UCHWAŁA NR XXIII/153/2016
RADY GMINY MIELEC
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487
z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
RADA GMINY MIELEC
postnawia :
§ 1
Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mielec na 2016r .
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Mielec
Nr XXIII/153/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

na 2017 rok
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o
wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
z późniejszymi zmianami, która określa następujące zadania dla Gminy:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 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, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Powyższe zadania realizowane są w postaci GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w GMINIE MIELEC, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
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Celem programu jest aktywne zapobieganie powstawaniu coraz to nowych problemów
alkoholowych oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
problemami.

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;
2. Odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowowychowawczej i zdrowotnej mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi;
3. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

CELE OPERACYJNE PROGRAMU
Ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
Ograniczanie dostępności do alkoholu.
Rozwijanie programów pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji Gminy Mielec w sytuacjach
związanych z problemami alkoholizmu.
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii
i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Zintensyfikowanie podejmowanych czynności zmierzających do objęcia obowiązkiem
leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu – w ramach działań Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Zintensyfikowanie stosowanych form profilaktyki alkoholowej, kierowanej
w szczególności do dzieci i młodzieży.
8. Prowadzenie edukacji zmierzającej do eliminowania czynników zagrażających
prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu i psychologicznemu – promowanie
zdrowego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Objęcie programem specjalnego nadzoru miejsc szczególnie zagrożonych ( m.in.
szkoły i ich otoczenia – monitoring).
11. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
12. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół gminnych w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
13. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców.
14. Wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez
młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.
1.
2.
3.
4.
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REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w zakresie:
 zadań strategii integracji i polityki społecznej;
 profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych;
 wykazania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych, obozach, koloniach, itd.
2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
w Gminie Mielec w zakresie:
 inicjowania i koordynowania polityki Gminy Mielec wobec problemów
alkoholowych prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży
podawania i spożywania napojów alkoholowych w Gminie Mielec;
 występowania z wytyczaniem priorytetów gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych .
Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, w tym: NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Mielcu, placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Mielec, SOKiS w Chorzelowie
i inne.
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ŹRÓDŁA i ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych winno być dokonywane w ramach środków własnych gminy oraz
dodatkowych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie do kasy gminy przez
wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zadania realizowane w ramach w/w Gminnego Programu mogą być również
finansowane z dotacji celowych zarządów województw oraz ze środków PARPA,
a także z zapisów, darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.
3. Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi integralną część Programu.
4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych w Gminie Mielec stanowią integralną cześć programu.
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Szczegółowe zadania oraz organizację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych określa Wójt Gminy Mielec.
2. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł brutto (słownie:
dwadzieścia złotych 00/100).
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 wypłacane jest kwartalnie na podstawie list
obecności z posiedzenia Komisji.
4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Członkowie zespołu do spraw kontroli punktów sprzedaży alkoholu każdorazowo za udział
w kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych /bez względu na ilość sprawdzonych punktów/ otrzymują jednorazowo
wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto ( pięćdziesiąt złotych 00/100).
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PRELIMINARZ WYDATKÓW
na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2017 r.
I.
ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ
I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

L.p.

Nazwa zadania

1.

Współpraca z zakładami
lecznictwa odwykowego w
zakresie leczenia osób
uzależnionych od alkoholu

2.

Podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu

Szczegółowe działania w ramach
zadania
Współpraca z NZOS Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Mielcu w zakresie
terapii odwykowej, w tym:
 diagnoza osób uzależnionych od
alkoholu
 dofinansowanie zajęć w
programie ponadpodstawowym
Opłacenie kosztów powołania lekarza
i psychologa biegłego sądowego
orzekających w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu

Koszt
w zł.
4.000,-

1.000,-

II.
UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, OCHRONA
PRZED PRZEMOCĄ
L.p.

Nazwa zadania

1.

Realizacja wybranych usług i
programów przez ośrodki
konsultacyjne lub placówki
terapeutyczne dla rodzin osób
uzależnionych od alkoholu i
innych środków
psychoaktywnych
Pomoc dzieciom z rodzin
zagrożonych problemem
alkoholowym

2.

3.

Finansowanie obozów
profilaktyczno-terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych

Szczegółowe działania w ramach
zadania
Współpraca z ośrodkami pomocy
pedagogicznej, w tym:
1. wsparcie psychologiczne
2. pomoc prawna
3. informacja o grupach wsparcia
4. systemowa pomoc
psychologiczna dla rodzin
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży z rodzin z problemami
alkoholowymi oraz konsultacje z
rodzicami.
- Prowadzenie zająć
socjoterapeutycznych w szkołach lub
innych placówkach wychowawczych.
- Prowadzenie zajęć psychoterapii
indywidualnej i rodzinnej.

Koszt
1.800,-

2.500,-

21.500,-
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III.
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ,
EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ
SPORTOWYCH
L.p.

Nazwa zadania

1.

Realizacja programów
profilaktycznych dla uczniów
realizowanych w placówkach
oświatowych w ramach szkolnych
programów profilaktyki.

2.

Realizacja zadań promujących
trzeźwy sposób spędzania czasu
wolnego przez dzieci i młodzież

3.

Dofinansowanie działalności
profilaktycznej poprzez
promowanie alternatywnych form
spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież poprzez
realizację programów

Szczegółowe działania w ramach
zadania
Realizacja programów profilaktycznych w
szkołach podstawowych i gimnazjach
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Koszt

Realizacja konkursów, spektakli
teatralnych, koncertów, wieczorków
i innych spotkań profilaktycznych.

4.000,-

Inicjowanie działań profilaktycznych
ramach planowanych akcji letnich w
ramach współpracy z NZOZ Ośrodek
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Mielcu, SOKiS Chorzelów, w tym:
- wycieczki profilaktyczne,
- zabawy profilaktyczne np. na Dzień
Dziecka, Mikołajki, festyny wakacyjne i
inne
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, artystycznych, kulturalnych
oparciu o zasoby bazy oświatowej oraz
organizacji sportowych działających na
terenie Gminy Mielec, w tym:
- zakup niezbędnych materiałów i
wyposażenia do prowadzenia zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych

2.900,-

5.000,-

13.500,-
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IV.
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB
FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
L.p.

Nazwa zadania

1.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi, jednostkami
pożytku publicznego w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień.
Wspomaganie działalności
instytucji działających w obszarze
profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień

2.

3.

4.

Współpraca z Gminną Komisją
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Dofinansowanie szkoleń w
zakresie profilaktyki uzależnień

Szczegółowe działania w ramach
zadania
Placówki wsparcia

Współpraca z Komendą Powiatową
Policji w Mielcu w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z
Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i
Chorób Wątroby w Szpitalu Powiatowym
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Kontrola punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy
- Szkolenie dla Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mielec
- Szkolenia i warsztaty dla wybranych
grup zawodowych tj. nauczycieli,
pedagogów, pracowników socjalnych w
zakresie poszerzenia z wiedzy zakresu :
 profilaktyki alkoholowej i
przemocy

Koszt
50.000,-

1 500,-

100,-

1.200,-

V.
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA – KOSZTY ADMINISTRACYJNE
L.p.

Nazwa zadania

1.

Działalność informacyjna

2.

Koszty administracyjne

3.

Koszty wynagrodzenia

Szczegółowe działania w ramach
zadania
Zakup i dystrybucja materiałów
edukacyjnych i informacyjnych –
broszury, ulotki, plakaty, prenumerata
czasopism
Zakup materiałów biurowych,
papierniczych i technicznych do realizacji
zadań Gminnego Programu.
Wynagrodzenia członków Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Koszt
500,-

100,-

400,-
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