UCHWAŁA NR II/29/14
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla gminy Polkowice na rok 2015.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i poz. 405 ) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Polkowice na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Emilian Stańczyszyn
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Załącznik do Uchwały Nr II/29/14
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 30 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY POLKOWICE
NA ROK 2015

POLKOWICE, 2014 R.
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WSTĘP

I.

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu i jego konsekwencjami dotyczą określonej
ilości osób, bez względu na płeć, wiek i pochodzenie społeczne. Obniża się granica inicjacji
alkoholowej, a napoje alkoholowe nadal są nieodłącznym elementem spotkań rodzinnych,
towarzyskich, czy zawodowych, bez względu na środowisko. Niepokojące jest zjawisko
powszechnej tolerancji spożywania alkoholu przez ludzi młodych. Niejednokrotnie rodzice sami
podają dzieciom tzw. słabe alkohole, jak szampan czy piwo.
Stereotyp polskiego społeczeństwa jako narodu przodującego w ilości spożywanego
alkoholu na świecie, powoli odchodzi w zapomnienie. Składa się na to wiele długofalowych
działań, kampanii i programów o zasięgu ogólnopolskim. W zestawieniu krajów unii europejskiej
znajdujemy się w środku stawki rankingu ilości spożywanego alkoholu na głowę mieszkańca.
Powoli poprawia się jakość spożywanych napojów alkoholowych, wraz ze wzrostem dostępności
do trunków „z wyższej półki”.
Mimo tych optymistycznych tendencji problem nadużywania alkoholu stanowi jeden z
ważniejszych problemów społecznych ponieważ najczęściej konsekwencjami bywają: przemoc
domowa, bezdomność i ubóstwo. Dlatego też, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Polkowice na rok 2015 określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania
alkoholu.
Jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej przez gminę Polkowice jest
monitorowanie problemów alkoholowych oraz podejmowanie różnych form działań służących ich
rozwiązywaniu, jak również zmniejszaniu ich skutków. Długofalowe działania profilaktyczne,
których efekty nie są mierzalne w krótkim czasie, mają zasadnicze znaczenie w prowadzonej
polityce

przeciwdziałania

alkoholizmowi.

Podstawę

prawną

do

prowadzenia

działań

z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.
zm). Ustawa ta określa najważniejsze kategorie działań, które winny być realizowane przez
samorządy gminne w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. Zadania w tym zakresie wykonuje się
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków do
zaspokajania potrzeb, co motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, działalność
wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu oraz zapobieganie
negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i ich usuwanie. Zadania ujęte w programie zostały
także oparte o założenia określone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015. Są zgodne z wytycznymi Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do tworzenia gminnych programów na rok 2015.
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II. PROBLEMY ALKOHOLOWE W ŚRODOWISKU LOKALNYM.
W planowaniu i powadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywania
problemów alkoholowych

