UCHWAŁA NR XII.90.2019
RADY GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2019 r.,
poz.506 z późn. zm. ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz.U. z 2019r., poz.852 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2020" w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Siczek
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Załącznik do uchwały Nr XII.90.2019
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 23 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII DLA GMINY MŚCIWOJÓW
NA ROK 2020
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I. WPROWADZENIE

Budowanie kompleksowej i spójnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym na terenie gminy Mściwojów oparte jest na konsekwentnym inicjowaniu
i wdrażaniu skutecznych programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych oraz
rehabilitacyjnych. Uwzględniają one obowiązujące przepisy ustawowe oraz system
rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Działania jednostki samorządu gminy dotyczące przedmiotowego obszaru prowadzone są na
podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy oraz stanowiącego
podstawę do praktycznej realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dostosowanych
do potrzeb lokalnych.

II. PODSTAWY PRAWNE

Ustawy:


z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2277.)



z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019r. poz.852.)



z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019r.poz.506.)



z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019r.poz.511.)



z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2019r.poz.688.)



z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015r.poz.1390)



z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2015r.poz.1390)



z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018r.poz.2190.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492)
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III. STATYSTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Mieszkańcy Ziemi konsumują ponad 35,7 mld litrów czystego alkoholu rocznie. Jeszcze w 1990 r.
każdy dorosły mieszkaniec naszej planety średnio wypijał go rocznie 5,9 litra, ale w 2018 r. już
6,5 litra (360 ml piwa na dzień). Według szacunków naukowców w 2030 r. ta ilość
prawdopodobnie wzrośnie do 7,6 litra (410 ml piwa). – dane WHO
Przeciętnie każdy dorosły mieszkaniec naszego kraju wypija obecnie 11,7 litra alkoholu rocznie.
W 1990 r. było to 9,9 litra, zaś w 2030 r. będzie to prawdopodobnie aż 13 litrów.- dane WHO

Przeciętny Polak wypija 18 litrów czystego alkoholu rocznie, a Polka – 5,5 litra. W 1990 r. było
to odpowiednio 16 oraz 4,5 litra. W 2030 r. będzie 19,7 i 6,1 litra rocznie.-dane WHO

Ponad 3 miliony osób zmarło na świecie 2018 r. w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu. To
jeden zgon co 10 sekund. Oznacza to, że co dwudziesty zgon na świecie można przypisać
skutkom picia alkoholu. W ponad ¾ przypadków śmiertelnymi ofiarami etanolu są mężczyźni.
Spośród wszystkich zgonów powiązanych z jego spożyciem 28% było skutkiem urazów
(wypadki drogowe, samookaleczenia, przemocy), 21% - chorób układu pokarmowego, 19% –
schorzeń sercowo-naczyniowych, a pozostała część

( 32 %) – chorób zakaźnych,

nowotworów, zaburzeń psychicznych i innych problemów zdrowotnych.-dane WHO

IV. WARTOŚĆ SPRZEDANEGO ALKOHOLU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW
W 2018R.

Wartość sprzedanego w 2018 roku na terenie Gminy Mściwojów alkoholu wyniosła ponad
2 155 101,09 zł ,co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosi około 530zł . Oznacza to ,
że każdy mieszkaniec gminy , bez względu na wiek, zakupił w roku ubiegłym alkohol o
wartości blisko 530 zł.

Do 4,5% oraz piwa

Od 4,5% do 18%
z wyjątkiem piwa

Pow. 18%

Razem

131 6937,64

62 169,86

775 993,59

2 155 101,09
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V. CEL GŁÓWNY
Celem głównym Gminnego Programu jest zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i
substancji psychoaktywnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości
mieszkańców gminy (w szczególności dzieci i młodzieży) na temat szkodliwości ich
stosowania, a także ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych oraz zaburzeń życia
rodzinnego, będących następstwem spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

CELE GŁÓWNY :

