
w sprawie uchwalenia
Pro

Na podstawie art. |8 ust.
gminnym (t. j. Dz.lJ. z
z dnia 26 pńdziernika 1

alkoholizmowi (t. j. Dz.
Opolski uchwala, co nast

Uchwala się Gminny
Alkohololvych na 2020r.

Wykonanie uchwĄ

Uchwała podlega
w Tarnowie Opolskim.

Uchwała wchodzi w Ęcie

Proj ekt

Uchwała Nr XIV/ l2019
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI
z dnia 20 grudnia2Dl9r.

minnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych w 2020r.

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
19 r. poz. 506 zę zm.) oruz art. 4| ust. 2 i 5 ustawy
r. o wychowaniu w trzetwości i przeciwdziałaniu
z 20I8r. poz. 2137 ze zm.) Rada Gminy Tarnów

§l.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

wiący załącznik do niniejszej uchwĄ.

§2.
się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3.
u na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

§4.
dniem podjęcia.





Diagnoza stanu problemów.

l. Dostępnośćalkoholu,
(stan na dzień 3l gruc

Projekt

Załącznik do UchwĄ XIV/ l20l9
Rady Gminy Tarnów Opolski
zdnia2O grudnia 20I9r.

problemów Alkoholowvch

lnkty sprzedazy napojów a|koholowych.
a danego roku)

PunkĘ sprzedaży napoj ów alkoholorvych
sprzedające napoje alkoholowe:
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P rzeznaczonyc h do spoĄcia
poza miejscem sprzedaĘ w miejscu sprzedaĘ
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Punkty sprzedaĘ napojów
sprzedające napoje

Wielkość
sprzedaży

prrypadająca
na

statystycznego
mieszkańca

gminy
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spożycia
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4 493198,89
4 566164,93 4 291470,43

l. Liczba wniosków o zastosowanie
wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu.

2. Liczba skierowanych do §ądu
wniosków o zastosowanie leczenia

4. Dane Gminne

Liczba mieszkańców gminy
aIkoholowych.

stan na dzleń31

przypadająca na punkt sptzedłĘ napojów

roku

na terenie

Problemów A

3. Wielkość
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2018 ż74694,50 494,49
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5. Dane z Gminnego Ośrodka
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,lkoholowych stale napływają wnioski o
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1)

2)

1.

2.
3.

il. Szczegółowyharmonogram działań.

uza|eżnionych od alkoho|u.

Środki finansowe potrzebne do realizacji
Termin realizacji zadania
Realizatorzy zadania:

- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy ds. profi

alkoholowych,
i rozwiązywania problemów

Gminna Komisja Rozwiąą.wania Prob Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w T ie Opolskim,
Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie
Gminna Biblioteka publiczna w Tarnowie
szkoĘ podstawowe, gimnazja i przedszko z terenu Gminy,
osoby przeszkolone w zakresie spraw z profilaktyką i
r ozw iązyw an iem problemów alkoho

4. Sposób realizacji zadaniaz
zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego
w Tarnowie Opolskim, finansowanie
zatrudnienie w Gminnym Punkcie

działalności,
yjnym osób zajmujących się

- dofinansowanię obozów terapeutycznych
pro gramu terapeutycznego,

- zakup i dystrybucja książek,
i edukacyjnych,

- edukacja społeczna na temat sytuacji i

- 70.000,00 zł.
w ciągu roku.

członkom ich rodzin oraz ofiarom

prowadzonych według określonego

materiałów informacyjnych

czynników ryzyka oraz sposobów

udzielaniem pomocy osobom
przemocy w rodzinie,
umożliwienie pracownikom Gminnego Punktu Konsultacyjnego udziału
w szkoleniach i kursach celem poszerzeni wiedzy w zakresie pracy

,i oraz oftarami przemocy w rodzinie,z o sobami uzależnionymi, współuz ależni
umozliwienie realizacji programów znych dla osób uzależnionych
i współuzaleznionych poprzez ich l9,

zapobiegani a zagrożeniom alkoholowym,
- wspomaganie środowisk wzajemnej pomoc
- działania podejmowane przez Gminną

Alkoholowych wynikaj ące z przepisów
i przeciw działaniu alkoholizmowi,

isję Rozwiązywania Problemów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości

- finansowanie szkoleń ikursów specjali w zakresie profilaktyki członkom
Gminnej Komisj i Rozwiązywania Alkoholowych,

- finansowanie kosztów działalności Gmi Komisj i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

- współudział w finansowaniu dzińań zonych przez placowki odwykowe
i inne podmioty, z pomocy których ą mieszkańcy Gminy,

- podejmowanie interwencji prawno - admin jnych wobec przemocy i innych
zabur zeń funkcj onowan ia rodziny,

- ochrona dzięci i młodzieĘ przed
przez picie alkohcllu,

w prrypadku stwierdzenia faktu przemocy,
w rodzinie, podejmowanie działań



1.

