UCHWAŁA Nr I / 3 /05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 roku
w

sprawie:

uchwalenia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(dz.U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759), art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002 r. Nr 147,
poz.1231, Nr 167,poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz.257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje:
§ 1.1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków finansowych na rok 2005 zgodnie z
załącznikiem Nr 1.
2. Na realizację zadań wynikających z „Programu” o którym mowa w ust. 1,
przeznacza się środki finansowe w kwocie 50.925 zł
§ 2. Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z w/w. Programu czyni się
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Traci mac Uchwała Nr I/5/04 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia do
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2004.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr I/3 /05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 roku
w
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Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2005.
Art.1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. Ze zmianami), stanowi,
że:”Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych
oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających
na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na
rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy”.
Powyższy zapis doprecyzowany jest w art 4 ¹ ust. 1 ustawy, w którym wyszczególniono
zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Do zadań tych należą:
1/

zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

uzależnionych od alkoholu;
2/

udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychologicznej 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 pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4/ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
5/ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art 13¹ a
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6/ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Z kolei art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) nakłada

na radę gminy obowiązek uchwalania corocznego gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został

opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na
terenie Gminy Chodzież. Uzasadnienie potrzeb zawarte jest min. w Raporcie KPP w
Chodzieży o następstwach nadużywania alkoholu, na terenie powiatu chodzieskiego w
okresie 11-tu miesięcy 2004 roku opracowanym przez Kom. Elżbietę Żulewską i Asp.
Sztab. Jarosława Górskiego. Dokument zawarty jest w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/1/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 25 lutego 2005 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2005 rok.
Problem uzależnienia od alkoholu, mimo podejmowanych wysiłków mających na celu
zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych
oraz dostępności do świadczeń terapeutyczno-rehabilitacyjnych- stale utrzymuje
tendencję wzrostową. Przemiany społeczno-gospodarcze i związane z tym nawarstwianie
się potrzeb oraz brak środków i zasobów umożliwiających ich zaspokojenie przyczyniają
się do nasilenia frustracji, których skutki najczęściej łagodzone są poprzez nadużywanie
środków chemicznie stymulujących dobre samopoczucie- w tym przez alkohol i narkotyki.
Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak również całego kraju;
dlatego obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych został nałożony m.in. na gminę ustawą z dnia 26 października
1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skalę problemu w
odniesieniu do Gminy Chodzież przedstawia załączony poniżej dokument. Dane zawarte
w Raporcie należy odnieść procentowo do liczby mieszkańców powiatu, tj. 47.614 osób i
gminy, tj. 5.527 osób. Analizując dane należy także pamiętać, że w dokument nie
obejmuje tzw. „ciemnej liczby” naruszeń prawa na skutek picia alkoholu.
Raport Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży o następstwach nadużywania alkoholu,
na terenie powiatu chodzieskiego w okresie 11 – tu miesięcy 2004 roku
Funkcjonariusze KPP w Chodzieży w toku codziennej służby realizowali oraz realizują
szeroko zakrojone działania (przy pomocy dostępnych im środków prawnych i
profilaktycznych), w celu ograniczenia skali zjawiska , jakim jest alkoholizm. Działania tena obecnym etapie- prowadzone są przede wszystkim w kierunku ścigania sprawców
przestępstw, sprawców wykroczeń, sprawców czynów demoralizujących nieletnich oraz
szeroko zakrojone przedsięwzięcia profilaktyczne.
Stan zagrożenia przestępstwami, stwierdzonymi na terenie powiatu chodzieskiego,
których sprawcy znajdowali się w stanie nietrzeźwym lub po użyciu alkoholu.
I. Przestępstwa
W okresie 11 miesięcy 2004 roku na terenie powiatu chodzieskiego zanotowano ogółem
1133 przestępstw. Z tej liczby 247 przestępstw, zostało popełnionych przez sprawców,
którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwym bądź w stanie po użyciu alkoholu.
Przestępstwa popełnione przez sprawców znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu
lub w stanie nietrzeźwości stanowiły 21,8 % ogółu przestępstw; zaś 17,6% ogółu
przestępstw przypadło na przestępstwa związane z ruchem drogowym.

