdział 4.5. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

1) Pomoc społeczna osobom i rodzinom nadużywającym alkoholu, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem
społecznym i integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktów
socjalnych.
2) dofinansowywania do dożywiania uczniów szkół z terenu Gminy Żychlin z rodzin dysfunkcyjnych i grup
podwyższonego ryzyka.

Realizatorzy:
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2) szkoły

Wskaźniki:
1)
2)
3)
4)

liczba osób objętych pomocą
liczba rodzin objętych pomocą
ilość zawartych kontraktów socjalnych
liczba uczniów objętych dofinansowaniem do dożywiania

Rozdział 4.6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.1312i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Sposób realizacji:
1. Możliwość podejmowania przez gminę interwencji oraz występowania przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym,
sprzedaży pod zastaw i na kredyt oraz złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Realizatorzy:
1) Ref. OZ Urzędu Gminy
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wskaźniki:
1) ilość spraw w sądzie
2. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych m.in. w zakresie przestrzegania zasad
sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz prowadzenia reklamy i promocji
napojów alkoholowych.

Realizatorzy:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) Ref. OZ Urzędu Gminy,

Wskaźniki:
1) ilość kontroli

Rozdział 4.7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, której głównym celem jest przygotowanie osób
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wykluczonych społecznie do codziennego trybu i wprowadzenie ich na rynek pracy. Najbliższa placówka tego
typu funkcjonuje w Łodzi.
Finansowanie funkcjonowania CIS jest możliwe jedynie w sposób proporcjonalny do liczby osób
uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych.
Sposób realizacji:
1. Włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywnych form wsparcia prowadzonych przez
organizacje działające na terenie Gminy Żychlin.

Realizatorzy:
1) organizacja pozarządowe

Wskaźniki:
1) liczba uczestników form wsparcia
2. Zawieranie kontraktów socjalnych na podjęcie leczenia odwykowego w celu rozwiązywania trudnych
sytuacji życiowych, integracji ze środowiskiem i zmniejszania zjawiska marginalizacji i wykluczenia
społecznego.

Realizatorzy:
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wskaźniki:
1) liczba zawieranych kontraktów socjalnych

Rozdział 4.8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Regulaminu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sposób realizacji:
1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
1) przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem
przesłanek dotyczących osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od zaspakajania potrzeb rodziny oraz systematycznie zakłócają spokój
i porządek publiczny,
2) podejmuje działania motywujące - zaprasza na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie i poucza
o konieczności zaprzestania działań w związku z nadużywaniem alkoholu,
3) wnioskuje o przeprowadzenie tzw. wywiadu środowiskowego, tj. informacje na temat osoby nadużywającej
alkoholu,
4) kieruje na badanie przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
5) przygotowuje dokumentację oraz składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego
0 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
6) wspólnie z Ref. OZ Urzędu Gminy w Żychlinie realizuje zadania ujęte w „Gminnym Programie Profilaktyki
1Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok ”,
7) opiniuje zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Żychlin.
8) dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, w tym kontroli prawidłowości składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości
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sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
9) dofinansowanie działalności komisji m.in. poprzez zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, sprzętu
biurowego, itp.
10) podnoszenie kwalifikacji członków komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, kursach itp.
Realizatorzy:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2) Ref. OZ Urzędu Gminy
Wskaźniki:
1) liczba przyjętych zgłoszeń
2) liczba zaproszeń na rozmowę
3) liczba rozmów motywujących
4) liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
5) liczba skierowań na badanie
6) liczba przeprowadzonych badań
7 liczba wniosków skierowanych do sądu
8) liczba sporządzonych opinii dot. zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
9) liczba kontroli punktów sprzedaży
10) liczba szkoleń członków komisji
11) liczba przeszkolonych członków komisji
2. Ustala się zasady wynagradzania członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4 1 pkt. 5
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
1) za każde posiedzenie Komisji odbyte po godzinach pracy - wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia za pracę przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., ale
nie więcej niż 20% minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie.
2) za prowadzenie kontroli 1 punktu ze sprzedażą napojów alkoholowych po godzinach pracy - 20,00 zł
brutto, w tym koszty wynikające z korzystania z własnego środka transportu,
3) dopuszcza się możliwość sfinansowania wyjazdu służbowego członka komisji będącego pracownikiem
Urzędu w związku z jego udziałem w szkoleniach, kursach itp. na zasadach określonych w rozporządzeniu
MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz.
167),
4) wynagrodzenie, o których mowa w pkt. 1-2 płatne będzie w sposób przyjęty w Urzędzie.
3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego ustala się w kwocie 50,00 zł brutto.
4. Wynagrodzenie dla biegłego sądowego za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację zadań programu.
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Rozdział 5. Podział wydatków na zadania
Planuje się, że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2019 r. wyniosą 220.000,00 zł.
Z powyższej kwoty na realizację:
1. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę
196.000,00 zł.
2. Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę 24.000,00 zł.
L.p.