ZAPOBIEGANIE
UZALEŻNIENIOM
poprzez:

podniesienie
poziomu wiedzy
i świadomości
mieszkańców

ograniczenie
zaburzeń życia
rodzinnego

ograniczenie
szkód
zdrowotnych
i społecznych

VI. ADRESACI
Adresatami Gminnego Programu są mieszkańcy gminy Mściwojów – dzieci, młodzież,
dorośli, w tym seniorzy. Gminny Program zwraca szczególną uwagę na rodziny
doświadczające przemocy. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane są
głównie do całych grup, w szczególności do dzieci i młodzieży, bez względu na stopień
indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych ze stosowaniem substancji
psychoaktywnych. Działania uprzedzające z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane są
do jednostek lub grup zwiększonego ryzyka, które ze względu na swoją sytuację
społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, narażone są na większe
od przeciętnego niebezpieczeństwo wystąpienia problemów związanych z uzależnieniami i
przemocą. Działania powstrzymujące z zakresu profilaktyki wskazującej skierowane są do
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jednostek lub grup demonstrujących wczesne symptomy związane z uzależnieniem.
Program adresowany jest także do osób pijących alkohol i używających narkotyków w
sposób ryzykowny i szkodliwy; uzależnionych, którzy wymagają leczenia (działania
terapeutyczno- korekcyjne); utrzymujących abstynencję i współuzależnionych (działania
wspierające).

VII. ZASOBY I REALIZATORZY

Realizacja zadań Gminnego Programu koordynowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mściwojowie. Realizatorami zadań są jednostki organizacyjne gminy
Mściwojów szczególności:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mściwojowie;
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Szkoła Podstawowa w Snowidzy
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Targoszynie
- sołectwa,

Gminny Ośrodek
Zdrowia
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

GMINNY
PROGRAM

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Targoszynie

Gmina
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Gminna
Biblioteka
Publiczna

Szkoła

Podstawowa
w Snowidzy
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VIII. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ I ICH WDRAŻANIE

Realizacja zadań objętych Gminnym Programem została zaplanowana na okres od stycznia
do grudnia 2020 r. Przedmiotowe zadania mają charakter długoterminowy i stanowią
kontynuację zadań z lat ubiegłych przewidzianych do realizacji w wieloletniej perspektywie
budżetowej. Proces wdrażania Gminnego Programu polega przede wszystkim na
systematycznej realizacji

działań

w

nim

ujętych,

promocji

i

społecznej

, a także

inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji z wykonawcami zadań.

IX. MONITORING EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
Monitoring prowadzony jest w celu potwierdzenia skuteczności działań ujętych w Gminnym
Programie oraz wypracowania wniosków i priorytetów służących do projektowania gminnej
strategii przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w perspektywie długoletniej. Odbywa się w
sposób ciągły poprzez dokonywanie bieżących kontroli jakości i rzetelności realizowanych zadań,
ścisłą współpracę z ich realizatorami oraz analizę i interpretację danych sprawozdawczych
przekazywanych gminie. Monitoring prowadzi się w oparciu o wskaźniki opisane w dalszej części
programu zawarte umowy i porozumienia.

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podstawowym źródłem finansowania Gminnego Programu są środki pochodzące z opłat za
wydanie

zezwoleń

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych.

Działania

mogą

być

współfinansowane ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Należy pamiętać, że
podczas realizacji Gminnego Programu, gmina zobowiązana jest do przestrzegania
ustawowego wymogu, aby każde zadanie finansowane w jego zakresie miało rzeczywisty
związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Finansowanie Gminnego
Programu zostało ujęte w budżecie gminy na 2020 rok.
XI. SPOSÓB SPRAWOZDANIA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii, organ
wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania Gminnego Programu w danym
roku, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po
roku, którego dotyczy raport. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy, organ wykonawczy
samorządu gminy sporządza – na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii ankiety – informację z realizacji działań podejmowanych
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w danym roku, wynikających z Gminnego Programu, i przesyła ją do KBPN, w terminie do
dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu w zakresie merytorycznym i finansowym
zostanie również sporządzone na formularzu PARPA-G1 oraz przekazane do PARPA,
w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.
XII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Konieczność ujęcia w Gminnym Programie zasad wynagradzania
członków GKRPA nakłada art. 41 1 ust. 5 ww. ustawy. W związku z powyższym, za udział
w posiedzeniu GKRPA przysługuje wynagrodzenie:


Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu lub pełnomocnikowi w przypadku, gdy
prowadzi posiedzenie GKRPA: 140,00 zł brutto



Pozostałym członkom GKRPA obecnym na posiedzeniu: 110,00 zł brutto



Za uczestnictwo w każdym posiedzeniu podkomisji problemowej: 120,00 zł brutto

Podstawę do wypłacania wynagrodzeń stanowi podpis złożony na listach obecności
z poszczególnych posiedzeń GKRPA.

