UCHWALA NR XXVII/159/2017
RADY GMINY BUDZISZEWICE
Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
na 2018 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z pozn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy
Budziszewice uchwala co nast^puje:
§ 1. Przyjmuje

sig do realizacji Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych na 2018 rok zwany dalej ,,Programem" zgodnie z zal^cznikiem stanowi^cym
integraln^ cz^sc uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodmc«ai:y Rady Gminy
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~
Piotr Jagietto
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Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 listopada 2017 roku
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Cele szczegolowe Programu:
Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osob uzaleznionych od alkoholu
Udzielenie rodzinom, w ktorych wystepujq problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
szczegolnosci ochrony przedprzemocq \v rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania problemow
alkoholowych i przeciwdzialania narkomani w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajgc sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych \v
pozalekcyjnych programach opiekunczo — wychowawczych socjoterapeutycznych
Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluzqcych rozwiqzywaniu problemow
alkoholowych
Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13 i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela publicznego.
Wsparcie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrow integracji spolecznej

ROZDZIAL III: ZASADY ORGANIZACJIFINANSOWANIA
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA
PROBLEMOWALKOHOLOWYCH W2018ROKU
1.
2.

Finansowanie Gminnego Programu Prqfilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
Zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

ROZDZIAL IV: OGRANICZANIE DOSTQPNOSCI DO ALKOHOL U
ROZDZIAL V: PLAN WYDATKOWNA DZIALALNOSC GMINNEJ KOMISJI
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

ROZWIA^ZYWANIA

ROZDZIAL I : WPROWADZENIE
Miedzynarodowa Klasyflkacja Chorob i Problemow Zdrowotnych ICD-10 uznaje uzaleznienie od
alkoholu za jeden z rodzajow zaburzen psychicznych i zaburzen zachowania. W trakcie naduzywania napojow
alkoholowych ujawniaja sie liczne objawy alkoholizmu, ktore maja calosciowo degraduj^cy charakter dla osoby
alkoholika, a takze jego otoczenia rodzinnego. Niewatpliwie alkoholizm jest choroba^ calej rodziny a nie tylko
jednego z czlonkow. Choroba alkoholowa w wymiarze interpersonalnym dotyka trwale najblizszych alkoholika i
wyrz^dza im ogromne szkody. Osoby wspohizaleznione s^ najczesciej nieswiadomymi pomocnikami w piciu i
w najwi^kszym stopniu przyczyniaj^ sie do decyzji o jego zaprzestaniu i zwroceniu sie o pomoc, maj^cej na celu
mozliwe jak najszybsze rozpoznanie objawow alkoholizmu i rozpoczeciu specjalistycznego leczenia.
Naduzywanie alkoholu przez jednego z czlonkow rodziny destabilizuje funkcjonowanie calego systemu
rodzinnego, rodzi powazne problemy, jest przyczyna cierpienia dorosfych i dzieci. Dzieci alkoholikow s^
najbardziej bezbronne i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnoscia na
uzaleznienie od alkoholu przejawia w zyciu dorosfym szereg charakterystycznych cech.
Podstaw^ prawna^ dziatan zwi^zanych z profilaktyka^ i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych w
Polsce jest ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z pozn. zm.)
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 w/w realizacja zadan zwi^zanych z profilaktyk^ i rozwigzywaniem
problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych uchwalanego corocznie przez rade
gminy, uwzgledniaj^cego cele operacyjne dotyczace profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych,
okreslone w Narodowym Programie Zdrowia. W szczeg61nosci zadania te obejmuja;
1) zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuj^ problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
szczegolnosci ochrony przed przemocg w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi^zywania problemow
alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w
pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszeri i osob flzycznych, shiz^cej rozwiazywaniu problemow
alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w zwi^zku naruszaniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjahiego poprzez organizowanie i flnansowanie centrow integracji spolecznej.
1.

