Uchwała Nr XVI/139/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1
2
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Czechowice-Dziedzice na rok 2016, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Załącznik do uchwały Nr XVI/139/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Gminie Czechowice-Dziedzice
na rok 2016

Czechowice-Dziedzice, listopad 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Czechowice-Dziedzice na rok 2016 stanowi kontynuację oraz uzupełnienie wcześniej
prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Uzupełniono go
o zdobyte w trakcie realizacji poprzednich programów doświadczenia oraz wnioski wynikające
z diagnozy lokalnych problemów. Wskazują one jednoznacznie na konieczność łączenia
oddziaływań w zakresie profilaktyki alkoholowej z działaniami zapobiegającymi innym
uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Stąd
konieczność realizacji wielowymiarowych działań w zakresie przemocy i cyberprzemocy, oraz
kształtujących umiejętności interpersonalne i społeczne (np. komunikacja, poczucie własnej
wartości szacunek do siebie, swojego ciała, do drugiego człowieka, rozpoznawanie
psychomanipulacji jako profilaktyka wchodzenia w różnego rodzaju grupy destrukcyjne itp.).
Właściwe wydaje się kreowanie profilaktyki uzależnień poprzez wzmacnianie czynników
ochronnych i eliminację czynników ryzyka. Program uwzględnia założenia i priorytety zawarte
w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011–
2015 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice, na
lata 2014-2020.
Program przedstawia zadania własne Gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, wynikające
z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
2. Gminny Program realizowany jest przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach we współpracy z Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach, a poszczególne zadania
Programu mogą zostać zlecone do wykonania wybranym wykonawcom.
3.

Wykonawcami zadań mogą być m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe,
kościoły, Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Administracja Zasobów Komunalnych, Miejski Dom Kultury, zakłady opieki
zdrowotnej (podmioty lecznicze), Policja, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Świetlica „ZATOKA”, szkoły nauki jazdy, szkoły, przedszkola, lokalne media oraz inne podmioty
posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie do realizacji zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016 prowadzona będzie w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

Rozdział II
Diagnoza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu
1. Charakterystyka Gminy
Gminę zamieszkuje 44 579 osób, w tym w mieście: 35 275 osoby, w sołectwach: 9 304 osób.
Wśród ogółu mieszkańców 8 560 osób to dzieci i młodzież do 18 roku życia1.

1

Źródło: UM Wydział Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności). Stan na dzień 30.09.2015 r.

Uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ustalono limit liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa w ilości
po 100 punktów sprzedaży tak poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży.
Wg stanu na 30 września 2015 r. na terenie gminy istnieje:
–

151 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem), w tym

–

97 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, (limitowi podlega 88 punktów)

–

54 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży2. (limitowi podlega 41 punktów)

W stosunku do roku poprzedniego liczba punktów sprzedaży alkoholu spadła z 155 punktów do
151 czyli o 4 punkty.
2. Rozmiary problemów alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.
Tabela Nr 1 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
w Czechowicach-Dziedzicach adresowanej do dorosłych mieszkańców gminy

Liczba zarejestrowanych wniosków o zastosowanie leczenia
odwykowego ogółem
w tym wobec kobiet
Liczba opinii sporządzonych przez zespół biegłych
sądowych
Liczba wezwanych osób na zespół ds. rozmów
interwencyjno – motywujących ogółem
w tym osób, których dot. postępowanie
Liczba wystąpień Komisji do Sądu Rejonowego
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego
Liczba wszczętych procedurę „Niebieskie Kart”
Liczba grup roboczych, w których uczestniczyli pracownicy
Biura PPU/członkowie GKRPA

Alkoholowych

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.
(do 30.09)

52

64

72

47

11

12

10

14

11

21

22

22

175

282

310

278

84

118

133

140

21

15

25

18

3
brak
danych

7

6

2

67

480

246

Tabela Nr 2 Działalność Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach
Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy gminy
Czechowice - Dziedzice
Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach dla
współuzależnionych

2014 r.

