Uchwała Nr XXVIII/176/2013
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r.
Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz., 1356) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 r. - stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów
Opolski.
§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
Alfred Kobienia

Załącznik do Uchwały
Nr XXVIII/176/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

I. Diagnoza stanu problemów.

1. Dostępność alkoholu, punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych.
(stan na dzień 31 grudnia danego roku)

Punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych
sprzedające napoje alkoholowe:

przeznaczone do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy
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2. Liczba mieszkańców gminy przypadająca na jeden punkt sprzedaŜy
napojów alkoholowych.
(pobyt stały stan na dzień 31 grudnia danego roku)

Rok

Przeznaczonych do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy

Przeznaczonych do spoŜycia
w miejscu sprzedaŜy

2001
2002
2003
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2005
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2008
2009
2010
2011

388
372
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352
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341

531
591
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652
651
606
740
680
796
872
734

3. Wielkość sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie gminy (w zł):

przeznaczone do spoŜycia
poza miejscem sprzedaŜy

przeznaczone do spoŜycia
w miejscu sprzedaŜy

Wielkość
sprzedaŜy
przypadająca na
statystycznego
mieszkańca
gminy

2 825360,33
2 698197,85
3 455025,37
3 564910,72
3 746027,59

633 220.62
563 207,54
461 141,53
500 398,02
405 322,76

354,00
336,53
407,26
426,84
434,46

Punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych
sprzedające napoje alkoholowe:
Rok

2005
2006
2007
2008
2009

Ogółem

3 458580,95
3 261405,39
3 916166,90
4 065308,74
4 151350,35

2010

4 592781,86
4 867553,07

2011

4 277713,77
4 275683,79

315 068,09
591869,28

478,61
509,53

4. Dane dotyczące pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.
1.

2.

Liczba wniosków o zastosowanie
wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
Liczba skierowanych do Sądu
wniosków o zastosowanie leczenia
odwykowego.
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5. Dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.
Ogółem pomocy udzielono (rodziny)
w tym:
- rodziny z problemem alkoholowym
co stanowi

256 279 279 248 385 365 227 227
32 35 35 29 27
13% 13% 13% 12% 7%

27 33 33
7% 14% 14%

6. Dane dotyczące pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie
Opolskim.
Liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjnego
w Tarnowie Opolskim nie jest moŜliwa do określenia ze względu na fakt, iŜ nie
jest prowadzony rejestr tych osób. Z uzyskanych informacji wynika jednak,
Ŝe mieszkańcy z terenu gminy korzystają z ofert Punktu.
W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:
-

prowadzi działalność klub wzajemnej pomocy „Wsparcie”,
funkcjonuje grupa AA,
funkcjonuje grupa Al. – Anon.,
porad udziela psycholog,
pomocy udziela terapeuta odwykowy.

Punkt Konsultacyjny jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

7. Podsumowanie:
Z dokonanej w punktach od 1 do 6 analizy stanu problemów wynika, Ŝe:
- liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych utrzymuje się w zbliŜonym
poziomie,
- wielkość sprzedaŜy napojów alkoholowych przypadająca na statystycznego
mieszkańca gminy zwiększyła się,
- do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale
napływają wnioski o zastosowanie wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- liczba skierowanych do sądu wniosków o zastosowanie leczenia
odwykowego oraz ilość wniosków, jakie wpłynęły do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększyła się,
- stwierdzane są przypadki przemocy w rodzinie,
- mieszkańcy gminy korzystają w pełni z ofert Gminnego Punktu
Konsultacyjnego.
W związku z powyŜszym kontynuację działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, skierowanych do dzieci
i młodzieŜy oraz dorosłych mieszkańców gminy w roku 2013 uwaŜa się za
zasadną.

II. Szczegółowy harmonogram działań.
ZADANIE I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
1. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania
- 70.000,00 zł.
2. Termin realizacji zadania
- na bieŜąco w ciągu roku.
3. Realizatorzy zadania:
- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy – ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim,
- szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola z terenu Gminy,
- osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
4. Sposób realizacji zadania:
- zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu
Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim, finansowanie kosztów
działalności,
- zatrudnienie
w
Gminnym
Punkcie
Konsultacyjnym
osób zajmujących się udzielaniem pomocy osobom