Dane ogolne

Szczegoln^ role w realizacji zadan okreslonych w niniejszym rozdziale pemi Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Budziszewicach wraz z Gminny Komisj^ Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w
Budziszewicach. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach pelni jednoczesnie funkcje
koordynatora wobec dzialan Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w Budziszewicach
oraz innych podmiotow przewidzianych do realizacji zadan.
Liczba mieszkancow Gminy Budziszewice na dzieri 30.09.2017 r. wynosi ogolem 2240 (dane z ewidencji
ludnosci). Liczba uczniow stan na dzien 30.09.2017 r.:
- Zespol Szkol w Budziszewicach:
•
Szkoia Podstawowa w Budziszewicach oddzialy Gimnazjalne - 57 uczniow
• Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 217 uczniow (klasa I - VII)
•
Szkola Podstawowa w Budziszewicach - 51 dzieci (oddzialy przedszkolne 5
i 6 latki)
• Punkt Przedszkolny w Rekawcu - 35 dzieci
Liczba punktow posiadaj^cych zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych na terenie gminy Budziszewice
stan na 30.09.2017 r.:
•
do 4,5 % zawartosci alkoholu oraz piwo - 6 punktow (w miejscu sprzedazy)
• do 4,5% zawartosci alkoholu oraz piwo - 9 punktow (poza miejscem
sprzedazy)
• powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu - 8 punktow (poza miejscem
sprzedazy)
• powyzej 18% zawartosci alkoholu — 9 punktow (poza miejscem sprzedazy)

2.

Gl6wne problemy

W pianowaniu i prowadzeniu dzialan maj^cych na celu profilaktyke i rozwi^zywanie problemow
alkoholowych wazne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spozycia napoj6w alkoholowych oraz zaburzen
zycia spolecznego i rodzinnego nimi wywolanych. Sposrod wielu problemow spolecznych, jakie wystepuj^ w
naszym kraju problemy zwi^zane z naduzywaniem alkoholu maja^ szczegolne znaczenie. Wynika to przede
wszystkim z rozmiar6w tego zjawiska oraz spolecznych i ekonomicznych koszt6w. Problemy alkoholowe
oznaczaj^ r6znorodne zagrozenia oraz negatywne zjawiska zwi^zane z naduzywaniem alkoholu i choroba^
alkoholow^. Przyczyny tego stanu rzeczy s^ bardzo zlozone, zwi^zane z uwarunkowaniami historycznymi,
spolecznymi, prawnymi, obyczajowymi. Z drugiej strony problemy alkoholowe dotykaj^ bezposrednio
konkretnych osob i majg zwykle Scisly zwiqzek z ich osobist^ historic i sytuacj^. Wynika st^d, ze mozna m6wi£
zarowno o spolecznym jak i indywidualnym podlozu tego typu zagrozen. Alkoholizm to choroba, ktora rozwija
sie latami, niepostrzezenie. Skutki uzaleznien nie ograniczaja^ sie jedynie do ograniczen fizycznych, czy
psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykaj^ wszystkich os6b, ktore zyj^, pracuj^ czy przebywaj^ z
uzaleznionym. Alkohol jest przyczyn^ wielu problem6w spolecznych i rodzinnych, takich jak, przemoc
domowa, rozpad rodziny, rozwody, zaburzenia zachowan u dzieci, agresja. Dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym stanowi^ tzw. grup? ryzyka pod wzgledem prawdopodobienstwa uzaleznienia od alkoholu.
Naduzywanie alkoholu powoduje szkody zdrowotne wywolane alkoholem, ktore dotycz^ takze czlonk6w rodzin
osob uzaleznionych. Czlonkowie najblizszego otoczenia osoby uzaleznionej zyj^ w stanie permanentnego stresu,
co staje sie przyczyn^ wyst^pienia u nich starych zaburzen zwi^zanych z przystosowaniem, okreslanych mianem
wspohizaleznienia.
ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
W Programie zawarty jest szereg dzialan, zgodnych zarowno z kierunkami zawartymi w ustawie o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, jak i cele i zadania okreslone w niniejszym
programie dostosowane s^ do potrzeb lokalnych i realize wane bed^ z wykorzystaniem istniej^cych zasobow
shiz^cych rozwi^zywaniu problemow wynikaj^cych z uzaleznien. Dzialania zwi^zane z profilaktyk^ i
rozwi^zywaniem problemow alkoholowych na terenie gminy maja^ charakter dhigofalowy i stanowi^
kontynuacje wczesniej podejmowanych Gminnych Program6w Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych, co w duzym stopniu warunkuje ich skutecznosc. Nalezy nadmienic, iz w/w program moze bye
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb zwiazanych z zapobieganiem i rozwia^zywaniem problemow
alkoholowych uchwalami Rady Gminy Budziszewice. Adresatami Programu 54 wszyscy mieszkancy gminy
Budziszewice, a w szczegolnosci dzieci i mlodziez szkolna, osoby uzaleznione od alkoholu, a takze rodziny (w
tym osoby wspdhizaleznione) i najblizsze otoczenie osob z problemem alkoholowym.
1.