2015 r.
(do 30.09)

169

164

Liczba osób uzależnionych, które podjęły leczenie w zakresie uzależnienia od:
- alkoholu
- alkoholu, hazardu i innych
- narkotyków
- hazardu lub innych
- obserwacja
- politoksykomania, hazard
razem:
2

Źródło: UM Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

253
23
52
18
31
15
561

208
33
53
20
35
14
527

Mieszkańcy gminy korzystają również z pomocy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Z terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych mogą
korzystać dorośli mieszkańcy naszego miasta.
Tabela Nr 3 Działalność SPZOZ w Bielsku-Białej
Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy gminy
Czechowice - Dziedzice
Liczba osób uzależnionych
Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach dla
współuzależnionych

2012 r.

2013 r.

2014 r.

25

15

44

2015 r.
(do 30.09)
54

10

8

47

30

Tabela Nr 4 Działalność Punktu Konsultacyjnego
psycholog

199
199

2015 r.
(do 30.09)
123
112

241

183

2014 r.

Liczba porad
Liczba osób
prawnik
Liczba porad

Tabela Nr 5 Liczba nietrzeźwych mieszkańców naszego miasta doprowadzonych do wytrzeźwienia
w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych w Bielsku-Białej.

Doprowadzenia do wytrzeźwienia

2012 r.

2013 r.

2014 r.

423

334

515

2015 r.
(do 30.09)
360

W czerwcu 2012 r. zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach na terenie całej Gminy
badania ankietowe. Badanie obejmowało dzieci klas IV – VI szkół podstawowych, uczniów
wszystkich klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich (bez klas maturalnych). Badanie miało na
celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji
psychoaktywnych, ale nie tylko. Autorzy ankiety chcieli także poznać zwyczaje panujące wśród
czechowickich dzieci i młodzieży, a także zorientować się, co do zagrożeń i problemów z jakimi
borykają się młodzi ludzie. Badano postawy młodzieży wobec alkoholu, narkotyków, nikotyny,
zagrożenia związane z przemocą i cyberprzemocą, hazardem czy wczesną inicjacją seksualną.
W roku 2015 badania ankietowe zostały powtórzone. Wyniki badań wskazują, że spadła liczba
dzieci i młodzieży sięgających po alkohol. Skalę problemu obrazuje tabela nr 6.
Tabela Nr 6 Czy kiedykolwiek piłeś/aś alkohol?

uczniowie
szkół
podstawowych
uczniowie
gimnazjum
uczniowie
szkół średnich

2012
odpowiedź
twierdząca

2015
odpowiedź
twierdząca

17,5%

7%

64%

35%

93%

85%

Po alkohol sięgają zarówno chłopcy, jak i dziewczyny. W roku 2012, ponad 77,5% uczniów
szkół średnich przyznało, że po alkohol sięga regularnie. Ponad 36 % gimnazjalistów i 8 % uczniów
szkół podstawowych potwierdziło, że spożywało alkohol w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem
ankietowym. Natomiast w roku 2015 twierdząco odpowiedziało 61% uczniów szkół średnich, 15%
gimnazjalistów i 3% uczniów szkół podstawowych. Młodzi ludzie (zwłaszcza uczniowie szkół

średnich i starszych klas gimnazjalnych) piją w sposób niekontrolowany, powodujący przykre
konsekwencje (m.in. złe samopoczucie, wymioty, czy utrata pamięci).
Analiza badań ankietowych została opracowana w formie odrębnego raportu, z którego
wynika, że głównymi zagrożeniami dla dzieci i młodzieży są:
 przemoc i agresja rówieśnicza (głównie na terenie szkół) zarówno psychiczna jak i fizyczna,
 palenie papierosów i upijanie się młodzieży,
 zagrożenia wynikające z Cyberprzestrzeni,
 przyjmowanie leków bez zalecenia lekarza (zwłaszcza przez dziewczęta) oraz napojów
energetyzujących (zwłaszcza przez chłopaków)
 wczesny wiek inicjacji seksualnej, przy niskim poziomie wiedzy na temat rozwoju
psychoseksualnego.
Wychodząc z założenia, że zachowania ryzykowne wzajemnie się przenikają stając się
źródłem poważnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży, należało rozpoznać zagrożenia, aby móc im
skutecznie przeciwdziałać kierując do młodzieży odpowiednio skonstruowane programy
profilaktyczne.
Rozdział III
Zasoby umożliwiające realizację Programu:

























Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach (Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania
Uzależnieniom),
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień,
grupy samopomocowe (AA),
Klub Abstynenta,
Zespół Interdyscyplinarny,
media (Internet), prasa,
Punkt Konsultacyjny
przychodnie, poradnie i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze),
Policja i Straż Miejska,
Świetlica Socjoterapeutyczna „ZATOKA”, funkcjonująca w systemie pomocy społecznej,
która realizuje program socjoterapeutyczny,
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Towarzystwo Charytatywne
im. Ojca Pio,
szkoły i przedszkola (gminne, powiatowe lub prywatne)
szkoła katolicka,
szkoły ponadgimnazjalne,
kościoły,
organizacje pozarządowe,
Miejski Dom Kultury,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach,
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
SPZOZ w Bielsku-Białej,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Rozdział IV
Cele i zadania programu oraz wskaźniki realizacji:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie problemom uzależnień w Gminie Czechowice-Dziedzice
Cele szczegółowe:
1.
2.
3.

Umożliwienie osobom z problemem alkoholowym korzystania z oferty profesjonalnych
działań pomocowych.
Nasilenie działalności profilaktycznej, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
Łagodzenie skutków i wczesna interwencja związana ze spożywaniem alkoholu.
ZADANIA I DZIAŁANIA:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i ich rodzin.
Wskaźniki realizacji zadań:
1.

2.

Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza 
zakres podstawowego programu terapeutycznego, lub zajęć po
terapii, przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego w sprzęt oraz
materiały niezbędne do prowadzenia terapii dla pacjentów z gminy
Czechowice-Dziedzice.

liczba osób
uczestniczących
w programach
ponadstandardowych.

II. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień w szczególności
udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
Wskaźniki realizacji zadań:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego w Punkcie 
Konsultacyjnym (wynagrodzenia, doposażenie, drobne remonty,
media, telefon itp.).
Prowadzenie na terenie Gminy grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy.
Zorganizowanie
oraz
finansowanie
dla
mieszkańców
gminy, konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych skierowanych do
dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami (np.: typu FASD, zaburzenia
odżywiania) oraz dla ich rodzin.

Dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „ZATOKA” przy
ul. Słowackiego 34a – 260 000,00 zł OPS.
Uruchomienie grupy wsparcia dla rodziców niewydolnych
wychowawczo, którym grozi utrata dziecka z powodu problemów
alkoholowych lub przemocy w rodzinie)- 10 000,00 zł OPS
Współpraca z grupami samopomocowymi (np. grupy AA, Klub
Abstynenta).

Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.
Zakup materiałów edukacyjnych dla członków Zespołu 
interdyscyplinarnego,
grup
samopomocowych,
Punktu
Konsultacyjnego.

liczba osób korzystających
z Punktu Konsultacyjnego/
liczba udzielonych porad,
liczba zdiagnozowanych
dzieci,

liczba dzieci
korzystających ze
świetlicy
socjoterapeutycznej
„ZATOKA”,
liczba spotkań grup
roboczych,
ilość zakupionych
materiałów edukacyjnych.

III. Poprawa efektywności działań profilaktycznych.
Wskaźniki realizacji zadań:
1.
2.

Podnoszenie kompetencji „pomagaczy”*- szkolenia, superwizje, 
wymiana dobrych praktyk, warsztaty, spotkania dokształcające, itp.
Organizowanie i finansowanie superwizji lub konsultacji dla 
„pomagaczy” oraz realizatorów programów profilaktycznych.

liczba zrealizowanych
zadań
liczba przeszkolonych
osób.