bardzo ważne

jest dokładne

rozpoznanie skali

problemów

na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury
spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego alkoholem.
Z diagnozy przeprowadzonej w roku 2014 na wybranej grupie osób dorosłych
zamieszkujących na terenie gminy Polkowice wynika, że ponad połowa respondentów przyznaje
się do spożywania alkoholu a 5 % - do częstej konsumpcji. Częściej kobiety, niż mężczyźni
twierdzą, że w ogóle nie piją alkoholu. Największe spożycie alkoholu przejawia się w najmłodszej
grupie wiekowej – 18 – 24 lata. Najwięcej abstynentów jest zaś w najstarszej kategorii wiekowej.
Najczęstszym miejscem spożywania alkoholu są zdaniem respondentów imprezy rodzinne.
Powody, dla których badani sięgają po alkohol to przede wszystkim chęć dotrzymania
towarzystwa, rzadziej – w celach relaksacyjnych, następnie – w celu poprawienia sobie humoru lub
lepszej zabawy. Nuda czy chęć zapomnienia o kłopotach to marginalne powody picia alkoholu.
Wśród poddanej diagnozie grupie dzieci i młodzieży, znaczna większość z nich deklaruje, że
miała już kontakt z alkoholem. Najwyższy odsetek dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, następnie
gimnazjów, zaś najmniej – uczniów szkół podstawowych. Taki obraz wpisuje się w średnią
krajową i wojewódzką. Częstokroć próby kontaktu z alkoholem wśród nieletnich z najmłodszej
grupy badanych wynikały z ciekawości, następnie – alkohol spożywany był na imprezach bądź
uroczystościach rodzinnych. Jednakże, nawet takie doświadczenia z alkoholem, bez zastosowania
właściwej profilaktyki mogą prowadzić do uzależnienia i współuzależnienia. Dlatego też tak
istotnym jest prowadzenie właściwie nakierowanej profilaktyki, zwłaszcza na dzieci i młodzież.
Z danych uzyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wynika, że liczba zgłoszeń dotyczących nadużywania alkoholu w roku 2014 ( do końca listopada)
wyniosła 61 ( 28 dotyczyło jednocześnie przemocy domowej w tym 12 spraw skierowano do sądu.
Zgłoszono 43 akty przemocy domowej, w tym powodowanej uzależnieniami - 40.
Utrzymuje się

wysoki wskaźnik interwencji Policji powodowanych nadużywaniem

alkoholu. W roku 2014 ( do końca listopada) przeprowadzano 635 działań mających na celu
interwencje w miejscu zamieszkania, w tym 156 zatrzymań w policyjnych pomieszczeniach do
wytrzeźwienia, a 246 osób przewieziono do izby wytrzeźwień w Głogowie.

III. ZAŁOŻENIA
I

DO

ROZWIĄZYWANIA

GMINNEGO
PROBLEMÓW

PROGRAMU

PROFILAKTYKI

ALKOHOLOWYCH

DLA

GMINY

POLKOWICE NA ROK 2015.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
został opracowany zgodnie z:
1. ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 405 z późn. zm.),
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2. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, poz. 1362
z późn. zm.).
3. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice na lata 2008 –
2014 przyjętą uchwałą Nr XVIII/204/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia
28 października 2008 r.(w trakcie aktualizacji do Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla gminy Polkowice na lata 2015 – 2020).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany jest
przede wszystkim do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,

przedstawicieli

władz lokalnych, przedstawicieli instytucji i służb pracujących z dziećmi (nauczyciele, pedagodzy,
pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy służby zdrowia,
księża). Jego głównym zadaniem jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód
społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców
gminy Polkowice. Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odstąpiono od ujmowania
tych zadań, gdyż został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.

IV. ZASOBY LOKALNE
Na terenie gminy Polkowice funkcjonują następujące instytucje, organizacje i firmy, które
w swoich działaniach realizują zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, w tym
przeciwdziałania alkoholizmowi:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach,
3. podmioty wykonujące działalność leczniczą,
4. Punkt Porad Prawnych,
5. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego
w Polkowicach,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach,
7. jednostki oświatowe,
8. świetlice/kluby dla dzieci,
9. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
10. Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach,
11. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
12. organizacje

pozarządowe,

w

których

statutach

zostały

ujęte

zadania

związane

przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
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13. grupy samopomocowe osób uzależnionych i współuzależnionych, kościoły i związki
wyznaniowe,
14. Urząd Gminy Polkowice.

V. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA
TERENIE GMINY POLKOWICE

Do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót napojami
alkoholowymi zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Straż Miejska lub członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontrola dostępności
alkoholu sama w sobie nie rozwiązuje problemu. Badania i praktyka wskazują, że kontrola
dostępności alkoholu może jedynie zmniejszać problemy alkoholowe. Gmina realizuje
politykę ograniczania dostępności

do napojów alkoholowych poprzez następujące

działania:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Polkowic,
po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Polkowice.
2. Ustalenie przez Radę Miejską w Polkowicach:
a) limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
b) limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
c) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Polkowice.
Limit maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży na terenie gminy Polkowice wynosi 70 punktów, natomiast napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 50 punktów.
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Ogółem na terenie Gminy Polkowice znajduje się 112 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, tj.:
a) 62 placówki sprzedaży detalicznej,
b) 50 placówek gastronomicznych,
90 placówek objętych jest limitem, tj.:
a) 60 placówek sprzedaży detalicznej,
b) 30 placówek gastronomicznych.
Z danych (na dzień 1 grudnia 2014 r.) dotyczących ilości punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w odniesieniu do ilości mieszkańców ( 26 315 na dzień1 12 2014 ) wynika,
iż obecnie jeden punkt sprzedaży przypada na 235 mieszkańców gminy Polkowice.
3. Kontrolowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez
upoważnionych przez Burmistrza członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustawowych zakazów
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w art. 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości.
4. Współpracę z organami ścigania, Policją i Strażą Miejską w zakresie ujawniania
sprawców przestępstw i wykroczeń określonych ustawą.
5. Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie praw
i obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
6. Propagowanie kultury spożywania napojów alkoholowych.

VI. CELE PROGRAMU
Głównym celem programu realizowanego na terenie gminy Polkowice jest zmniejszenie
skali problemu alkoholowego i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie
szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych.
Cele szczegółowe:
1. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu,
2. Uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach oraz tworzenie gminnych kampanii informacyjnoedukacyjnych.
3. Edukowanie społeczności lokalnej w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu.
4. Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej,
promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Lp.
1.

2.

Działania

Zadanie
Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

Udzielanie rodzinom,
w których występuje
problem alkoholowy
pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności
ochrona przed przemocą w
rodzinie

finansowanie warsztatów i szkoleń dla
realizatorów zadań wynikających z programu
w celu podniesienia kwalifikacji
i profesjonalizmu świadczonych usług
monitorowanie jakości usług świadczonych
przez realizatorów programu

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Pomocy
Społecznej

finansowanie ponadstandardowych usług
terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin
współpraca z placówkami służby zdrowia w
zakresie leczenia
i rehabilitacji osób uzależnionych
i ich rodzin, w tym realizacja programów
terapeutycznych
Zapewnienie ciągłości działań
profilaktycznych wobec osób
nadużywających alkoholu.
Edukowanie członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Polkowicach

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zapewnienie superwizji dla grup zawodowo
związanych z profilaktyką i terapią
alkoholizmu
kontynuowanie zajęć w świetlicach/klubach
dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
w tym dożywianie uczestników zajęć
organizowanie zajęć w czasie wolnym od
nauki dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym
prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla
osób współuzależnionych

realizowanie w placówkach oświatowych
programów profilaktycznych oraz
przeprowadzenie ewaluacji tych programów.
udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach
medialnych promujących zdrowy styl życia
oraz zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, a
także w społecznych kampaniach
edukacyjnych,
tworzenie gminnych kampanii
profilaktycznych
kontynuowanie kampanii społecznej
dotyczącej walki z nietrzeźwymi kierowcami
Promocja zdrowych zachowań z
wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.
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Ośrodek Pomocy
Społecznej

prowadzenie punktów konsultacyjnych na
terenie gminy

Monitorowanie środowiska lokalnego pod
kątem problemów uzależnienia.
Współpraca na rzecz podnoszenia
świadomości lokalnej społeczności na temat
zagrożenia uzależnieniem od alkoholu

3.

Realizator/
Realizatorzy
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
pozostali
realizatorzy
programu
Urząd Gminy,

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Urząd Gminy
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd
Gminy
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd
Gminy
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
pozostali
realizatorzy
programu
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
gminne jednostki
oświatowe
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
pozostali
realizatorzy
programu
Policja, Straż
Miejska
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
lokalne media
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doposażanie księgozbioru Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Polkowicach w nowe
publikacje na temat uzależnień
i ich profilaktyki

4.