XIII. SZCZEGÓŁÓWE CELE I ZADANIA
OBSZAR 1 PROFILAKTYKA
I PROMOCJA ZDROWIA
Kierunki działań:
 Wspieranie i poszerzanie oferty działań profilaktycznych, w tym programów z listy rekomendowanych
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
 Rozwój umiejętności psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Realizacja programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli,
sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.
 Zachowanie ciągłości realizacji zadań angażujących dzieci i młodzież w alternatywne formy
spędzania czasu wolnego bez korzystania z substancji psychoaktywnych.
 Wczesne rozpoznawanie i krótka interwencja wobec osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i
szkodliwy.
 Zwiększanie świadomości mieszkańców +na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju
substancji psychoaktywnych oraz podniesienie motywacji do kształtowania postaw prozdrowotnych.
 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat ryzyka szkód wynikających ze
spożywania alkoholu, w tym realizacja działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód
wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
 Upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży.
 Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych
oddziaływań profilaktycznych.
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Lp.
1.1

Zadanie
Organizacja działań profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
dla dzieci i młodzieży, jako forma
zagospodarowania czasu wolnego oraz
alternatywa dla stosowania substancji
psychoaktywnych

Realizatorzy

Szkoły z
terenu
gminy,
GKRPA

1.2
Dofinansowanie zadań związanych
z profilaktyką uzależnień

Szkoły,
GOPS,
sołectwa

1.3
Organizacja wypoczynku letniego
z elementami profilaktyki uzależnień, terapii
wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci
z rodzin objętych pomocą GOPS

szkoły

1.4
Prowadzenie środowiskowej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii
1.5

Zakup ulotek, broszur, plakatów
i innych materiałów edukacyjnych oraz
literatury i czasopism specjalistycznych
związanych z realizacją zadań
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,

GKRPA
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1) Liczba podmiotów realizujących
zadanie
2) Liczba programów
3) Liczba osób korzystających
z zajęć profilaktycznych
1) Liczba podmiotów realizujących
zadanie
2) Liczba osób korzystających
z zajęć profilaktycznych
3) Liczba programów
1) Liczba dzieci biorących
w udział w wypoczynku letnim
2) Liczba podmiotów
organizujących wypoczynek
z elementami terapii
wspomagającej rozwój dziecka
3) Liczba programów
1) Liczba podmiotów realizujących
zadanie
2) Liczba osób korzystających
z oferty
3) Liczba programów

GOPS,
GKRPA

1) Liczba sztuk zakupionych
materiałów edukacyjnych
2) Liczba odbiorców
3) Liczba podmiotów, które brały
udział w kampaniach

GKRPA

1) Liczba przeprowadzonych akcji
2) Liczba odbiorców
3) Liczba podmiotów
uczestniczących

1.13
Przeprowadzenie akcji o charakterze
prewencyjno-edukacyjnym

Wskaźniki
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OBSZAR 2
REDUKCJA SZKÓD I REHABILITACJA (READAPTACJA I REINTEGRACJA) ZDROWOTNA,
SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ
Kierunki działań:
 Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia
uzależnień.
 Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających
szkodliwie i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, w tym Dorosłych
Dzieci Alkoholików (DDA).
 Wspieranie środowisk abstynenckich.
 Udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się.
 Zapewnienie ciągłości działań edukacyjno-motywacyjnych realizowanych przez SCPU.
Lp.

2.1

Zadanie

Realizatorzy

Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii
uzależnienia i współuzależnienia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz całych rodzin
GOPS,
GKRPA

GOPS

2.3
Udzielanie wsparcia środowiskom
abstynenckim poprzez dofinansowanie klubu
abstynenta AZYL

GOPS,
GKRPA

2.4
Realizacja programów edukacyjnomotywacyjnych oraz prowadzenie
wstępnych rozmów terapeutycznych

Id: F8AC429B-B12B-4455-98AE-1207D68C5E4A. Podpisany

1) Liczba pacjentów
rozpoczynających
terapię
2) Liczba pacjentów
kończących terapię
3) Liczba pacjentów ze
zdiagnozowanym
problemem alkoholowym
1) Liczba
osób
uczestniczących
w
zajęciach terapeutycznych

