UCHWAŁA NR IV/17/18
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 4¹ ust.1, ust.2, ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2137 ze zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1030 ze zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016-2020 (Dz. U. z 2016r., poz. 1492) Rada Miejska Wąsosza uchwala co nastepuje :
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wąsosza
Dariusz Ptak
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Wąsosz na rok 2019
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Wprowadzenie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nakłada na gminę
obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożywania napojów
alkoholowych, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz
oddziaływania na osoby uzależnione i udzielania pomocy ich rodzinom. Gmina jest również
odpowiedzialna za realizację zadań zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Działania
gminy skupiają się wokół szeroko rozumianej pomocy osobom nadużywającym środki
psychoaktywne, jak również zagrożonym uzależnieniem, pomocy ich rodzinom, a także profilaktyce
adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Realizacja powyższych
zadań może odbywać się na podstawie jednego wspólnego programu, uchwalonego corocznie,
zawierającego zadania z obydwu ustaw.
Zgodnie z art. 4¹ ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 310 z późn. zm.), art. 10 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 poz. 1490 z późn. zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r., w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. Z 2016r. poz. 1492) uchwala się Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Wąsosz na rok 2019. Przedstawiony program, jest kluczowym aktem prawnym,
na podstawie którego realizowane są zadania wskazane w ustawach i rozporządzeniu. Zadania
ujęte w programie, są inicjowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wąsoszu. Realizatorem programu jest Urząd
Miejski Wąsosza. Skuteczna realizacja powierzonych zadań, opiera się na współpracy:
1.
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
2.
Komendy Powiatowej Policji w Górze
3.
Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu
4.
Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąsoszu
5.
Samorządu Gminy Wąsosz
6.
Grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Wąsoszu
7.
Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych w Wąsoszu
8.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu
9.
Placówek Oświaty na terenie Gminy Wąsosz
Rozdział I
Diagnoza problemów w Gminie Wąsosz
Liczba mieszkańców w Gminie Wąsosz, stan na dzień 31.12.2017r. wynosiła 7374 osób,
z czego 5908 to osoby powyżej 18 roku życia. Trudna sytuacja na rynku pracy sprzyja pogłębieniu
różnego rodzaju dysfunkcji. Utrata zatrudnienia sprzyja ryzyku sięgania po napoje alkoholowe
i inne używki. Osoby nieradzące sobie ze stresem, a także długotrwale bezrobotne, są bardziej
podatne na uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
W Gminie Wąsosz od 2016r. obserwuje się spadek bezrobocia. Należy jednak zaznaczyć, że
nie wszystkie osoby bezrobotne, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Często takie
osoby szukają pracy na własną rękę, podejmują prace dorywcze, które wiążą się z wyjazdem
poza miejsce zamieszkania, przez co takie osoby nie decydują się na rejestrację w urzędzie pracy.
Bezrobocie w Gminie Wąsosz w odniesieniu do danych statystycznych z Powiatowego Urzędu
Pracy w Górze
Rok
2015
2016
2017
2

Id: F9B67606-1578-4833-A8E9-F3B89C553743. Podpisany

Strona 2

Liczba osób bezrobotnych z gminy Wąsosz zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze

518

426

363

Jedną z dysfunkcji uprawniającą do świadczenia z pomocy społecznej jest alkoholizm
i narkomania. Fakt bycia alkoholikiem nie dyskredytuje osoby do ubiegania się o świadczenie.
Następstwem nadużywania alkoholu jest ubóstwo, a więc problem braków środków finansowych
na bieżące funkcjonowanie jednostki i jej rodziny. Pomoc dla rodzin, w których występuje problem
alkoholowy organizowana jest poprzez dofinansowanie dożywiania dla dzieci w szkołach,
wydawanie zleceń do zrealizowania zakupów w sklepie. Jednostką do której zgłaszają się osoby
potrzebujące, jest Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pomoc udzielona osobom i rodzinom przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
w latach 2015-2017
Rok

2015

2016

2017

Rodziny (osoby) objęte pomocą z powodu trudnej
sytuacji życiowej

309 rodzin
(905 osób)

286 rodzin 255 rodzin
(763 osoby) (655 osób)