Treść zadania

Kwota w zł

1.

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (rozdział 4.1 ust. 1)

5.500,00

2.

Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu (rozdział 4.1 ust. 2)

6.000,00

3.

Udzielanie rodzinom dotkniętych problemem alkoholowym i przem ocą w rodzinie
pomocy psychospołecznej i prawnej (rozdział 4.2 ust. 1-3)

17.000,00

4.

5.

6.

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych
(rozdział 4.2 ust. 4 pkt 1-3)

17.000,00

Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym (rozdział 4.2 ust. 5; rozdział
4.3 ust. 9)

16.000,00

Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych (rozdział 4.2 ust. 4 pkt 4, ust. 6 i ust.
8; rozdział 4.3 ust. 3; rozdział 4.8 ust. 1 pkt 10)

12.000,00
1.000,00

7.

Organizowanie lokalnych narad (rozdział 4.2 ust. 9)

8.

Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i
młodzieży szkolnej (rozdział 4.3 ust. 1 i ust. 2)

12.000,00

9.

Organizowanie lokalnych przedsięwzięć o charakterze Informacyjno-edukacyjnym
(rozdział 4.3 ust. 4 i ust. 5)

8.000,00

10.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (rozdział 4.3 ust. 8)

13.000,00

11.

Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych i propagujących życie w trzeźwości
(rozdział 4.3 ust. 6 i ust. 8)

11.000,00

12.

Zakup i wykorzystanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (rozdział 4.2 ust. 7 pkt 5;
rozdział 4.3 ust. 12, ust. 14 i ust. 15)

1.500,00
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Wspomaganie działalności grup samopomocowych (rozdział 4.4 ust. 2 pkt 1 i 4)

14.

Dofinansowanie do dożywiania uczniów (rozdział 4.5 ust. 4)

15.

Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenia komisji,
kontrole punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, wywiady środowiskowe, opłaty
składek ZUS i na Fundusz Pracy, opłaty do sądu, materiały biurowe itp. (rozdział 4.6
ust. 2; rozdział 4.8. ust. 1 pkt 9, ust. 2 i ust. 3)

16.

22.000,00
6.000,00

5.000,00

Opłacenie kosztów biegłych (rozdział 4.8 ust. 4)
RAZEM:
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43.000,00

196.000,00

Rozdział 6. Realizacja programu Monitoring i ewaluacja programu
1. Burmistrz Gminy Żychlin przedstawia Radzie Miejskiej w Żychlinie sprawozdanie z realizacji „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w terminie
do 31 marca roku
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Za realizację programu odpowiedzialni są: Kierownik Ref. OZ Urzędu Gminy w Żychlinie, Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie.
3. W celu osiągnięcia celów programu i zweryfikowania czy zakładane zadania są realizowane zgodnie
z przyjętymi kierunkami prowadzony będzie monitoring określonych wskaźników. Monitoring programu pozwoli
ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikuje kierunek zmian, a także pozwoli na bieżącą modyfikację
działań umożliwiając dostosowanie programu do zmieniających się warunków.
4. Celem ewaluacji programu będzie określenie efektów wdrażania programu. Osiągnięciu tego celu służyć
będzie wymiana informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami, które realizują działania
profilaktyczne i zajm ują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Żychlin.

PRZEWODNICZĄCA RADY
r

Elzbiúd'i Wanda Sikora
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U ZA SA D N IEN IE DO
U C H W A ŁY NR IV /18/2019
RADY M IEJSKIEJ W ŻY C H LIN IE

z dnia 30 stycznia 2019r.

w spraw ie „G m innego P rogram u Profilaktyki i R ozw iązyw ania P roblem ów Alkoholow ych
na 2019 rok”
1

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) do zadań własnych gminy
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
-i

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Art. 4 ust. 2 powyższej ustawy określa, iż corocznie przez radę gminy uchwalany jest gminny
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na realizację programu profilaktyki w 2019 roku zaplanowano kwotę 196.000,00 zł. Środki te będą
pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które (zgodnie
2

z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) wykorzystywane
będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne
cele.

PRZEWODNICZĄCA RADY

/W K

Elżbieta Wanda Sikora