Cel glowny Programu:

Zwiekszenie dzialan profilaktycznych w szkolach, edukacja w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom oraz
przemocy w rodzinie, wzmocnienie dzialan w zakresie promocji zdrowego stylu zycia.
2.

Cele szczeg6lowe Programu:

Cele szczegdlowe: s^ zgodne z kierunkami dzialan okreSlonymi w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi i dostosowane s^ do potrzeb lokalnych.
2.1 Cel szczegdlowy: Zwiekszenie dost£pno£ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu
Lp.

ZADANIA

REALIZATOR

TERMIN
WYKONANIA

1.

Udzielanie informacji osobom uzaleznionym o
mozliwoSciach podj^cia terapii i leczenia

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Zespol
Interdyscyplinarny

Caly rok

2.

Udzielanie informacji w zakresie mozliwoSci
uzyskania fachowej pomocy w placowkach
realizuj^cych zadania na rzecz rozwi^zywania
problemow alkoholowych

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, zespol
Interdyscyplinarny

Caly rok

3.

4.

Dofinansowanie
profilaktyczno-terapeutycznych
obozow i kolonii dla dzieci i mlodziezy z rodzin
dotknietych problemem alkoholowym oraz dla osob
uzaleznionych od alkoholu i wspoluzaleznionych
Finansowanie szkoleh dla czlonkow GKRPA, grup
zawodowych i osob zajmujacych si$ problemem
uzaleznien

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

2.2 Cel szczegolowy: Udzielenie rodzinom, w ktorych wyst^pujg problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczeg61nosci ochrony przed przemoca^ w rodzinie

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

ZADANIA
Wspolpraca z Komisariatem Policji w Rokicinach wizyty dzielnicowego w srodowisku rodzin w ktorych
dochodzi do przemocy
Wspolpraca z Zespolem Interdyscyplinarnym w
Budziszewicach
Prowadzenie
rozmow
interwencyjno
motywacyjnych przez czlonkow GKRPA z osobami
uzaleznionymi i ich rodzinami w zwiazku z procedure
zobowiazania do leczenia
Kierowanie osob uzaleznionych na badanie przez
bieglego lekarza psychiatry i bieglego psychologa w
celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia i
ustalenia leczenia
Kierowanie wnioskow do Sadu Rejonowego w celu
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej
obowiazku poddania si$ leczeniu odwykowemu

REALIZATOR
Komisariat Policji, Zespol
Interdyscyplinarny, GOPS

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Zespol Interdyscyplinarny,
Komisariat Policji, GOPS
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Caly rok

2.3 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i
mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^d sportowych, a takze dziatan na rzecz dozywiania
dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

ZADANIA
Dofinansowanie
wypoczynku
letniego
oraz
zimowego, wycieczek dla dzieci i uczniow z rodzin
zwiazanych z wszelkimi uzaleznieniami i przemoca w
oparciu o pisemny program zajec profilaktyczno wychowawczych
Dofinansowanie dozywiania dzieci i uczniow z rodzin
z problemem alkoholowym
Organizacja konkursow dla uczniow szkol
podstawowych i gimnazjum np. miedzyszkolny
konkurs
o
wiedzy
przeciwpozarowej
i
przeciwdziataniu alkoholizmowi, narkomanii i
przemocy
Wspieranie szkolnych programow profilaktycznych
adresowanych do uczniow z mozliwosci^ zakupu
niezbednych materialow i artykulow oraz organizacja
i finansowanie zakupu spektaklu z zakresu
profilaktyki uzaleznien dla dzieci i uczniow
Wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in.
spotkania, zawody, turnieje, konkursy, zajecia
sportowo - rekreacyjne) dla mieszkancow Gminy
Budziszewice (zarowno dla dzieci i mlodziezy jak i
osob dorosfych) promujacych zdrowy styl zycia
wolny od nalogow, alternatywne formy spedzania
czasu wolnego i podstawowe zasady bezpieczenstwa

REALIZATOR
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Zespol Szkol w
Budziszewicach - nauczyciele

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
w miare potrzeb

GOPS, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych
Szkoly

Caly rok szkolny

Zespot Szk6t w Budziszewicach nauczyciele, pedagog szkolny,
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisji Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych, Zespol
Szkol w Budziszewicach —
nauczyciele,
GOPS

Caly rok

Caly rok szkolny

6.
7.