Dożywianie dzieci w szkołach

248 dzieci

268 dzieci

203 dzieci

Zasiłki stałe
stanowiące zadania zlecone gminy

30 rodzin

31 rodzin

35 rodzin

Spadek liczby rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej, w dużym stopniu
podyktowany jest nabyciem prawa do świadczenia wychowawczego (program 500+),
który adresowany jest do rodzin z dziećmi. Program funkcjonuje od 2016r. Wzrosła natomiast liczba
rodzin pobierających zasiłek stały. Są to przede wszystkim osoby niepełnosprawne, często osoby
samotne.
Znaczącą rolę w podejmowaniu działań profilaktycznych w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Wąsosz na rok 2019, odgrywają placówki Oświatowe.
Na terenie gminy Wąsosz zlokalizowane są 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole, 2 punkty
przedszkolne w obszarze wiejskim, 1 szkoła specjalna. W roku szkolnym 2016/2017 wśród uczniów
Gimnazjum, realizowane były programy profilaktyczne „Debata”, „Spójrz Inaczej”, „Smaki Życia”.
Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wąsoszu,
zrealizowane zostały programy profilaktyczne, takie jak: „Spójrz Inaczej”, tydzień profilaktyki
„Zagrożenia współczesnego świata” organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w
Krakowie. Każda placówka oświatowa na terenie gminy, realizuje własny program profilaktyczny
oraz przeprowadza wewnętrzną diagnozę problemu uzależnień i zagrożeń.
W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego, w Gminie wdrażana i realizowana jest
procedura 'Niebieskiej Karty”. W skład zespołu wchodzi między innymi przedstawiciel Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wąsoszu.
Przemoc na terenie Gminy Wąsosz, w latach 2015-2017
Rok
Liczba ofiar przemocy na podstawie wdrożonej procedury
„Niebieskiej Karty”

2015

2016

2017

7

9

7

3
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Interwencje domowe na skutek nadużywania alkoholu

28

29

16

Interwencje publiczne na skutek nadużywania alkoholu

89

33

57

W oparciu o opinię dzielnicowych, pracowników socjalnych, członków Zespołu
Interdyscyplinarnego, członków GKRPAiPN większość dorosłych mieszkańców gminy, nie dostrzega
negatywnych skutków spożywania napojów alkoholowych. Mimo kierowania wniosków do GKRPA,
wdrażania procedury Niebieskiej Karty, osoby dorosłe nie chcą poddawać się dobrowolnemu
leczeniu odwykowemu. Swojego problemu z nadużywaniem alkoholu, nie spostrzegają w kategorii
uzależnienia.
Limit oraz ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Wąsosz
w latach 2015 – 2017
Rok
2015

2016

2017

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony
przez radę gminy

50

50

50

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

39

39

39

Łączny limit punktów sprzedaży napojów
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

alkoholowych

11

11

11

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży

23

25

24

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży

3

3

4

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży

17

21

19

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży

1

1

1

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w latach 2015-2017
Rok
2015
2016

2017

do 4,5% (oraz piwa)

2 330 003,04 zł

2 495 084,41 zł

2 795 421,93 zł

od 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa)

300 651,25 zł

341 414,53 zł

421 509,19 zł

pow. 18%

1 803 781,84 zł

2 110 031,16 zł

2 554 886,28 zł

razem

4 434 436,13 zł

4 946 530,10 zł

5 771 817,40 zł

Rada Gminy Wąsosz określiła Uchwałą nr XLII/295/18 z dnia 30.08.2018r. następujące limity
punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
1. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa p[przeznaczonych do spożycia:
4
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a) poza miejscem sprzedaży – 30
b) w miejscu sprzedaży – 8
2. zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu przeznaczonych do
spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 27
b) w miejscu sprzedaży – 7
3. zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży – 23
b) w miejscu sprzedaży – 7
Na terenie miasta Wąsosz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, który udziela pomocy
terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Dodatkowo mieszkańcy mogą
skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej i prawnej. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, na wniosek Policji, Prokuratury, Zespołu
Interdyscyplinarnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, rodziny, a także pracodawcy, prowadziła
postępowanie w stosunku do:
Rok
2015 2016 2017
Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych:
•

osoby uzależnione od alkoholu

25

22

17

•

członkowie ich rodzin

4

7

11

Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania
problemów alkoholowych wystąpiła do sądu z wnioskiem o
zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

1

3

0

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w
skład których wchodzili członkowie gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych

0

0

7

Rozdział II
Cel główny Programu: Niwelowanie szkód zdrowotnych oraz zaburzeń życia rodzinnego,
wynikających ze spożywania alkoholu, używania narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, a
także przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież na terenie
gminy Wąsosz.
Cele szczegółowe:
1.
Diagnoza problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.
2.
Rozeznanie specyfiki problemów alkoholowych, podejmowanie działań dotyczących ich
rozwiązywania.
3.
Ograniczanie i rozwiązywanie aktualnie istniejących problemów związanych z używaniem
alkoholu oraz zapobieganie powstawaniu nowych.
4.
Promowanie i kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia.
5.
Poszerzanie zasobów dotyczących wykluczenia istniejących problemów związanych
ze spożywaniem alkoholu.
Warunki potrzebne do zrealizowania wyżej wymienionych celów:
1.
Poprawa i zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego, terapii osób uzależnionych
5
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i współuzależnionych.
2.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych i edukacyjnych,
promujących zdrowy i aktywny styl życia, bez używania alkoholu, środków psychoaktywnych i
narkotyków.
3.
Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień.
4.
Wpływ na zmianę postaw i zachowań środowiska lokalnego w sytuacjach związanych
z alkoholem i narkotykami, współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji
realizujących zadania gminne z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
i
narkomanii.
5.
Wsparcie psychospołeczne i prawne dla rodzin, w szczególności zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Rozdział III
Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia wskazanych celów
1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych,
młodzieży, dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami
od alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych
Lp

Realizacja zadania poprzez

Ocena skuteczności zadania

1

Utrzymanie punktu konsultacyjnego, przekazywanie informacji
na temat placówek, grup terapeutycznych dotyczących
leczenia uzależnienia w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym

Ilość rozmów
przeprowadzonych z osobami
objętymi postępowaniem
GKRPAiPN oraz osobami
zgłaszającymi

2

Utrzymanie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i grupy
wsparcia dla osób współuzależnionych funkcjonujących na
terenie gminy

Ilość rozmów
przeprowadzonych z osobami
objętymi postępowaniem
GKRPAiPN oraz osobami
zgłaszającymi

3

Finansowanie badań i wydawanie opinii przez biegłych
sądowych (psychologa i psychiatrę) osób objętych
postępowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na potrzeby
postępowania sądowego

Ilość osób skierowanych na
badanie przez biegłych
sądowych,
ilość wydanych opinii

4

Współpraca z biegłymi opiniującymi w zakresie uzależnienia
od alkoholu i narkotyków

Analiza okresów czasowych
od skierowania do biegłych,
do czasu wydania opinii
analiza wniosków biegłych z
wydanymi orzeczeniami sądu

2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Lp
1

Realizacja zadania poprzez

Ocena skuteczności zadania

Usprawnianie prac związanych z postępowaniem wobec Analiza czasookresu trwania
osób nadużywających alkoholu i narkotyków
postępowania w GKRPAiPN,
6
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analiza ilości wniosków do sądu
zakończonych ustanowieniem
obowiązku leczenia
2

Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom
i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
i narkotykowy, kierowanie osób potrzebujących do Poradni
Psychologicznej, Punktu konsultacyjnego ds. uzależnień,
współpraca z grupami wsparcia oraz zaangażowanie radcy
prawnego

Analiza osób zgłaszających się
do punktu konsultacyjnego,
badanie zakresu oferty
pomocowej świadczonej przez
ten punkt

3

Prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, Ilość sztuk ulotek,
broszur i poradników
ilość egzemplarzy prasowych

4

Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Liczba wniosków złożonych do
GKRPAiPN przez zespół
liczba grup roboczych w pracy,
których uczestniczył
pełnomocnik GKRPAiPN

5

Współpraca z Policją

Ilość wniosków złożonych do
GKRPAiPN przez policję

6

Podnoszenie kompetencji członków GKRPAiPN, kadry Ilość szkoleń, kursów, spotkań
pedagogicznej

7

Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz Ilość spotkań,
dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania na działania ilość wniosków, w tym
profilaktyczne w szkole
rozpatrzonych pozytywnie

8

Organizowanie wypoczynku letniego z programem Ilość dzieci uczestniczących
profilaktycznym/ socjoterapeutycznym dla dzieci
z zagrożonych środowisk

3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
Lp
Realizacja zadania poprzez
Ocena skuteczności zadania
1

Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach o
Ilość kampanii
charakterze profilaktycznym adresowanym do różnych grup
wiekowych