-stan po użyciu alkoholu zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi stężenia we krwi
od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (art.46 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
-stan nietrzeźwości zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila
alkoholu (art. 46 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Szczegółowo przedstawiono to na wykresie.
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1.1.Przestępstwa w Ruchu Drogowym
Przestępstwa w zakresie ruchu drogowego regulują:
– art. 178 a § 1 KK - „prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ..”
– art. 178 a § 2 KK - „prowadzenie innych pojazdów w stanie nietrzeźwości..”
Ogółem liczba sprawców przestępstw drogowych popełnionych pod wpływem alkoholu
wynosi 198 osób.
1.2.Prawa jazdy
Funkcjonariusze KPP w Chodzieży egzekwując powyższe przepisy ujawnili 198
przestępstw drogowych, sprawcom, których zatrzymano 70 praw jazdy.
W jednym przypadku sprawcą zdarzenia drogowego był nietrzeźwy pieszy, który zginął na
miejscu.
Szczegółowo przedstawiono to na wykresie
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1.3. Przestępstwa wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Policjanci KPP w Chodzieży w okresie 11 miesięcy br. Ujawnili 21 przestępstw
określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a dotyczących sprzedaży alkoholu przez osoby i podmioty gospodarcze nie
posiadające na to zezwoleń.
II. Wykroczenia
2.1.Wykroczenia w ruchu drogowym popełnione przez kierujących w stanie po
użyciu alkoholu.
W analizowanym okresie ujawniono 20 wykroczeń, których sprawcy znajdowali się w
stanie po użyciu alkoholu.
Liczba ta zawiera 14 przypadków prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 KW
) połączonych z dwoma przypadkami prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny (art.
87 § 2 KW ) oraz w 4 przypadkach odnotowano kolizje drogowe po użyciu alkoholu (art.
86 § 2 KW).
2.2.Wykroczenia i inne zachowania popełnione w następstwie spożycia alkoholu.
a) wnioski o ukaranie do Sądów
- w zakresie tym, sporządzono 8 wniosków o wykroczenia z art. 51 § 2 KW (wybryk
chuligański),2 wnioski o wykroczenia z art. 140 KW (nieobyczajny wybryk) oraz 3
wnioski z art. 43 „Ustawy..”( sprzedaż alkoholu wbrew przepisom ustawy)
b) mandaty karne
- ciągu 11 miesięcy br. funkcjonariusze KPP w Chodzieży nałożyli łącznie 203
mandaty karne osobom za popełnione wykroczenia pod wpływem alkoholu.
Szczegółowo przedstawiono to na wykresie:

120
104

100
80
60
40

40

55

20
0

1

spożywanie
wybryki
alkoholu w
nieobyczajny
chuligańskie
utrudnianie
miejscu
wybryk
korzystania z
publicznym
urządzeń
publicznych

3

S1

podanie
fałszywych
danych

III . Interwencje policyjne
3.1.Ilość interwencji
Rodzaj interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy KPP w Chodzieży, a także ich
ilość obrazuje poniższy wykres
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3.2.Następstwa interwencji
Następstwami interwencji policjantów w wielu przypadkach są:
 konwoje osób do „izby wytrzeźwień” - 196
 konwoje osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania – 115