8.

9.

Zakup materialow edukacyjnych np. ksiazek, ulotek,
plakatow itp. dotycz^cych problematyki uzaleznien,
przeciwdzialania przemocy i bezpieczenstwa
Organizowanie i dofinansowanie alternatywnych
form sp^dzania wolnego czasu przez dzieci, mlodziez,
dorosfych m. in. wyjazdow do teatru, kin,
organizowanie spotkan i pogadanek o tre£ci
profilaktycznej
Prowadzenie lokalnych i ogolnopolskich kampanii
profilaktycznych i edukacyjnych uwzgledniaj^cych
problematyke uzaleznien, przeciwdzialania przemocy
oraz promocji zdrowego stylu zycia
Edukacja rodzicow - organizowanie
spotkan
edukacyjnych dla rodzicow

Gminna Komisja Rozwia_zywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisji Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych, Zespol
Szkot w Budziszewicach nauczyciele

Caly rok szkolny

Gminna Komisji Rozwi^zywania
Problem6w Alkoholowych, Zespol
Szkol w Budziszewicach nauczyciele
Gminna Komisji Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych, Zesp61
Szkol w Budziszewicach nauczyciele

Caly rok

Caly rok szkolny

2.4 Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, stuz^cych
rozwi^zaniu problem6w alkoholowych
Lp.
1.
2.

3.

4.

REALIZATOR

ZADANIA
Wspieranie
dzialan
Osrodka
Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim oraz
Funduszu Pomocy Dzieciom Niepeinosprawnym
Wspieranie dzialan instytucji, stowarzyszen i
organizacji pozarz^dowych funkcjonuj^cych na
terenie gminy podejmujacych i realizuj^cych
dzialania w obszarze profilaktyki i rozwia^ywania
problemow alkoholowych
Wspieranie organizacji imprez integracyjnokulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych, ktorych
celem jest propagowanie idei trzezwosci oraz
zdrowego stylu zycia
Dofinansowanie zakupu nagr6d, artykulow
biurowych,
spozywczych
i
materialow
informacyjno-edukacyjnych
niezbednych
do
realizacji zajec, konkurs6w, zawodow sportowych i
innych imprez o tematyce scisle powiazanej z
problemem uzaleznien, profilaktyki oraz promocji
zdrowego stylu zycia

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

2.5 Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem okreslonych w art. 131 i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego
Lp.
1.
2.
3.

ZADANIA

REALIZATOR

Opiniowanie wnioskow o wydanie zezwolenia na
sprzedaz lub podawanie napojow alkoholowych
Przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedazy
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
poza mi ej seem sprzedazy i w miejscu sprzedazy
Prowadzenie
dzialan
edukacyjnych/szkolen
skierowanych do sprzedawcow i wlascicieli sklepow i
lokali, w ktorych prowadzi si? sprzedaz i podawanie
napojow alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok
Caly rok
Caly rok

2.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrow integracji
spolecznej
Realizacja tego zadania odbywac sie bedzie w razie wystepowania rzeczywistych potrzeb w miar? mozliwosci
finansowych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych.

ROZDZIAL III: ZASADY ORGANIZACJII FINANSOWANIA GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWI^ZYWANIA
ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU
1.

PROBLEMOW

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych

Srodki flnansowe niezbedne do realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych na 2018 rok" pochodz^ z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych do
spozycia na miejscu lub poza miejscem sprzedazy.
Decyzje o wysokosci i przeznaczeniu srodkow na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych podejmuje Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w
Budziszewicach w porozumieniu z Wqjtem Gminy Budziszewice. Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych w Budziszewicach inicjuje dzialania w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania problemow
alkoholowych oraz podejmuje czynnosci zmierzaj^ce do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzaleznionej
od alkoholu obowi^zku poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego. Sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych nalezy przedstawic Radzie
Gminy do dnia 31 marca roku nastepuj^cego po roku, ktorego sprawozdanie dotyczy.
2.

Zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych jest powolana na podstawie Zarz^dzenia
Wqjta Gminy Budziszewice. W sktad Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych wchodza^
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych. Przewodnicz^cy i
czlonkowie komisji otrzymuj^ za udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w wysokosci 100,00 zl.
Wynagrodzenie przyshiguje za udzial w kazdym posiedzeniu komisji. Wynagrodzenie nie przyshaguje cztonkom
komisji b?d^cym pracownikami Urzedu Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, jezeli posiedzenie
odbywa sie w godzinach pracy odpowiednio Urzedu Gminy lub jednostki organizacyjnej. Podstaw^ do
naliczenia wynagrodzenia jest podpis czlonka komisji ztozony na liscie obecnosci.
Wyplata naleznych wynagrodzen dokonywana jest w kasie Urzedu Gminy lub na konto bankowe:
1) w dniu posiedzenie komisji, jezeli obrady odbywaj^ sie w godzinach pracy Urzedu;
2) w dniu nastepnym, gdy posiedzenie komisji odbywa sie po godzinach pracy Urzedu.
Czlonkom Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Budziszewicach przyshiguje zwrot
kosztow podrozy w zwi^zku ze szkoleniami zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie wysokosci oraz warunkow ustalenia naleznosci przysluguj^cych pracownikowi zatrudnionemu w
paristwowej lub samorz^dowej jednostce strefy budzetowej z tytuhi podrozy shizbowej na obszarze kraju.
ROZDZIAL IV: OGRANICZENIE DOST^PNOSCI DO ALKOHOLU
Ograniczenie dostepnosci do alkoholu realizowane bedzie w szczegolnosci poprzez:
1) wydawanie zezwolen zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa;
2) przestrzeganie zasad sprzedazy napojow alkoholowych w punktach sprzedazy i lokalach przez
przedsiebiorcow posiadaj^cych zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych;
3) dokonywanie przez Wojta Gminy lub upowaznionych przez niego czlonkow Gminnej Komisji
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z
zezwolenia.
ROZDZIAL V: PLAN WYDATKOW NA DZIALALNOSC GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK
Planowana wysokosc dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w 2018
roku wynosi 32.820,00 zl (w tym 1.500,00 zl na Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy
Budziszewice). W trakcie roku budzetowego istnieje mozliwosc" przesuniecia zaplanowanych srodkow zgodnie z
obowi^zuj^cymi przepisami finansowymi.

LP.
1.
2.

3.

PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ^ N/W DZIALAN

KWOTA

Dofinansowanie dzialah Osrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie
Mazowieckim

2.000,00

Promocja dzialah gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi dla dzieci z
rodzin patologicznych z terenu Gminy Budziszewice

1.500,00

Udzial w kampanii „ Zachowaj trzezwy umysl"
1.230,00

4.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
2.500,00

5.
6.

Finansowanie szkoleh dla osob zajmujqcych sie problematykq w zakresie
profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych

500,00

Delegacje
200,00

7.

Koszty zwiqzane z leczeniem odwykowym
1.080,00

8.

Koszty postepowania sqdowego
200,00

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pomoc psychologiczna dla dzieci/uczniow Zespolu Szkol \v Budziszewicach
oraz ich rodzicom

4.800,00

Dqfinansowanie dozywiania dla dzieci i uczniow z rodzin z problemem
alkoholowym

5.210,00

Dofinansowanie profilaktyczno — terapeutycznych obozow i kolonii dla dzieci i
mlodziezy z rodzin dotknietych problemem alkoholowym oraz dla osob
uzaleznionych od alkoholu i wspotuzaleznionych
Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego, wycieczek dla dzieci i
mlodziezy z rodzin zwiqzanych z wszelkimi uzaleznieniami i przemocq

1.000,00
2.000,00

Sfinansowanie nagrodw konkursie zwiqzanym z tematykq przeciwdziatania
alkoholizmowi i przeciwpozarowych

500,00

Zakup materiatow informacyjno - edukacyjnych (ksiqzki, pfyty DVD, plakaty,
ulotki, Up.)

300,00

Wspieranie szkolnych programow profilaktycznych adresowanych do dzieci i
uczniow orazfinansowanie zakupu spektakli z zakresu profilaktyki uzaleznien

2.500,00

Wsparcie dzialah instytucjifunkcjonujqcych na terenie gminy — realizacja
programu profilaktycznego dla dzieci i mlodziezy z roznych srodowisk o
tematyce przeciwdzialania alkoholizmowi
,,Swiqtecznapaczka" dla dzieci i uczniow z rodzin dysfunkcyjnych

800,00
3.000,00

18.

XXX

Wspieranie organizacji lokalnych imprez promujqcych zdrowy styl zycia wolny
od nalogow, alternatywne formy spedzania wolnego czasu

2.000,00

RAZEM

31.320,00