2

Organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych Ilość uczniów objętych
placówek, programów profilaktycznych dotyczących działaniami,
problematyki uzależnień
ilość programów, warsztatów,
spektakli

3

Organizowanie imprez lokalnych dla dzieci i młodzieży
promujących głównie profilaktykę przeciwalkoholową
i przeciwdziałania narkomanii, głównie w środowisku
wiejskim, działania lokalne ograniczające dostępność
napojów alkoholowych oraz promujące alternatywne

Ocena zainteresowania
młodzieży imprezami, w trakcie
których odstępuje się od
skojarzeń związanych z
promowaniem napojów

7

Id: F9B67606-1578-4833-A8E9-F3B89C553743. Podpisany

Strona 7

wykorzystywanie czasu wolnego przez całe rodziny,

alkoholowych i innych środków
psychoaktywnych

4

podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych
skierowanych do sprzedających napoje alkoholowe ze
szczególnym uwzględnieniem punktów usytuowanych na
wsiach

Ocena podjętej współpracy
i przyjęcia zaproponowanych
działań przez sprzedających
napoje alkoholowe

5

Wdrożenie w miarę potrzeb i środków finansowych Ilość zajęć
pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki ilość dzieci uczestniczących
środowiskowej

6

Rozpowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających ze Ilość materiałów
spożywania alkoholu w okresie ciąży, zwłaszcza pod kątem
wpływu alkoholu na dziecko

7

Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – Ilość materiałów
edukacyjnych, tj. broszury, plakaty, ulotki, czasopisma,
książki, itp.

4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, a także ochronie przed przemocą w
rodzinie
Lp
Realizacja zadania poprzez
Ocena skuteczności zadania
1

Dofinansowanie instytucji realizujących poszczególne
elementy programu

Monitorowanie i kontrola
zleconych do realizacji zadań

2

Współfinansowanie i finansowanie organizacji
pozarządowych i osób fizycznych realizujących program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii, w oparciu o przepisy ustawy o finansach
publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie

Monitorowanie i kontrola
zleconych do realizacji zadań

3

Zabezpieczanie w programie środków finansowych na
działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym, prowadzenie grup wsparcia dla
osób uzależnionych i współuzależnionych

Monitorowanie i kontrola
zleconych do realizacji zadań

5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
roli oskarżyciela publicznego
Lp
Realizacja zadania poprzez
Ocena skuteczności zadania
1

Monitorowanie i przestrzeganie przepisów określonych w
art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Analiza materiałów
sprawozdawczych z przebiegu
programu z wnioskami

2

Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do Ilość materiałów,
sprzedawców napojów alkoholowych
ilość szkoleń
liczba sprzedawców objętych
działaniami
8
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3

Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o Ilość wniosków
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

4

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania Ilość kontroli
napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy

5

Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, Ilość spraw w sądzie
w przypadku zaistnienia takiej konieczności

6.
Wspieranie zatrudnienia socjalnego
W przypadku utworzenia centrum integracji społecznej finansowane będzie funkcjonowanie CIS
proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez
nie zajęciach integracyjnych.
7.
Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od narkotyków
Pomoc terapeutyczną prowadzi lekarz w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień. Punkt
konsultacyjny udziela osobom uzależnionym wszelkiej pomocy związanej z uzyskaniem leczenia,
rehabilitacji i reintegracji.
8.
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Lp
Realizacja zadania poprzez
Ocena skuteczności zadania
1

Pomoc w formie finansowej, rzeczowej oraz pracy socjalnej
osobom uzależnionym i członkom ich rodzin

Ilość rodzin objętych pomocą

2

W razie potrzeby zapewnienie noclegowi/ schroniska w
okresie jesienno - zimowym

Ilość osób skierowanych do
noclegowni/ schronisk

Rozdział IV
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia członków komisji realizowane są ze środków budżetu
gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie.
2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala
się w wysokości:
a) członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 260,00 zł brutto
b) przewodniczący komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 550,00 zł brutto
za udział w posiedzeniu tej komisji.
3. Za udział w przeprowadzeniu kontroli opisanych w rozdziale IV, członkom
i przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie, w takiej samej wysokości jak za udział w posiedzeniu komisji.

Rozdział V
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dochody z opłat określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, wykorzystywane będą na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
9
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Wąsosz z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

10

Id: F9B67606-1578-4833-A8E9-F3B89C553743. Podpisany

Strona 10