3.3.Przemoc w rodzinie.
Spośród 203 interwencji domowych pod wpływem alkoholu 70 dotyczyło przypadków
związanych bezpośrednio z przemocą w rodzinie. Należy przyjąć, że spożywanie alkoholu
jest bardzo często związane z przemocą domową.
Według danych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, alkohol
towarzyszy ponad 70 % zgłaszanych przypadków. Spośród wszystkich wszczętych
dochodzeń wobec podejrzanych o znęcanie się nad rodziną na terenie powiatu
chodzieskiego w 2004 r. 74,3 % sprawców było nietrzeźwych.
Poniższy wykres obrazuje ilość przeprowadzonych interwencji domowych oraz liczbę
nietrzeźwych sprawców.
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Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące
przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra
osobiste powodując cierpienie i szkody.
Działania policji w tym zakresie skupiają się przede wszystkim na zapobieganiu
popełniania przestępstw i zapewnienia mieszkańcom optymalnego bezpieczeństwa. W
każdym przypadku policjant po stwierdzeniu w toku wykonywania swoich obowiązków
służbowych , że w danej rodzinie występuje, bądź może występować przemoc (nawet gdy
w jego ocenie nie ma jeszcze znamion przestępstwa) zrobi wszystko co leży w jego
kompetencji, by zapobiec eskalacji tejże przemocy i pomóc rodzinie uporać się z tym
problemem.
Procedura interwencji policji wobec przemocy domowej nosi nazwę „Niebieskie
Karty”
Procedura „Niebieskie Karty” przeznaczona jest dla służb patrolowo-interwencyjnych i

dzielnicowych, niemniej jednym z ważniejszych elementów podnoszącym jej skuteczność
jest utworzenie lokalnego systemu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, a co za tym
idzie współpraca różnych osób, instytucji , organizacji, w zależności od zasobów
środowiska.
IV.Efekty działań wobec osób nieletnich.
Spożywanie alkoholu wobec osób nieletnich jest przejawem demoralizacji. W związku z
powyższym, funkcjonariusze w toku codziennej służby przeciwdziałając temu zjawisku,
realizowali następujące przedsięwzięcia:
 legitymowano nieletnich w porze wieczorowo – nocnej
- 222
 ujawniono nieletnich pod wpływem alkoholu
- 40
 kierowano wnioski do Sądów Rodzinnych celem wszczęcia
postępowań o demoralizację (spożywanie alkoholu)
- 40
 ujawniono przypadki sprzedaży- podawania alkoholu nieletnim
-6
 konwojowano nieletnich do „izby wytrzeźwień”
-3
Ujawnione przypadki obrazuje poniższy wykres:
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V. Efekty przedsięwzięć prowadzonych przez policjantów KPP w Chodzieży w
zwalczaniu zjawiska alkoholizmu.
W okresie 11 miesięcy policjanci KPP w Chodzieży uzyskali następujące efekty:
– skontrolowali lokali gastronomicznych i sklepów
- 122
– przeprowadzili akcji na targowiskach naszego powiatu
- 17
– przeprowadzili działań wspólnie z innymi podmiotami
- 14
– ujawnili przypadków nielegalnego handlu alkoholem
- 24
– zakwestionowali ogółem 236 litrów spirytusu (bez akcyzy)
– odizolowali nietrzeźwych z miejsc publicznych
- 222
– sporządzili wnioski o leczenie odwykowe alkoholików
- 28

–

sporządzili i przekazali wg właściwości miejscowej wnioski
o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu art.18 pkt 6
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

-

2

Efekty powyższych działań obrazuje wykres:
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VI.Koszty związane z działalnością zmierzającą do ograniczenia spożywania
alkoholu na terenie powiatu chodzieskiego.

Należy stwierdzić w sposób nie budzący wątpliwości, że straty powodowane przez alkohol,
w znacznym stopniu ponoszone są przez całą społeczność lokalną , a koszty szkód
związane z nadmiernym piciem stanowią poważne obciążenie budżetu powiatu, miasta
czy gminy.
Osoby nietrzeźwe w uzasadnionych przypadkach odwożone są przez funkcjonariuszy
policji do „izby wytrzeźwień” w Pile. W trakcie jednego konwoju pokonuje się co najmniej
60 km. W czasie trwania takiego konwoju rejon naszego powiatu pozbawiony jest
przynajmniej dwóch funkcjonariuszy. W tym czasie często niemożliwym jest
natychmiastowe reagowanie na zgłoszoną interwencję, bądź informację o popełnionym
przestępstwie.
W okresie 11 miesięcy 2004 roku koszty poniesione przez Policję obrazują następujące
dane:
1/ konwojowanie do „izby wytrzeźwień”



przejechano kilometrów
12.411
przeznaczono czasu pracy policjantów
544 godz.

