
RADA MIEJSKA
W MOSINE

UCHWAŁA NR XXXVI/252/12
RAPY MIFJSKIEJ W y1OSlNIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013”

Na podstawie art. 4” ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), Rada Miejska w Mosinie uchwala:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2013

1.

Rozdział I.
CEL PROGRAMU

1. Celem programu jest:

1) przeciwdziałanie problemom alkoholowym na terenie gminy,

2) przeciwdziałanie problemom przemocy w rodzinie,

3) minimalizacja szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu,

4) zwiększanie liczby uczciwych sprzedawców.

2. Dane ogólne dla gminy Mosina:

1) liczba ludności na dzień 31.12.2011 r. —27 510

2) dorosłych—21 800

3) dzieci i młodzieży — 5710

3. Wskaźniki będące podstawą do tworzenia diagnozy danej społeczności oraz obliczania osób
uzależnionych, wspóluzależnionych, dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz osób szkodliwie pijących,
zostały ustanowione przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Dla Gminy Mosina diagnoza, według wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, przedstawia się następująco:

1) 654 osoby dorosłe to 3 % społeczności lokalnej, uzależnionej od alkoholu;

2) 872 osoby stanowi 4 % dorosłych współuzależnionych;

3) 228 osób to 4 % dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych;

4) 3 576 osób to 13 % ogółu ludności pijących szkodliwie (picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który już
powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, jak również psychologiczne i społeczne, przy czym nie
występuje uzależnienie od alkoholu).

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, skala problemu, według wskaźników ogólnopolskich, jest duża
i wymaga intensywnych działań, bowiem 5 330 osób wymaga objęcia pomocą.

4. Źródła i zasady finansowania

Program finansowany będzie ze środków własnych budżetu gminy, pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawą finansowania zadań będą założenia zawarte w przyjętym, przez Radę Miejską, „Gmirmym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Program zbudowany jest na bazie wcześniejszych doświadczeń. Część zadań stanowi kontynuację
rozpoczętych działań, natomiast pozostałe ulegają zmianom i modyfikacjom odpowiednio do potrzeb.

5. Program realizowany będzie poprzez:
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1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;

5) podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszaniem przepisów dotyczących
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi.

6. Realizacja zadań polegać będzie na:

1) kontynuacji zadań własnych (prowadzenie świetlic, punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, organizowanie
wypoczynku letniego, prowadzenie działań profilaktycznych, organizowanie szkoleń specjalistycznych);

2) współpracy z zakładami lecznictwa odwykowego, stowarzyszeniami, lekarzami rodzinnymi, szkołami,
placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem, Mosińskim Ośrodkiem Kultury,
PARPA, ETOH, Policją itp.;

3) opiniowaniu wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczących
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4) kontroli placówek prowadzących sprzedaż napoj ów alkoholowych.

Rozdział II.
ZADANIA PROGRAMU

CEL 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu

Formy realizacji:

1. Finansowanie dyżurów w Punktach Konsultacyjnych dla osób - 14.000
uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy

2. Finansowanie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych - 5.000
od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy („grupy wsparcia”
- w zależności od potrzeb)

3. Prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu - w ramach pracy
odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu: Komisji

a) rozmowy motywacyjno-interwencyjne - w ramach pracy
Komisji

b) zbieranie informacji dotyczących zgłoszonych osób - w ramach pracy
Komisji

c) diagnozowanie osób kierowanych na leczenie - w ramach pracy
Komisji

d) kierowanie na badanie przez biegłego psychologa w celu wydania - 5.000
opinii w przedmiocie uzależnienia

e) kierowanie na badanie przez lekarza psychiatrę w celu wydania - 5.000
opinii w przedmiocie uzależnienia

O kierowanie wniosków do sądu rejonowego w przypadku odmowy - 2.000
leczenia

g) udzielanie wstępnej pomocy rodzinom osób nadużywających - w ramach pracy
alkoholu oraz tym, gdzie występuje przemoc Komisji

h) współpraca z prawnikiem - w ramach pracy
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Komisji

4. Działalność informacyjna w zakresie możliwości uzyskania pomocy - w ramach pracy
na terenie gminy dla osób uzależnionych i ofiar przemocy Komisji