2.2
Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych

Wskaźniki

SCPU

1) Liczba osób
korzystających z udziału
w klubie

1) Liczba osób
korzystających z
programu edukacyjnomotywacyjnego
2) Liczba osób, z którymi
przeprowadzono wstępne
rozmowy terapeutyczne
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OBSZAR 3
DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Kierunki działań:
 Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy
w
rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym.
 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i
opiekuńczej skierowanej do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w
rodzinie.
Lp.
3.1
3.2

Zadanie

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej w wykonywaniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny
z problemem przemocy

Realizatorzy

szkoły

GOPS

3.3
Kontynuowanie zatrudnienia pracowników
realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy i koordynatorów lokalnych
w MOPR

Wskaźniki

1) Liczba miejsc
1) Liczba podmiotów
świadczących wsparcie
2) Liczba osób korzystających
z oferowanych form wsparcia
3) Liczba programów
1) Liczba dorosłych objętych
wsparciem

2) Liczba dzieci objętych
wsparciem

GOPS

3) Liczba konsultacji
4) Liczba interwencji
5) Liczba rodzin
usamodzielnionych

3.5
3.5.1

3.5.2

Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie
1) Liczba prowadzonych
punktów konsultacyjnych
Prowadzenie i tworzenie punktów
2) Liczba utworzonych
GOPS
konsultacyjnych ds. uzależnień
punktów konsultacyjnych
i przemocy
3) Liczba osób, które skorzystały
z porad w
punktach
konsultacyjnych
1) Liczba spotkań
zespołu
interdyscyplinarnego
Zapewnienie funkcjonowania
2) Liczba grup roboczych
interdyscyplinarnego zespołu ds.
GOPS
3) Liczba zgłoszonych
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
„Niebieskich Kart”
4) Liczba zamkniętych
„Niebieskich Kart”
5) Liczba osób objętych wsparciem
str. 22
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3.5.7

Szkolenia dotyczące zjawiska
przemocy domowej i uzależnień

3.6

Udzielanie wsparcia członkom rodzin
dotkniętych problemem alkoholizmu
i przemocy kierowanym lub zgłaszającym
się indywidualnie do GKRPA oraz
motywowanie osób nadużywających
alkoholu do podjęcia leczenia

MOPR

Liczba uczestników szkoleń

GKRPA

1) Liczba osób zaproszonych
na rozmowę motywacyjną
2) Liczba osób, które się zgłosiły
na rozmowę motywacyjną
3) Liczba osób zaproszonych
w ramach monitoringu

OBSZAR 4
ORGANIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ORAZ ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEJ
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Kierunki działań:
 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań objętych Gminnym Programem oraz prawidłowego
funkcjonowania GKRPA.
 Zapewnienie skutecznego przestrzegania obowiązujących przepisów wynikających z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości oraz aktów prawa miejscowego, w tym podejmowanie interwencji
1
w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu.
Lp.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zadanie

Koordynacja działań objętych Gminnym
Programem
Uczestnictwo w różnych formach
szkoleniowych, mających na celu
podniesienie kwalifikacji i zapobieganie
wypaleniu zawodowemu realizatorów
Gminnego Programu, wraz z kosztami
wyjazdu

Realizatorzy

GOPS,
GKRPA

GKRPA

Podejmowanie akcji kontrolnych
przez Podkomisję Kontrolującą
GKRPA w stosunku do podmiotów
handlujących napojami alkoholowymi
pod kątem przestrzegania przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

GKRPA

Wykonywanie lustracji oraz wydawanie
postanowień o zgodności punktów
sprzedaży z warunkami określonymi
w uchwale Rady Gminy

GKRPA

Ograniczanie dostępu do alkoholu
poprzez ustalenie limitów na
poszczególne kategorie alkoholu oraz
realizację uchwały Rady Gminy
Mściwojów w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy
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GKRPA

Wskaźniki

1) Liczba spotkań
2) Liczba osób uczestniczących
3) Liczba sprawozdań

1) Liczba szkoleń
2) Liczba osób uczestniczących

1) Liczba kontroli planowanych
2) Liczba kontroli interwencyjnych
3) Liczba wniosków o
cofnięcie zezwolenia na
sprzedaż napojów
alkoholowych
1) Liczba wykonanych lustracji
2) Liczba wydanych
postanowień pozytywnych
3) Liczba wydanych postanowień
negatywnych