W wielu wypadkach, policjanci kierując się nadrzędną zasadą ekonomiki służby oraz

zachowaniem nietrzeźwych, odwożą ich do miejsca zamieszkania.
2/ konwojowanie do miejsca zamieszkania



przejechano kilometrów
przeznaczono czasu pracy policjantów

302
118 godz.

3/ całkowite koszty poniesione przez Policję w związku z konwojami osób
nietrzeźwych w badanym okresie wyniosły:
–
–

ogółem przejechanych km
12713
przeznaczono czasu pracy policjantów 662 godz.

4/ planowana opłata roczna za pobyt nietrzeźwych w „izbie” przez poszczególne
miasta i gminy naszego powiatu kształtują się (szacunkowo) w sposób następujący:
Chodzież
Gmina Chodzież
Miasto i Gmina Margonin
Miasto i Gmina Szamocin
Gmina Budzyń
Łącznie

16.000 zł
2.000 zł
2.000 zł
900 zł
1.900 zł
22.800 zł

Do tej pory w „izbie wytrzeźwień umieszczono 221 osób, a koszt pobytu w tej instytucji
jednej osoby, jest zbliżony do kwoty 250 PLN
Analizując dane statystyczne na bieżąco trzeba zaznaczyć, że skala zjawiska alkoholizmu
nie maleje, wręcz przeciwnie sukcesywnie wzrasta z miesiąca na miesiąc, niemalże w
zastraszającym tempie.
W zakresie zwalczania następstw alkoholizmu na terenie powiatu chodzieskiego,
niepokującym staje się zjawisko spożywania alkoholu przez osoby nieletnie w różnym
przedziale wiekowym. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież rodzi zachowania
agresywne, prowadzi do degeneracji i degradacji młodego organizmu. Porażającym staje
się zjawisko tzw. Przyzwolenia rodziców na spożywanie alkoholu przez dziecko.
Do tej pory ujawniono aż 40-tu nietrzeźwych nieletnich, a piętnastoletnia „rekordzistka”
miała w wydychanym powietrzu 1,47 prom. Alkoholu.
Zaakcentowane problemy związane z problematyką alkoholową są obecne na terenie
każdego miasta i każdej wsi, dlatego też rzeczą konieczną jest podjęcie zwartych działań i
zgromadzenie możliwych środków w walce z alkoholizmem i jego skutkami przy pomocy
wszystkich powołanych do tego celu instytucji i organizacji.

Szczegółowa analiza powyższych danych jest dowodem na to, że problem alkoholu
dotyczy wszystkich grup społecznych w niemal każdym wieku, także mieszkańców Gminy
Chodzież. Stąd też gminny program profilaktyczny powinien w efekcie powodować
zmianę postaw społecznych w stosunku do spożywania alkoholu.
Dotychczasowa działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Policji czy Kuratorskiej Służby Sądowej potwierdza fakt istnienia
problemów wynikających z picia alkoholu na terenie Gminy Chodzież. W ostatnich latach
pracownicy wspomnianych wyżej instytucji zauważają też wyraźnie wzrostową tendencję
w zakresie ujawniania szkód powstałych na skutek picia alkoholu. Ta zależność jest

dowodem wzrostu świadomości społecznej dotyczącej zdrowego społecznego
funkcjonowania. Patologiczne następstwa picia alkoholu, znęcanie psychiczne i fizyczne,
poniżanie bliskich, zaniedbywanie podstawowych obowiązków przez rodziców coraz
częściej są ujawniane i w ramach postanowień sądowych korygowane .
I. Cele Programu