CEL II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Formy realizacji:

Finansowanie programów terapeutycznych dla rodzin osób - 5.000
uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy
(„grupy wsparcia” - w zależności od potrzeb)

2. Finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami - 60.000
społecznymi

3. Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi: - 167.000

1) Świetlica w Mosinie - 26.500

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) koszty utrzymania - 7.500

c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

2) Świetlica w Rogalinku - 22.000

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3.000

c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

3) Świetlica w Pecnej - 22.000

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3.000

c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

4) Świetlica w Daszewicach - 22.000

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3.000

c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

5) Świetlica w Dymaczewie Starym - 22.000

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3 000

c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

6) Świetlica w Rogalinie - 22.000

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3.000
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c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

d) wyżywienie - 4.000

e) zakup artykułów biurowych - 1.000

7) Świetlica w Czapurach - 30.500

a) wynagrodzenie i pochodne - 12.000

b) doposażenie - 3 000

c) koszty utrzymania - 7.500

d) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych - 2.000

e) wyżywienie - 5.000

f) zakup artykułów biurowych - 1.000

4. Prowadzenie przez psychologa zajęć terapeutycznych dla dzieci - 15.000
uczęszczających do świetlicy

CEL III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych

Formy realizacji:

1. Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 20.000

2. Wspieranie różnych działań profilaktycznych na rzecz promocji zdrowia, trzeźwego stylu - 3.000
życia podczas imprez bezalkoholowych

3. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu uzależnień i przemocy - 5.000
w rodzinie dla różnych grup zawodowych

4. Finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów - 3.000
Alkoholowych wynikających z obowiązku ustawowego

CEL IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych

Forma realizacji:

Dofinansowanie warsztatów dla osób trzeźwiejących z terenu - 2.000
gminy

CEL V: Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszaniem przepisów
dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi

Forma realizacji:

Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Do przeprowadzania kontroli upoważnieni są członkowie Gminnej
Komisji oraz Straż Miejska.

CEL VI: Inne wydatki

1. Wynagrodzenie członków Komisji - 50.000

2. Delegacje obejmujące wszystkich członków Komisji na zasadach - 500
obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie

3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywi]nej wychowawców świetlic - 500

4. Ubezpieczenia rentowe, emerytalne i zdrowotne od umów—zlecenia - 5.000

5. Opłaty pocztowe 2.000

6. Zakup literatury specjalistycznej dotyczącej uzależnień i przemocy - 2.000

Id: SBTBN-CDRFY-QGANI-ICyTO-CSXFC. Uchwalony Strona 4



7. Zakup artykułów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji - 2.000
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Zakup wyposażenia lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania - 5 000
Problemów Alkoholowych (szafy, biurko)

9. Opłata za wynajęcie pomieszczeń z przeznaczeniem na posiedzenie - 30.000
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym przeprowadzanie rozmów interwencyj no-motywacyjnych
oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

10. Usługi transportowe - 2.000

11. Rezerwa na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania - 10.000
Narkomanii na rok 2013

W sumie 420.000
Rozdział III.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowi, ustalony w pkt 2, procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,
ogłaszanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

2. Ustala się wynagrodzenie za pracę w Komisji w wysokości:

1) przewodniczący Komisji - 28 %

2) sekretarz Komisji - 25 %

3) członek Komisji - 22 %.

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie do 30 dnia każdego miesiąca, po przedłożeniu, zatwierdzonych przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, list obecności za dany miesiąc.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWO : t
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Uzasadnienie

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązała gminy do podjęcia
działań profilaktycznych, prowadzących do przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez tworzenie i realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów
jest, w świetle wyżej wymienionej ustawy, zadaniem własnym gminy.

Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.
Wyzej wymieniona ustawa wskazuje gminie źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Srodki finansowe
wnoszone co roku do kasy gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze,
mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.

W programie na 2013 rok zachowane są cele i podstawowe strategie, kontynuowane są zadania zwiększające

dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą
w rodzinie.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 jest w pełni uzasadnione.

PRZEWOD
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