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

opracowanie materiałów informacyjnoedukacyjnych „w pigułce”
współpraca z organizacjami pozarządowymi w
obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, a także promowanie
inicjatyw społecznych
Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych
będących pod wpływem alkoholu
Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec
osób bezdomnych z problemem alkoholowym
wspieranie działań mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
przywracaniu do samodzielnego
funkcjonowania społecznego i zawodowego.
wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl
życia w środowisku lokalnym
kontynuowanie działań edukacyjnych
skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych

5.

Podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów określonych
w art. 13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela
publicznego

działania kontrolne i interwencyjne mające na
celu ograniczenie dostępności napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i
nietrzeźwym

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Urząd Gminy,
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Organizacje
Pozarządowe
Organizacje
Pozarządowe
Ośrodek Pomocy
Społecznej, inni
realizatorzy
programu
Ośrodek Pomocy
Społecznej, inni
realizatorzy
programu
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Urząd Gminy
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Polkowice wobec skutków nadużywania
alkoholu.
2. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.
3. Zwiększanie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczaniem
skutków nadużywania alkoholu na terenie gminy Polkowice.
4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu.

VIII.

RAMOWY PLAN REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAŃ

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2015 zaplanowane zostały w klasyfikacji budżetowej dział 851 –
ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Poniżej przedstawiony został szacunkowy, procentowy podział środków na realizację
poszczególnych zadań:
Id: 773F8B0C-6362-487F-8DEA-C04A82758095. Podpisany
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L.p.
1.

2.

3.

4.

Nakłady finansowe w %

Zadanie
Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom,
w których występują problemy
alkoholowe pomocy
psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą
w rodzinie
Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży
Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
Funkcjonowanie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Polkowicach

41,2 %

35,6 %

14,7 %

3,6 %

4,9 %

5.

IX.

ZASADY FINANSOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLKOWICACH

1. Wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach finansowane są
z budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Polkowicach (doposażenie pomieszczeń, artykuły biurowe, opłaty za usługi
telefoniczne, itp.) finansowane są jak w ust. 1.
3. Za każdy udział w posiedzeniach Komisji, w kontrolach dotyczących przestrzegania przepisów
o sprzedaży napojów alkoholowych oraz w posiedzeniach zespołów do spraw rozmów
profilaktycznych ustala się następujące wynagrodzenia członków Komisji:
a) przewodniczący Komisji – 140 zł brutto,
b) sekretarz Komisji – 140 zł brutto,
c) członek Komisji – 110 zł brutto.
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4. Za pełnienie dyżuru w siedzibie komisji jeden raz w tygodniu przez 2 godziny – 60 zł brutto
(30 zł za godzinę).
5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 będzie wypłacane po przedłożeniu przez
przewodniczącego

Komisji

podpisanych

list

obecności

stwierdzających

udział

w posiedzeniach, kontrolach oraz dyżurach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 będzie wypłacane nie częściej, niż raz
w

miesiącu,

przelewem,

na

wskazane

przez

członków

Komisji

konta

bankowe

w terminie 14 dni od daty przedłożenia list obecności na posiedzeniach Komisji, zespołów,
na dyżurze oraz kontroli.
7. Prowadzenie dokumentacji Komisji powierza się przewodniczącemu Komisji.

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Środki na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pozyskiwane są z następujących źródeł:
1. ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze,
2. od sponsorów (osoby prywatne, przedsiębiorstwa, itp.).
Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych realizowane są w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie
alkoholizmowi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015 powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Polkowicach.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do złożenia
sprawozdania z realizacji Programu Burmistrzowi Polkowic do ostatniego dnia lutego
następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z wykonania Programu Radzie
Miejskiej w Polkowicach do dnia 31 marca następującego po roku, którego sprawozdanie
dotyczy.
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