UCHWAŁA NR 207/XXXIX/2017
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz.487 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 z późn. zm.)
Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w brzmieniu
ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymanek
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Załącznik do Uchwały Nr 207/XXXIX/2017
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok
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L.p
1
I.

II.

Główne kierunki działania
2
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.

Formy realizacji
3
1.Działalność Punktu Konsultacyjnego przy Szkole
Podstawowej mającego na celu udzielenie informacji
i pomocy ofiarom przemocy180,00 zł brutto 1 m-c.
2.Szkolenie dla członków Komisji GKRPA, radnych,
policji, pedagogów, pracowników socjalnych oraz
sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przemocy w rodzinie.
3.Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
w punkcie Stowarzyszenia Abstynenckiego „FENIKS”
działającego w Kamienicy Polskiej –zatrudnienie
psychologa (1 raz w tygodniu przez 12 miesięcy).
1.Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
i penetracja terenów zagrożonych alkoholizmem. 10
wywiadów x 70,00 zł = 700,00 zł.
2.Odbywanie posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a)podejmowanie decyzji nad prawidłowym
wydatkowaniem wniosków o leczenie odwykowe,
kierowanie wniosków do lekarza biegłego, psychologa
i do sądu w sprawie wydania opinii i leczenia
odwykowego (komisje robocze 12 spotkań)
b)opinie biegłego lekarza sądowego i
lekarza
klinicznego 10 opinii x 200.00 zł = 2.000.00 zł
c) ryczałt dla Pełnomocnika 150,00 zł brutto
x 12 m-cy = 1.800 zł
d) wynagrodzenia dla członków Komisji za pracę
w Komisji (6 spotkań)
- przewodniczący komisji 50,00 zł brutto
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Odpowiedzialni za
realizację
4
Przewodniczący
Komisji

Termin realizacji

Koszt

5
2-gi piątek miesiąca
w godz. 15 – 16

6
2.160,00 zł

cały rok

1.900,00 zł

Przewodniczący
Komisji

cały rok

7.920,00 zł

Sekretarz Komisji
Policja

W/g potrzeb

700,00 zł

Przewodniczący
Komisji

Wg potrzeb

1.000,00 zł

Przewodniczący
Komisji

W/g potrzeb

2.000,00 zł

Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji

Cały rok

1.800,00 zł

Cały rok

1 050,00 zł
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- z-ca przewodniczącego 25,00 zł brutto
- członkowie komisji 20,00 zł brutto

III.

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla
dzieci młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

3.Przeciwdziałanie zjawisku przemocy:
- dofinansowanie programu wsparcia i pomocy
terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie,
- dofinansowanie osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- wspieranie procedury interwencji wobec przemocy
w rodzinie „Niebieskie Karty”.
1.Realizacja programów profilaktycznych w Szkole
Podstawowej w Kamienicy Polska (szkolenia)
2.Prowadzenie ewidencji zezwoleń alkoholowych
w celu przygotowywania decyzji i naliczania opłat
koncesyjnych
( nadzór konserwacyjny oprogramowania)
3.Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym
w Kamienicy Polskiej:
- dofinansowanie warsztatów prowadzonych
z młodzieżą na temat różnego rodzaju uzależnień, oraz
sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych
(zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć)

700,00 zł

Dyrektor
Szkoły
Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

700,00 zł.

Rok 2018

600,00 zł.

Dyrektor
Szkoły

Rok 2018

2.000,00 zł.

4.Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kamienicy
Polskiej poprzez dofinansowanie działalności
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”- sekcji
koszykówki prowadzącej rozgrywki w lidze okręgowej
– organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych
(w tym: opłaty sędziowskie, zakup pucharów, nagród),
-zakup sprzętu i strojów sportowych

Dyrektor
Szkoły

Rok 2018

5.500,00 zł.

5.Dofinansowanie działalności Ludowego Klubu
Sportowego w Kamienicy Polskiej w celu
organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży
z terenu gminy oraz propagowanie trzeźwego stylu
życia (zakup sprzętu sportowego)

Przewodniczący
Komisji
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3.000,00 zł.
Rok 2018

1.500,00 zł.
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6.Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów
w Kamienicy Polskiej (dofinansowanie imprezy
propagującej zdrowy styl życia )
7.Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów
w Osinach ( dofinansowanie imprezy integracyjnej,
zakup sprzętu )
8.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu
i Rekreacji – dofinansowanie funkcjonowania sekcji
piłki siatkowej
9.Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną:
spotkanie z autorem
10.Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Kamienicy Polskiej poprzez dofinansowanie
Orkiestry Dętej ( zakup i naprawa sprzętu )
11.Finansowanie Świetlicy Środowiskowej w Wanatach
, celem propagowania trzeźwego stylu życia.

Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

1.500,00 zł.

Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

1.500,00 zł.

Dyrektor
GOKSiR-u

Rok 2018

4.770,00 zł

Dyrektor Biblioteki

Rok 2018

1.200,00 zł.

Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

1.500,00 zł.

Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

11.000,00 zł.

12.Finansowanie świetlicy w Osinach, - bieżąca
działalność.
13.Finansowanie świetlicy w Zawisnej, mające na celu
kształtowanie pozytywnie postaw młodych ludzi,
bieżąca działalność.
14.Finansowanie świetlicy w Zawadzie , mające na
celu kształtowanie pozytywnie postaw młodych ludzi,
bieżąca działalność

Przewodniczący
Komisji
Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

11.000,00 zł.

Rok 2018

11.000,00 zł.

Przewodniczący
Komisji

Rok 2018

11.000,00 zł.
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IV.

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

Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych
służących kontroli działalności gospodarczej w zakresie
obrotu napojami alkoholowymi (w szczególności dot.
sprzedaży alkoholu nieletnim, reklamowania napojów
alkoholowych, nielegalnego obrotu napojami
alkoholowymi).
1.Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych dotyczących
naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.Występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
3.Współpraca z policją w celu wyeliminowania
spożywania napojów alkoholowych w punktach
sprzedaży detalicznych na ulicach
i innych miejscach użyteczności publicznej.

Inspektor ds.
działalności
gospodarczej
Przewodniczący
Komisji,
GKRPA,

Cały rok

V.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kamienicy Polskiej w celu udzielania
pomocy rodzinom uboższym i rodzin z problemami
alkoholowymi
Współpraca z Stowarzyszeniem Abstynenckim
„FENIKS” jako grupy wsparcia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych (dofinansowanie imprez
propagujących trzeźwy styl życia).

Przewodniczący
Komisji,
GKRPA,

I-VI
IX-XII
2018 r.

Przewodniczący
Komisji

Cały rok

Podnoszenie poziomu życia członków rodzin Banku
dotkniętych patologiami społecznymi i w celu
pozyskania darów żywnościowych z Banku Żywności

Przewodniczący
Komisji

I kwartał
2018 r.

500,00 zł

2 000,00 zł.

2 500,00 zł

Ogółem: 92.000,00 zł
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