Proj ekt
Uchwała Nr ..........

RADY GMINY TARNOW OPOLSKI
z dnia 27 listopada

20 |7 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwipywania
Problemów Alkoholowych w 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 20l7r. poz. 1875) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy
z dnia 26 pńdziernika I982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. lJ. z 2016r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:
§1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki

i

Alkohololvych na20I8r. stanowiący załącznik do

Rozwipywania Problemów
niniejszej uchwĄ.

§2.
wykonanie uchwaĘ powierza się wójtowi Gminy Tarnów opolski.
§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w LJrzędzie Gminy Tarnów
Opolski.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Proj ekt
Załącznik do Uchwały .....
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 27 listopada2017r.

Gminnv program proąlaktvki i

Rozwiqzvwania
problemów Alkoholowvch

I. Diagnoza stanu problemów.
1. Dostępnośćalkoholu, punkty sprzedaĘ napojów alkoholowych.
stan na

dzięft3l

roku

Punkty sprzedaĘ napojów alkoholowych
sprzedające napoje alkoholowe:
przeznaczone do spożycia
poza miejscem sprzedaĘ
Rok

Ogólem

Razem

do 4r5oń

4,5-t87o

2004
2005
2006

39
39
42
40

24
24
26
27
27
28
27
28
27
26

24
24
26
27
27
28
27
28
27
26

l9
l9

23
23

23
23
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2007
2008
2009
2010

41

40
38

20lI

4l

20l4

38
38
33
34
35

2012
2013

20I5

20l6

22

przeznaczone do spoĘcia
w miejscu sprzedaży

Pow.l87o

Razem

17

15

2I

I6

23
23
23
23
24
23
23

Do

4,5-180ń

Pow.187o

15

5

13

15

15

22
22
23
24

I6

13

18

I6

5
5

l2

13

13

4

11

I4

5

l2

l4

4,5o/o

|2

l2

4

10

11

11

5

13

13

5

11

11

5

9
9
9
8
7
6
6

2l

25
23
23
21
21

10

10

11

11

20

20

4
4
4

13

13

J

2I

l2

l2
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2. Liczba mieszkańców gminy przłpadająca na jeden punkt sprzęduł
napojów alkoholowych.
stan na dzień 3 l

P

Rok

la

roku

rzeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży

2007
2008
2009

P

rzeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży

356
352

355

740
680
796
872

353

734
867

34l

20l0

34l

20I1
2012
2013

364

20l4

790
940

408
407
423

20I5

20l6

851

716

3.. Wielkość
wielkośćsprzedał napojów alkoholowych

inv (w zł):

na terenie

Punkty sprzedaĘ napojów alkoholowych

Wielkość
sprzedaĘ
przypadająca na

sprzedające napoje alkoholowe:

Rok

Ogólem

20l0

przeznaczone do spożycia
poza miejscem sprzedaĘ

przeznaczone do spoĘcia
w miejscu sprzedaży

4 277713,77
4 275683,79
4 404512,89
4 582248,16
4 211086,43
4 249079,5I
4 202466,90

315 068,09
591869,28
429929,00
352563,05
377205,3l
409893,86
3981t4,16

4 59278I,86
4 867553,07
4 834441,89

20ll
2012
2013

4 934811,00
4 58829I,74
4 658973,37
4 600581,00

2014

20l5

20l6

4.

478,67
509,53
506,59
520,05

487,80
436,40
494,04

DT.

dotyczące pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowvch.

zastosowanie
wobec osoby uzależnionej od alkoholu
D

2.

statystycznego
mieszkańca
gminy

obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
Liczba skierowanych do Sądu
wniosków o zastosowanie leczenia

odwykowego.

2009r. 20l0r. 201lr. 20l2r. 20l3r.

7
.|

J

20l4r. 20l5r.

2016r.

9

10

l2

I4

l2

13

11

4

5

6

8

7

8

6

5. Dane z

Gmi

ośrodka pomocy społeczne
2009r. 2010r.

Ogółem pomocy udzie|ono (rodziny)

201

1

r. 20l2r. 2013r.

206

20l4r. 2015r. 20l6r.

I44 l37

365

227

27
7%

19
20
I4% 14% I5% I2% I2% I3% I3%

227

198

180

w tym:

- rodziny z problemem alkoholowym
co stanowi

6. Dane

JJ

JJ

31

25

23

dotyczące pracy Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie

Opolskim.