2.
3.

ańców o obowiązuj ących przepisach prawnych w zakresie

na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów
|y.

do realizacji zadania - 70.000,00 zł.
- na bieząco w ciągu roku.

u Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów

Rozwiąąlwania Problemów Alkoholowych,
Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
lnsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
Kultury w Tarnowie Opolskim,- Gminna Bibli Publiczna w Tarnowię Opolskim,

gimnazja i przedszkol a z tęrenu Gminy,
w zakresie spraw nvięanych z profilaktyką

alkoholowych,
działające na terenie gminy Tarnów Opolski

4. Sposób realizacji zadan
- realizacja na

programów
- prowadzenie
- pokrywanie

psychoIoga, reali
alkoholizmowi,

- współudziń w ,

wychowawczych

- infonnorł,anie
przemoc},w

- edukacja
zapobiegania

środki finansowe
Termin realizacji zada
Realizatorry zadania:

Wójt Gminy,
Inspektor U.
alkoholowych,
Gminna Komi

- Gminny Punkt
- Gminny

przeprowadzanie
alkoholowych,

innych -realizui zadania z zakresu profilakĘki i rozwiązywania pioblńOwalkoholowych,
_ prowadzenie lyjnych zajęó sportowych,

dożywianie dzi

ganizowaniu i finansowaniu działalności, świetlic opiekuńczo -o charakterze profi lakty cznym, świetlic socjoterapeu i łi"v J i

i uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiek. -socjoterapeuĘcznych,
; psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych w placówkach
la dzieci z rodzin z probleme, utko-t otolvym i grup ryryiu,v zatrudnieniarealizujących te zadanie osóĘ 

- o- -r

l.^:l,:: l1:1"ilie profilakty pedagogów szkolnych,
osób pracujących z dziećmi, tuU a'enar-u;ą"y"t, goto*ośĆ

typu pracy,

wychowawczych
prowadzenie zaj
przeznaczonycl"l
pokrywanie
wspomaganie
nauczycieli i i
podjęcia tego
dofinansowanie do wypoczynku dzieciom i młodzieĘ z rodzinz problemenr lowym oraz z grup ryzyka,

i sondazy pozwalających ocenić aktualny stan problemów

i o"r""irod"i"łrrri

i socioterapeutvcznych|



5)

1.

2.
3.

4.

6)

1.
)

zakup książek, literatury i innych
i przeciwdziałania alkoholizmowi dla bibli
instytucji realizujących zadania związane z
prowadzenie stałego systemu infonnacji
terenie

iałów na temat profilaktyki
szkolnych i gminnych oraz innyclr
laktyką,

tęmat działań podejmowanych na
profilaktykiGminy na

i rozwiąrywania problemów al
edukacja społeczna na temat sytuacji i
zapobiegani a zagrożeniom alkoholowym,
przeprowadzanie i dofi nansowywanie akcj
wiedzy, literacki, plasĘczny, piosenki itp.

czynników ryzyka oraz sposobów

profilaktycznych takich jak: konkurs
temat profi laktyki i rozwiązylv anla

problemów alkoholowych,
dofinansowanie lokalnych imprez
bez alkoholu,

nych i sportowych odbywających się

wspieranie i dofinansowywanie wszelkich
i rozwiąryvvanie problemów alkoholowyc

ń nastawionych na profilaktykę
na promocje zdrowego stylu zycia,

a także propagowan ie trzeźv,y ch obyczaj
tworzenie warunków do alternatywnych spędzania wolnego czasu, dzieciom
i młodzieĘ a także dorosĘch mi Gminy (miejsc i warunków do
uprawiania sportu, zabawy, rekreacji i ).

ń i osób
rozwiazvwaniu problemów alkoholowvch.

Środki finansowe potrzebne do realizacji
Termin realizacji zadania
Realizatorzy zadania:

- 5.000,00 zł.
w ciągu roku.

i i rozwiązywania problemów

wzajemnej pomocy,
Pomocy Osobom Bezdomnym

- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy ds. profi

alkoholowych,
- Gminna Komisja Rozwiązywania

Sposób realizacj i zadania:

wspomagan ie or ganizacyjne i fi nansowe
ponoszenie kosźów pobytu w Miejskim

Alkoholowych.

ponoszenie kosztów sądowych ĘĄułem w w przypadkach kierowania do Sądu
Rejonowego wr1iosku o zastosowanie |ecze ia odwykowego,
wsparcie materialne, edukacyjne i loka dla podmiotów zajmujących się

z usług i pomocy którychrozw iąryw aniem problemów alkoho
korzystaj ą mieszkańcy Gminy,

i U zalężnionym, osób zamieszkĄch na gminy.

w charakterze oskarżryciela publicznego.

Termin realizacji zadania
Realizatorzy zadania:

- Wójt Gminy,

w ciągu roku.

i ron^tiązywania problemów- Inspektor Urzędu Gminy ds. profi
alkoholowych,



nI. Zasadywynagradzania

Ustala się wy
Alkoholowych:

- za udział w
- udział w kazd

Gminnego
w Rodzinie

- nabieżąco w ciągu roku.

gmin n ej kom isj i r orw iąryw ania pro blem ów alkoholowych.

członków Gminnej Komisji Rozwiąrywania Problemów

iu komisji 60 zł (brutto),

1.

2.
Termin realizacji
Realizatorry zadania

- Wójt Gminy,_ Inspektor U. u Gminy ds. profilaktyki i romłiązywania problemów
al

po_siedzeniu Zespołu Interdy^scyplinarnego lub grup roboczych
u Interdyscyplinarnego do Spraw PrzeĆiwdriń"ń P.**1"v

Iv. Żródła fi nansowania gminnego
alkoholowych.

Środki na realizację zadań
Problemów Alkoholowych

z opłat za

ze środków w
z dotacji ce.
problemów Al owych,
z zapisów,

alkohoIowych,
na rachunek przez ptzedsiębiorców prowadzących spizeda Z napojów

(brutto).

ro gram u profilaktyki i r onłiąrywania pro blem ów

ikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyrvania
r pozyskiwane z następuj ących źródeł:
ie z zęmvoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych

Gminy,
oraz ze środków Państwowej Agencji Rozwiązlłvania