-

-

-

-

-

-

-

-

uzaleŜnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy
w rodzinie,
umoŜliwienie pracownikom Gminnego Punktu Konsultacyjnego
udziału w szkoleniach i kursach celem poszerzenia wiedzy
w zakresie pracy z osobami uzaleŜnionymi, współuzaleŜnionymi
oraz ofiarami przemocy w rodzinie,
umoŜliwienie realizacji programów terapeutycznych dla osób
uzaleŜnionych
i
współuzaleŜnionych
poprzez
ich
dofinansowanie,
dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według
określonego programu terapeutycznego,
zakup i dystrybucja ksiąŜek, materiałów informacyjnych
i edukacyjnych,
edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz
sposobów zapobiegania zagroŜeniom alkoholowym,
wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy,
działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
wynikające
z
przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie
profilaktyki członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
finansowanie kosztów działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez
placówki odwykowe i inne podmioty, z pomocy których
korzystają mieszkańcy Gminy,
podejmowanie interwencji prawno - administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez picie alkoholu,
ochrona dzieci i młodzieŜy przed przemocą w rodzinie,
podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia faktu
przemocy,
informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach
prawnych w zakresie przemocy w rodzinie,
edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz
sposobów zapobiegania przemocy.

ZADANIE II
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w
zakresie
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań
na doŜywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 70.000,00 zł.
2. Termin realizacji zadania
- na bieŜąco w ciągu roku.
3. Realizatorzy zadania:
- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy – ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie Opolskim,
- szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola z terenu Gminy,
- osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizacje sportowe działające na terenie gminy Tarnów
Opolski
4. Sposób realizacji zadania:
- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowowychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieŜy,
- prowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dla
rodziców,

- pokrywanie
kosztów
zatrudnienia
w
placówkach
oświatowo-wychowawczych
psychologa,
realizującego
zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi,
- współudział w organizowaniu i finansowaniu działalności,
świetlic opiekuńczo – wychowawczych o charakterze
profilaktycznym, świetlic socjoterapeutycznych i innych –
realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- doŜywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiek. – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych
w placówkach przeznaczonych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i grup ryzyka, pokrywanie kosztów zatrudnienia
realizujących te zadanie osób,
- wspomaganie
kształcenia
w
dziedzinie
profilaktyki
pedagogów szkolnych, nauczycieli i innych osób pracujących
z dziećmi, lub deklarujących gotowość podjęcia tego
typu pracy,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzieŜy z rodzin
z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka,
- przeprowadzanie badań i sondaŜy pozwalających ocenić
aktualny stan problemów alkoholowych,
- zakup ksiąŜek, literatury i innych materiałów na temat
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dla bibliotek
szkolnych i gminnych oraz innych instytucji realizujących
zadania związane z profilaktyką,
- prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań
podejmowanych na terenie Gminy na rzecz profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz
sposobów zapobiegania zagroŜeniom alkoholowym,
- przeprowadzanie i dofinansowywanie akcji profilaktycznych
takich jak: konkurs wiedzy, literacki, plastyczny, piosenki itp.
na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych
odbywających się bez alkoholu,
- wspieranie i dofinansowywanie wszelkich działań nastawionych
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, na
promocje zdrowego stylu Ŝycia, a takŜe propagowanie
trzeźwych obyczajów,

- tworzenie warunków do alternatywnych form spędzania
wolnego czasu, dzieciom i młodzieŜy a takŜe dorosłych
mieszkańców Gminy (miejsc i warunków do uprawiania sportu,
zabawy, rekreacji i wypoczynku).

ZADANIE III
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania
- 5.000,00 zł.
2. Termin realizacji zadania
- na bieŜąco w ciągu roku.
3. Realizatorzy zadania:
- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Sposób realizacji zadania:
- ponoszenie kosztów sądowych tytułem wpisu w przypadkach
kierowania do Sądu Rejonowego wniosku o zastosowanie
leczenia odwykowego,
- wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
z usług i pomocy których korzystają mieszkańcy Gminy,
- wspomaganie organizacyjne i finansowe grup wzajemnej
pomocy,
- ponoszenie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Pomocy
Osobom Bezdomnym i UzaleŜnionym, osób zamieszkałych na
terenie gminy.

ZADANIE IV
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarŜyciela publicznego.

1. Termin realizacji zadania
- na bieŜąco w ciągu roku.
2. Realizatorzy zadania:
- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,

III. Zasady
wynagradzania
członków
rozwiązywania problemów alkoholowych.

gminnej

komisji

Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
- za udział w posiedzeniu komisji 60 zł (brutto).

IV. Źródła finansowania gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą
pozyskiwane z następujących źródeł:
- z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych wnoszonych na rachunek Gminy przez
przedsiębiorców
prowadzących
sprzedaŜ
napojów
alkoholowych,
- ze środków własnych Gminy,
- z dotacji celowych oraz ze środków Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- z zapisów, darowizn.