1) Obowiązujące limity
2) Wykorzystane zezwolenia
3) Liczba wydanych
nowych zezwoleń
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4.6

Ponoszenie kosztów sądowych
w postępowaniach o zobowiązanie
do podjęcia leczenia

SĄD

4.7
Wydawanie
opinii
przez
sądowych
orzekających
w
Zespołu Zależności Alkoholowej
4.8

biegłych
sprawie

Zapewnienie
funkcjonowania
i
obsługi
GKRPA,
w
tym
wynagrodzenie dla jej członków

Biegli
sądowi

GOPS

1) Liczba spraw skierowanych
do sądu
2) Liczba dokonanych opłat
sądowych od wniosków
skierowanych przez
GKRPA
1) Liczba osób skierowanych
przez GKRPA na badanie
przez biegłych sądowych
2) Liczba uzyskanych opinii
biegłych
1) Liczba posiedzeń
plenarnych GKRPA
2) Liczba posiedzeń podkomisji
problemowych GKRPA

XIV. HARMONOGRAM WYDATKÓW
W budżecie Gminy Mściwojów na rok 2020 przewidziane są środki na realizację zadań z zakresu
profilaktyki alkoholowej w kwocie 56 000,00 zł oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie
1000,00 zł. Planowane wydatki na realizację w/w zadań przedstawiają poniższe tabele:

HARMONOGRAM WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W MŚCIWOJOWIE W 2020 ROKU

L.P

ZADANIE

PRZEWIDYWANA
KWOTA
DOFINANSOWANIA

UWAGI DOTYCZĄCE PLANOWANYCH
ZADAŃ W 2020 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1.

2.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY
SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

10 500,00 zł

DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY

4 000,00 zł

ZAKUP ARTYKUŁÓW

1 000,00 zł

WYNAGRODZENIE

3 800,00 zł

PROFILAKTYKA

700,00 zł

WYCIECZKI
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO
PUNKTU KONSULTACYJNEGO

1 000,00 zł
20 000,00 zł

WYNAGRODZENIE
DOPOSAŻENIE

19 000,00 zł
1 000,00 zł
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kontynuacja działalności świetlicy
socjoterapeutycznej przy Szkole
Podstawowej w Snowidzy
zakup mebli, zabawek, gier dla dzieci
zakup art. szkolnych i papierniczych dla
dzieci
wynagrodzenie opiekuna świetlicy: (3
godz. tyg x 40 zł/godz.)
spektakle, przedstawienia, teatrzyki,
publikacje dla dzieci
o charakterze profilaktycznym
opłaty za bilety wstępu do kina, teatru,
muzeum itp. dla dzieci ze świetlicy
kontynuacja działalności Gminnego
Punktu Konsultacyjnego w Mściwojowie
wynagrodzenie terapeuty za 55 dyżurów (
3,5 godz./tyg x 95 zł/godz.)
zakup książek, materiałów biurowych,
Strona
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mebli
3.
4.
5.

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII
SZKOLENIA
WYNAGRODZENIA

20 000,00 zł
500,00 zł
2 500,00 zł

6.

ZAKUP MATERIAŁÓW

500,00 zł

7.

KLUBY ABSTYNENCKIE

1 500,00 zł

8

OPŁATY

500,00 zł

dofinansowanie organizacji półkolonii
szkolenia członków GKRPA
wynagrodzenia członków GKRPA
zakup materiałów profilaktycznych dla
szkół i GPK
dofinansowanie wyjazdów
profilaktycznych dla członków klubu AZYL
opłaty za badania, opinie biegłych dla osób
uzależnionych kierowanych na leczenie
odwykowe

56 000,00 zł

RAZEM

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

L.P

PRZEWIDYWANA
KWOTA
DOFINANSOWANIA

ZADANIE

UWAGI DOTYCZĄCE PLANOWANYCH
ZADAŃ W 2020 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU NARKOMANII
1.
ZAKUP USLUG

1000,00 zł

RAZEM

1000,00 zł

Przedstawienia, spektakle, pokazy o
charakterze profilaktycznym

Sporządziła:
Anna DelanowskaPełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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