*pomagacze – osoby na co dzień pracujące w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania
przemocy, pracy z dziećmi i młodzieżą

IV. Rozwijanie profilaktyki szkolnej i przedszkolnej w zakresie problemów uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy.
Wskaźniki realizacji zadań:
1.

2.

3.

Prowadzenie
działań
profilaktycznych
na
terenie
szkół 
i przedszkoli przeznaczonych dla dzieci, młodzieży rodziców oraz
grona pedagogicznego, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych – 380 000,00 zł ZOPO
Przygotowanie nauczycieli oraz wychowawców do prowadzenia
rekomendowanych programów np. „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej
na Agresję” (szkolenia dla nauczycieli), „Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców” itp.
Cykliczne spotkania (członkowie GKRPA, pedagodzy szkolni, 
pracownicy Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
pracownicy świetlic oraz innych instytucji realizujących działania
profilaktyczne).

liczba zrealizowanych
zadań profilaktycznych,
liczba osób
uczestniczących
w programach
i przedsięwzięciach
profilaktycznych,
liczba przeszkolonych
nauczycieli.
liczba zorganizowanych
spotkań

V. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.
Wskaźniki realizacji zadań:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Realizacja działań profilaktycznych dotyczących różnorodnych zagrożeń 
społecznych np.: alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, handel ludźmi,
sponsoring, zaburzenia odżywiania, przemoc itp., które bezpośrednio lub 
pośrednio mogą prowadzić do uzależnienia.
Wdrażanie profesjonalnych i rekomendowanych programów
profilaktycznych (np. rozwijanie komunikacji, zastępowanie agresji).
Wdrażanie programów edukacyjnych dla rodziców zwiększających ich
kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci.
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących 
trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu (w tym zajęć sportowych,
kulturalnych, teatralnych, tanecznych).
Organizacja szkoleń, warsztatów, pogadanek, wywiadówek z zakresu 
profilaktyki uzależnień oraz przemocy dla różnych grup odbiorców.
Organizacja szkoleń dla pracowników DPS i DDP w zakresie
rozpoznawania
problemów
alkoholowych
podopiecznych
i motywowania ich do zmiany zachowań.
Organizacja imprez profilaktycznych wzmacniających więzi rodzinne np.
koncertów, pikników, festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów
grup artystycznych promujących wartości rodzinne oraz zdrowy
i trzeźwy styl życia (np. Jesienna Szkoła Profilaktyki, Kolędowanie).
Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych lub organizacja
własnych kampanii i przedsięwzięć profilaktycznych.
Opracowanie materiałów, ulotek o tematyce profilaktycznej oraz
informującej o dostępnych miejscach pomocy w gminie.

liczba programów
profilaktycznych,
liczba osób
uczestniczących
w programach
i przedsięwzięciach
profilaktycznych,
liczba przeszkolonych
osób,
ilość rozdanych ulotek,
materiałów
profilaktycznych,
liczba zorganizowanych
konferencji, warsztatów.

10. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych na

temat różnych problemów społecznych dla mieszkańców gminy oraz dla
instytucji pomocowych.
11. Organizacja konferencji edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom oraz przemocy o charakterze lokalnym oraz
ponadlokalnym.
12. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców, w tym współpraca ze szkołami nauki jazdy, edukacja
społeczna, współpraca z Policją i Strażą Miejską.
13. Prowadzenie działań na rzecz egzekwowania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom niepełnoletnim.
VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania
problemów alkoholowych (konkursy ofert)- 114 000,00 zł
Wskaźniki realizacji zadań:
1.

2.

Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza 
zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii,
przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i DDA).
Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia 
dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

liczba osób
uczestniczących w WST,

liczba dzieci objętych
zadaniem

VII. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wskaźniki realizacji zadań:
Kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania psychologiczno 
– psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia.
2. Kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego.
3. Opiniowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych 
warunkujące ich realizację (składanych m.in. przez szkoły, 
przedszkola, osoby fizyczne oraz firmy).
4. Zakup metromierza dla GKRPA- opiniowanie wniosków dotyczących 
wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie
z art. 18 ust 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
5. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
6. Diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych rejonach
miasta i sołectwach.
7. Inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
8. Podnoszenie kompetencji członków GKRPA poprzez udział
w szkoleniach.
9. Doposażenie GKRPA w niezbędny sprzęt i materiały do prowadzenia
działalności edukacyjno- profilaktycznej.
10. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym (uczestnictwo
w grupach roboczych) w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.
11. Koordynowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
12. Prowadzenie
zespołów
motywujących
(praca
z osobami
uzależnionymi oraz ich rodzinami).
1.

liczba opinii wydanych
przez biegłych sądowych,
liczba pozwów
skierowanych do sądu,
liczba grup roboczych,
liczba zespołów
motywacyjnych,
liczba posiedzeń GKRPA.

Rozdział V
Preliminarz wydatków oraz dysponenci środków
Dział

Rozdziała

851

85154
Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi

Łącznie:

Wysokość
środków
260 000,00 zł

Zadania

Dysponent

Dofinansowanie Świetlicy
Socjoterapeutycznej „ZATOKA”,

OPS

10 000,00 zł

Prowadzenie grupy dla rodziców

380 000,00 zł

Profilaktyka szkolna
i przedszkolna (np. szkolenia,
programy, warsztaty, w tym
również dożywianie dzieci
uczestniczących w zajęciach)

ZOPO

270 000,00 zł,
w tym
114 000,00
Konkursy ofert dla
organizacji
pozarządowych

Pozostałe zadania, zgodnie
z planem budżetowym oraz
niniejszym programem (np.
programy profilaktyczne,
szkolenia, warsztaty, konferencje,
organizacja imprez, pikników
promujących wartości rodzinne,
prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego, prowadzenie
grupy wsparcia, dofinansowanie
terapii pogłębionej, finansowanie
opinii wydanych przez biegłych
oraz kosztów postępowania
sądowego, wynagrodzenia
GKRPA)

UM/
PPU

Biuro

920 000,00 zł

Budżet na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2016 r. wynosi – 920 000,00 zł

Rozdział VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach
Zgodnie z art. 41 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa
się zasady wynagradzania członków GKRPA, w następujący sposób:



Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywane
czynności przysługuje wynagrodzenie – zgodnie z tabelą Nr 1
Wynagrodzenie określone w pkt. 1 ustalane jest procentowo do minimalnego wynagrodzenia
określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.

Tabela nr 1 „Tabela wynagrodzeń“ - za czynności GKRPA
Lp.

1.

Nazwa czynności

Realizator

Udział
w
posiedzeniach
GKRPA
oraz Przewodniczący GKRPA
reprezentowanie GKRPA (posiedzenia całej
komisji, zespoły motywacyjne, zespoły zadaniowe)
Członkowie GKRPA

2.

Reprezentowanie Komisji przed Sądem (za udział Przewodniczący GKRPA
w jednej rozprawie)
Członkowie GKRPA

3.

Opiniowanie o zgodności lokalizacji punktu Przewodniczący GKRPA
sprzedaży alkoholu z uchwałami rady gminy,
Członkowie GKRPA
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2. Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Przeprowadzanie kontroli w sklepach i placówkach Przewodniczący GKRPA
gastronomicznych (za każdy punkt sprzedaży
Członkowie GKRPA
alkoholu)
Przeprowadzanie wizji w terenie w związku Przewodniczący GKRPA
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu (za
Członkowie GKRPA
każdy punkt sprzedaży alkoholu)

4.

5.

% podstawy
„minimalnego
wynagrodzenia”

15%
10%
3%
1%

10%

2%

1. Wynagrodzenia, o których mowa w Tabeli Nr 1, wypłacane będą na podstawie list obecności,
potwierdzonych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Dla osób będących członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, wynagrodzenie za udział
w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się w godzinach pracy
Urzędu.