Llczba osób korzystających z pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjnego
w Tarnowie Opolskim nie jest mozliwa do określeniazewzg\ędu na fakt,iżnie jest
prowadzony ręjestr tych osób. Z uzyskanych informacji wynika jednak,
ze mieszkańcy zterenu gminy korzystają z ofert Punktu.
W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym:
prowadzi dzińalnośćklub wzajemnej pomocy ,,Wsparcie",
funkcjonuje grupa AA,
funkcjonuje grupa A1. - 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, ze:

Iiczbapunktów sprzeduĘ napojów alkoholowych zwiększyła się,
wielkośó sprzedazy napojów alkoholowych przypadająca na statystycznego
mieszkańca gminy zwiększyła się,
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale
napływają wnioski o zastosowanie wobec osoby uzalężmionej od alkoholu
obowipku poddania się leczeniu odwykowemu,

i
i

|iczbaskierowanych do sądu wniosków o zastosowanie leczeniaodwykowego
oraz ilośćwniosków, jakie wpłnęłdo Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zmniejsryła się,
stwierdzane są przypadki przemocy w rodzinie,

mieszkańcy gminy korzystają
Konsultacyjnego.

w pełni z ofert

Gminnego PuŃtu

W związku z powyższym kontynuację działań związanych z profilaktyką
rozwiązawaniem problemów alkoholowych, skierowanych do dzieci
młodzieĘ oraz dorosĘch mieszkańców gminy w roku 2018 uważa się za

zasadną.

II.

Szczegółowy harmonogram działań.

zwiekszenie dostepności pomocv terapeutvcznei i rehabilitacvinei
dla osób uzależnionvch od alkoholu.
2) udzielanie rodzinom. w którvch wvstepuia problemv alkoholowe.
pomocv psvchospołecznei i nrawnei a w szczególności ochronv
przed przemoca w rodzinie.
1)

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 70.000,00 zł.
, nabieżąco w ciągu roku.
Termin realizacji zadania
3. Re a liza to r ry zadania,.
1.

,,

-

-

Wójt Gminy,
Inspektor Urzędu Gminy - ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
Gminna Komisja Rozrvipywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
Gminna Biblioteka Publicm|aw Tarnowie Opolskim,
szkoĘ podstawowe, gimnazjai przedszkolazterenu Gminy,
osoby przeszkolone w zakresie spraw zwięanych z profilaĘką
i rozwiryywaniem problemów alkoholowych.

4. Sposób realizacji zadania:

-

-

zabezpieczenie ciągłościfunkcjonowania Gminnego Punktu
Konsultacyjnego w Tarnowie Opolskim, finansowanie kosztów
działalności,
zatrudnienie w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym osób
zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależmionym,
członkom ich rodzin oraz oftarom przemocy w rodzinie,
umożliwienie pracownikom Gminnego Punktu Konsultacyjnego
udziału w szkoleniach i kursach celem poszerzenia wiedzy
w zakre si e pracy z o sobam i uzależmionymi, wspóŁuzależnionymi
oraz oflarami przemocy w rodzinie,
umozliwienie realizacji programów terapeutycznych dla osób
uza\eżmionych i
wspołuzależmionych poprzez ich

dofinansowanie,
dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według
określonego programu terapeutycznego,

-

zakup

i

dystrybucja ksiązek, materiałów informacyjnych

i edukacyjnych,
edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz
spo sob ów zapob i egan ia zagr ożeniom alkoholowym,
wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy,
działania podejmowane przęz Gminną Komisję Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowychwynikającezprzepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie

profilaktyki członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

finansowanie

kosźów działalnościGminnej

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Komisji

współudziń w finansowaniu dzińań prowadzonych przez
placówki odwykowe i inne podmioty, z pomocy których
korzystaj ą mieszkańcy Gminy,

podejmowanie interwencji prawno

przemocy

i innych

zaburzeń

powodowanych przez picie alkoholu,

- administracyjnych

wobec
funkcjonowania rodziny,

ochrona dzieci i młodzieĘ przed przemocą w rodzinie,
podejmowanie dzińań 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.

3)

prowadzenie profilaktvcznei działalnościinformacvinei

i edukacvinei w zakresie ronviazvwania problemów alkoholowvch
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży. w tvm prowadzenie pozalekcvinvch zaieć sportowvch.
a także działań na rzecz dożrrwiania dzieci uczestniczacvch
w pozalekcvinych programach opiekuńczo - wvchowawczych
i soci oterapeutycznych.

1.
2.
3.

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 70.000,00 ń.
- nabieżąco w ciągu roku.
Termin realizacji zadania
Realizatorzy zadaniaz

-

-

Wójt Gminy,
Inspektor Urzędu Gminy - ds. profilaktyki i rozwiąrywania
problemów alkoholowych,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecmej w Tarnowie Opolskim,
Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
Gminna Biblioteka Publicznaw Tarnowie Opolskim,
szkoĘ podstawowe, gimnazja i przedszkola z tęręnu Gminy,
osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką
i rozwiąrywania 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 dzięci
i rŃodzieĘ,
prowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dla
rodziców,