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz
zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują;
Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami występującymi w
gminie;
Edukacja społeczności lokalnej w zakresie używek zmieniających
świadomość,
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Chodzież dostępu do świadczeń
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, dotyczących rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.
Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowane są poprzez następujące działania:
Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, tj.
-szkolne programy profilaktyczne,
-działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
-pozalekcyjne zajęcia sportowe,
-racjonalne ograniczenie dostępu do alkoholu
-kontrola działalności gospodarczej napojami alkoholowymi na terenie Gminy.
Szkolenie kadr w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca instytucji takich jak: GOPS,
Policja, Sąd, PCPR, Poradnia Uzależnień.
Wspieranie i uczestniczenie w kampaniach społecznych, organizacja lokalnych imprez
promujących zdrowy styl życia.
Dostęp do placówek realizujących zadania z zakresu leczenia uzależnień, wspieranie
leczenia, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; organizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.1.Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej;

3. prowadzenie działalności informacyjnej,
alkoholowych;
4. współpraca z podmiotami
rozwiązywania
problemów alkoholowych;

służącej rozwiązywaniu problemów

realizującymi zadania

z zakresu

profilaktyki i

5. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
6. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy;
7. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (zgodnie
z art.18
ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
8. prowadzenie ewidencji osób uzależnionych
9. nadzorowanie pracy świetlic opiekuńczo-wychowawczych
10.wspólpraca z Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

2.2.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz osób wykonujących zadania na zlecenie Komisji.
1. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
25 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznie z budżetu
2. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10 % minimalnego wynagrodzenia
3. Za pracę powołanych Zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
10 % minimalnego wynagrodzenia
4. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, u osób w stosunku do których toczy się
postępowanie o leczenie odwykowe przez członka Zespołu Orzekającego lub
pracownika socjalnego GOPS
4 % minimalnego wynagrodzenia
5. Za przeprowadzenie wizji niezbędnych do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
4% minimalnego wynagrodzenia
6. Za prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych
14 zł/godzinę
Podstawą wszystkich wypłat są pisemne sprawozdania z wywiadów
środowiskowych, wizji i przeprowadzonych kontroli przez Zespoły GKRPA oraz
miesięczny godzinowy rozkład zajęć.
III. Preliminarz kosztów wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Zakup materiałów i wyposażenia 16.200,00
1. świetlice opiekuńczo-wychowawcze;
a/ doposażenie świetlic w pomoce dydaktyczne, artykuły szkolne, organizacja imprez
okolicznościowych (60 dzieci x 80 zł)
kosz t: 4.800,00
b/ podwieczorek w świetlicach (ciastka, słodycze, owoce, herbata)

koszt: 2.000,00

c/ zakup opału (drewno, węgiel)

ko szt: 8.00,00

2. Działalność profilaktyczna
a/ dofinansowywanie działalności promującej zdrowy styl życia, tj. imprezy
organizowane przez szkoły wynikające z szkolnych programów profilaktycznych,
GKRPA wynikające z celów działania, oraz organizacje i instytucje, które w celach
statutowych realizują działalność profilaktyczną lub sportową.
koszt: 8.600,00
Zakup usług pozostałych 34.325,00
1. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze
a/ wydatki osobowe
 umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia
kos zt : 5.800,00
 - umowa zlecenie dla palacza
ko szt :1.400,00
b/ wycieczki, tj. wyjazdy do kina, teatru na basen
kos zt : 6.000,00
2. Szkolenie kadr
kos zt : 2.059,00
3. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
kos zt : 5.000,00
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
a/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zespołów Problemowych
- Posiedzenia Komisji, 5 posiedzeń w roku
kos zt: 2.150,00
- Posiedzenia Zespołów , 4 posiedzenia każdy Zespół
koszt: 1.700,00
- Wizje
kos zt: 340,00
- Wywiady
kos zt: 340,00
- Opinie psychologiczno-psychiatryczne
koszt : 4.000,00
(10 opinii x 400 zł)
- Kalendarze
koszt: 1.600,00
- Izba Wytrzeźwień
koszt: 2.500,00
- Prenumerata
kos zt: 1.436,00
Podróże służbowe 400,00

