Projekt
z dnia 16 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 41 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz na podstawie
art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224)
Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały wraz z preliminarzem wydatków stanowiący załącznik Nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 grudnia 2016 r.
GMINNY PROGRAM
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
w Gminie Głogówek na 2017 r.

Kolejność
zadania
głównego
1

I

II

Treść zadania – sposób realizacji
2
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin poprzez:
1. Kontynuację działalności i usług prowadzonych w Punkcie
Konsultacyjnym przez zatrudnionych specjalistów:
a) instruktora terapii ds. uzależnień
b) psychologa
c) innych osób wg potrzeb i kompetencji do
prowadzenia oraz obsługi podejmowanych działań
2. Zapewnienie funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w godzinach
dostosowanych do potrzeb osób korzystających z usług.
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i
uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej,
oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1. Powadzenie Punktu Konsultacyjnego w Głogówku
w budynku przy ul. Batorego 8, II piętro polegające na:
a) udzielaniu porad i konsultacji psychologicznych osobom dorosłym,
dzieciom i młodzieży dotkniętych przemocą, z problemem alkoholowym,
narkotykowym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, członkom ich
rodzin oraz sprawcom i ofiarom przemocy w rodzinie
b) prowadzeniu konsultacji psychoedukacyjnych z zakresu terapii uzależnień
od alkoholu, narkotyków indywidualnie i w grupie
c) udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej w rozwiązywaniu
trudnych rodzinnych sytuacji rodzin z problemem alkoholowym i
narkotykowym
b) integracji osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu
d) zakupie usług i artykułów niezbędnych do funkcjonowania Punktu
Konsultacyjnego
2. Prowadzenie klubu abstynenta w Głogówku w budynku przy ul. Batorego
8, II piętro polegające na:
a) organizowaniu i prowadzeniu mitingów grupy AA i AL.-ANON,
b) organizowaniu rocznic trzeźwościowych i zlotów AA
c) organizowaniu wyjazdów do Częstochowy, na Górę Św. Anny, do
Lichenia
d) zaopatrzeniu w literaturę AA
e) organizowaniu zajęć grupowych prowadzonych przez liderów AA
f) organizowaniu zabawy bezalkoholowej
g) innych formach działalności wspierających trwanie w trzeźwości
3. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Głogówku w
budynku przy ul. Batorego 8, I piętro polegające na:
a) organizowaniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym, z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z
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rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych
b) integracji dzieci w grupie, prowadzeniu programów profilaktycznych,
wyjazdów na wycieczki
c) dożywianiu dzieci w formie przygotowania jednego posiłku
d) przygotowaniu paczek mikołajowych i na zajączka
e) zakupie artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy
4. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Mionowie polegające na:
a) zorganizowaniu wolnego czasu dzieciom i młodzieży szkolnej, a w
szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin niewydolnych
wychowawczo oraz z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach
życiowych
b) organizowaniu imprez okolicznościowych i kulturowych
podtrzymujących tradycje w swoim środowisku, wyjazdów na wycieczki
c) zakup usług i artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy
5. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na temat
zagrożeń alkoholizmem i uzależnieniem od narkotyków w środowisku
wiejskim, wśród dzieci i młodzieży polegającej na:
a) organizowaniu imprez okolicznościowych i kulturowych
podtrzymujących tradycje w swoim środowisku
b) dofinansowaniu urządzenia pomieszczeń w celu spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież szkolną, a w szczególności z rodzin
z
problemem alkoholowym, z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz z
rodzin
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych
6. Organizowanie imprez sportowych promujących zdrowy styl życia bez
uzależnień np. przez zorganizowanie biegów z cyklu „Zachowaj trzeźwy
umysł”
Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych polegające na:
1. Prowadzeniu posiedzeń komisji w sprawach:
a) prowadzenie rozmów profilaktycznych z osobami nadużywającymi
alkoholu i członkami ich rodzin,
b) motywowanie do podjęcia terapii i leczenia odwykowego
2. Podejmowaniu działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie we
współpracy z OPS, Komisariatem Policji, Kuratorem Sądowym,
pedagogiem szkolnym i psychologiem
3. Bieżącej współpracy Gminnej Komisji z Punktem Konsultacyjnym i
Klubem Abstynenta w zakresie udzielania pomocy rodzinom dotkniętym
problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą
4. Na wniosek Burmistrza przeprowadzeniu kontroli placówek handlowych
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy
Głogówek w zakresie:
-przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
-przestrzeganie uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
-ważności zezwoleń,
-współpracy z Gminą w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu,
-współpracy z Policją w zakresie prowadzenia kontroli placówek
handlowych
5. Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych
6. Podejmowaniu działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
zakładanie ‘niebieskich kart”
7. Współpracy z Policją.
8. Za udział w posiedzeniu i kontrolach placówek handlowych Gminna
Komisja RPA otrzymuje wynagrodzenie ze środków na przeciwdziałanie
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alkoholizmowi wg preliminarza wydatków stanowiącego załącznik do
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, uchwalanego na każdy rok kalendarzowy.
a)Wysokość wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji RPA za każde
posiedzenie ustala się jak niżej:
-dla przewodniczącego 12 %
-dla członków
10 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy

IV

V

VI

VII
VIII

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii,
zdrowego stylu życia w szczególności dla dzieci i młodzieży polegającej
na:
1. Współpracy ze szkołami na terenie Miasta i Gminy Głogówek w zakresie
realizacji programów profilaktycznych w szkołach
2. Realizacji programów i innych form profilaktycznych dla uczniów w
szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych o tematyce
uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy rówieśniczej,
uzależnienia w sieci
3. Wspieraniu działań organizacji pozarządowych, młodzieżowych i
stowarzyszeń w organizowaniu młodzieży różnych form spędzania wolnego
czasu
4. Zakupie książek i filmów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej
5. Udziale członków Gminnej Komisji RPA w szkoleniach
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych narkotykowych i
innych uzależnień poprzez:
1. Wspieranie materialne i lokalowe instytucji zajmujących się statutowo
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie
współpracujących z Punktem Konsultacyjnym i Klubem Abstynenta
2. Udostępnienie bezpłatnie pomieszczeń biurowych dla Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głogówku
3. Współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Pomocy
Rodzinie w Prudniku
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 13 i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1.W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim do lat 18 i
promocji reklamy napojów alkoholowych
2. Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrów integracji społecznej poprzez:
1. Wspieranie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku.
Inne zadania:
1. Promowanie świadczonych usług w Punkcie Konsultacyjnym poprzez:
umieszczenie informacji w lokalnej prasie oraz drukowanie ulotek
2. Badanie stanu problemów alkoholowych i innych uzależnień wśród
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w gminie Głogówek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2016
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 grudnia 2016 r.
PRELIMINARZ WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Głogówek na rok 2017r .
/w złotych/
I

DOCHODY Dz 851 – Ochrona Zdrowia

§ 0480. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych
II

WYDATKI

240.000,00

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

240.000,00

§ 3020. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)

700,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników

41.000,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.600,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

9.000,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

1.100,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe
w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach
placówek handlowych oraz wynagrodzenie nauczycieli w świetlicy
przy Punkcie Konsultacyjnym

21.000,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia

25.000,00

§ 4260. Zakup energii

62.000,00

§ 4270. Zakup usług remontowych

8.250,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, terapeutyczne,
pedagogiczne, profilaktyka dla szkół, usługi transportowe – wakacje,ferie zimowe)

57.700,00

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

3.000,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.650,00

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji ….)

1.000,00

III. Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii
§ 4300. Zakup usług pozostałych

4.000,00

IV. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 4300. Zakup usług pozostałych
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