- pokrywanie kosźów zatrudnienia w
-

-

placówkach
oświatowo-wychow aw cry ch
psychologa, realizującego
zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałanięm
alkoholizmowi,
współudział w organizowaniu i finansowaniu działalności,
świetlicopiekuńczo wychowawczych o charakterze
profilaktycznym, świetlic socjoterapeutycznych i innych
realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwięywania
problemów alkoholowych,
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

dożywianie dzięci uczestniczących w

pozalekcyjnych
programach opiek. - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych
w placowkach przeznaczonych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym i grup ryzyka, pokrywanie kosztów zatrudnienia
realizujących te zadanię osób,
wspomaganie ksźałceniaw dziedzinię profilaktyki
pedagogów szkolnych, nauczycieli i innych osób pracujących
zdziećmi, lub deklarujących gotowość podjęciatego typu
pracy,
dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzieĘ z rodzin
z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka,
przeprow adzanię badań i sondaĘ pozw a|ających ocenić aktualny
stan problemów alkoholowych,

zakup ksią,zek, literatury i innych materiałów na temat
profilaktyki i przeciw dzińan\a alkoholizmowi dla bibliotek
szkolnych i gminnych oraz innych instytucji realiĄących
zadania związane z pro

fi

1

aktyką,

prowadzenie stałego systemu informacji na temat dzińań
podejmowanych na terenie Gminy na rzecz profilaktyki
i t ozwiązywania problemów alkoholowych,
edukacja społeczna na temat sytuacji i czynnikow ryzyka oraz
sp o s ob ów zap obie gania zagr ożeni om alkoho owym,
1

i

dofinansowywanie akcji profilaktycznych
takich jak: konkurs wiedzy, literacki,p|asĘczny, piosenki itp. na
temat profi laktyki i rozwi ryyw ania problemów alkoholowych,
dofinansowanie lokalnych imptez rekreacyjnych i sportowych
odbywających się bez alkoholu,
wspieranię i dofinansowywanie wszelkich działań nastawionych
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, na
promocj e zdrowego stylu Ę cia, a także propagow anię trzeźwych

przeprowadzanie

obyczajów,
tworzenie warunków do alternatywnych form spędzania wolnego
Qzasu, dzieciom i młodzieĘ a także dorosĘch mieszkańców

Gminy (miejsc

i

warunków do uprawiania sportu, zabavrry,

rekreacj i i wypoczyrrkrr).

5)

wspomaganie działalnościinstvtucii" stowarzvszeń

i

fizvcznvch. służacei rozwiazvwaniu problemów alkoholowvch.

osób

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 5.000,00 zł.
2. Termin realizacji zadania
- nabieżąco w ciągu roku.
3. Realizatorzy zadaniaz
1.

-

Wójt Gminy,
Inspektor Urzędu Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiąąrwania Problemów Alkoholovyych.
4. Sposób realizacji zadania:
- ponoszenie kosźów sądowych tytułem wpisu w przypadkach
kierowania do Sądu Rejonowego wniosku o zastosowanie
leczenia odwykowego,
- wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów
zajmujących się rozvłiryywaniem problemów alkoholowych,
z usług i pomocy których korzystają mieszkańcy Gminy,
- wspomaganie organizacyjne i finansowe grup wzajemnej
pomocy,
- ponoszenie kosźów pobytu w Miejskim OśrodkuPomocy
Osobom Bezdomnym i Uzależnionym, osób zamieszkĄch na
terenie gminy.

6) Podeimowanie interwencii w zrviazku z naruszeniem przepisów
określonvchw art. 13l i 15 ustawv oraz wvstepowanie przed sadem
w charakterze oskarżvciela publicznego.

1. Termin realizacji zadania
2. Realizatorzy zadania:

-

- nabieżąco w ciągu roku.

Wójt Gminy,

Inspeklor Urzędu Gminy ds. profilaktyki

problemów alkoholowych,

i

rozwiąrywania

7) Wspieranie zatrudnienia socialnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracii społecznei
1.
2.

Termin realizacji zadania
Realizatorzy zadania:

-

- nabieżąco w ciągu roku.

Wójt Gminy,
Inspektor Urzędu Gminy ds. profilaktyki
problemów alkoholowych,

i

rozwiązywania

ilI.

Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozrviązywania
problemów alkoholowych.
Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązlnvania
Prob emÓ;
1

IV.

t[?}"f §;1"."iu

komi

sj

i 60 zł(brutto ),

udziń w każdym posiedzeniu Zespofu Interdyscyplinarnego lub
grup roboczych Gminnego Zespofu Interdyscyplinarnego do
Spraw Przeciwdzińania Przemocy w Rodzinie 60ń (brutto).

Żródła finansowania gminnego programu profilaktyki i
r orw iąrywania problemów alkoholowych.
Środki na rea|izację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozrviązywania Problemów Alkohololvych będą
PozYskiwT"

łoi:r"T:T:łłr;|:",zezwoleń

na sprzedń napojów
alkoholowych wnoszonych na rachunek Gminy przez
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych,
ze środków własnych Gminy,

- z
-

dotacji celowych oraz ze środków Państwowej Agencji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z zapisów, darowizn.

