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Do uchwały Nr XXXVIIl/335/20ł 3
Rady Gminy Sobków z dnia 18. ł2.2013 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków

na rok 2014

WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązyw,mia Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2014, zwany dalej Programem,
określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. I ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomani (g. Dz. U. z 2012 r. poz. 124).

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Sobków
prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym Programie. stanowiącym
rozwinięcie i kontynuację działa!) z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu
prowadzonych w latach poprzednich.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada,
iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie gminy, która na mocy
wyżej cytowanych ustaw uzyskala kompetencje do rozwiązywania tych problemów.
To wła~nie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej
społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii.

Nadrzędnym celem Programu jest tworzenie spójnego systemu działali
profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych
problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Progranl ma
nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu i innych używek, ale również:
- zapobiegać, edukować, uświadamiać, wsbzywać alternatywne sposoby spędzania wolnego
czasu i radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową.
- uczyć jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję.
- wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych,
aby nie było potrzebne "podpieranie się" substancjami uzależniającymi.
Ponadto uczyć umiejętności mówienia "nie" w sytuacjach, gdy mIody człowiek jest podd,my
presj i otoczenia.

Przy opracowaniu Programu, uwzględnione zostały wskazówki wynikające
z Narodowego Progralnu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011-2015, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 oraz
rekomendacji P~.ństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2014roku. .

Kluczową rolę w działalliacb podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie, która
współpracuje m.in.: z Gmill11ym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sobkowie, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Kielcach, Policją, Sądem Rejonowym w Jędrzejowie, szkolami znajdującymi się na terenie



działania Gminy Sobków i innymi organizacjami, którYch celem jest rozwiązywanie ww.
problemów.

I. Diagnoza

l. Problem alkoholowy w Polsce

Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób
uzależnionych od alkoholu na ok. 600 tys., zaś pijących alkohol szkodliwie - na ok. 2,5 mln.
(Raport z badań 2012 r. - EZOP Polska Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Z danych zawartych w sprawozdaniu Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wynika niezbicie, że Polacy spożywają coraz więcej alkoholu, zmieniając
strukturę trunków). Wzrosło spożycie piwa, spadła konsumpcja wódki i wina.

Według światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Szacuje się, że ok. 3% populacji stanowią
osoby uzależnione od alkoholu, 13% pije ryzykownie i szkodliwie.

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania,
które w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja-X(lCD X).

Ważnym czynnikiem wpływającym na zjawisko alkoholizmu oraz narkomanii
jest środowisko w jakim wychowuje się i żyje jednostka. Oddziaływania rodzinne mają
znaczny wpływ na kształtowanie postaw i osobowości człowieka. Silnie oddziałujące na
człowieka jest również środowisko społeczne, szczególnie w okresie dorastania i wchodzenia
w dorosłe życie. O podobnym wpływie można mówić w odniesieniu do ludzi dorosłych,
szczególnie chodzi tu o środowisko pracy i najbliższych znajomych. Nikt nie kwestionuje
wpływów społeczno-ekonomicznych, zwłaszcza biedy i bezrobocia na powstawanie
i przebieg uzależnień.

Obecnie uważa się, że leczenie uzależnień wymaga pomocy: medycznej,
psychoterapeutycznej 1 rehabilitacyjnej. Powinno mieć więc charakter kompleksowy
i wieloetapowy.

2. Diagnoza środowiska Gminy Sobków w aspekcie problemów alkoholowych
i narkomanii

Gmina Sobków liczy 85 16 mieszkańców w tym 450 osób jest zarejestrowanych jako
bezrobotni, z czego liczbę 232 stanowią kobiety i 2 18 mężczyźni. Osób pozostających
bez pracy powyżej 12 miesięcy było 340 (według stanu na 30.09.2013 roku).

Na terenie gminy znajdują się 2 gimnazja i 9 szkół podstawowych w tym I filia
trzyklasowa, 2 przedszkola samorządowe oraz 3 funkcjonujące w ramach Zespołów Placówek
Oświatowych. Łączna liczba uczniów stanowi: 838 osób, z czego w gimnazjach uczy się 304
osoby, a w szkołach podstawowych 534. Natomiast liczba dzieci uczęszczających do tzw.
zerówki wynosi 154 osoby.

Opiekę zdrowotną zapewnia Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie
posiadający 2 ośrodki zdrowia w Sobkowie i Miąsowej. W miejscowości Sobków
funkcjonuje także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Na terenie gminy znajdują się 3
apteki.

Działalność kulturalną na terenie gminy Sobków prowadzi samorządowa instytucja
kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Sobkowie posiadająca trzy filie
w miejscowościach: Chomentów, Miąsowa, Mokrsko Dolne. W 15-stu miejscowościach
działają świetlice wiejskie, które zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci



i młodzieży. Dodatkowo zajęcia profilaktyczne odbywają się w salach gimnastycznych
Gimnazjum w Sobkowie i ZPO w Brzegach i Korytnicy ,oraz w Kafejce Internetowej
w Brzegach.

W świetlicy wiejskiej w Sobkowie działa Punkt Konsultacyjny w którym odbywają
się zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, porad osobom uzależnionym i ich rodzinom udziela
doświadczony terapeuta ds. uzależnień. W miesiącu styczniu 2013 roku zostanie
uruchomiony także Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Miąsowej z dyżurami: terapeuty
ds, uzależnień, policji oraz innych specjalistów udzielających porad osobom uzależnionym
i ich rodzinom.

Pomocą społeczną zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa Komenda Powiatowa Policji
w Jędrzejowie. Obecnie Dzielnicowy przyjmuje interesantów w punkcie przyjęć
mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Sobków,

Aby sprostać działaniom w zakresie profilaktyki dotyczącej nadużywania alkoholu
i narkomanii, zachodzi konieczność opracowania diagnozy problemów związanych
z nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od alkoholu oraz innych społecznych zjawisk
patologicznych współistniejących z alkoholem.

Sytuacja problemów alkoholizmu i narkomanii, mieszkańców Gminy Sobków została
zdiagnozowana na postawie informacji uzyskanych od:

• Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie;
• Zespołu Interdyscyplinarnego;
• Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie;
• Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie;
• Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.

Dostępność do alkoholu

Na terenie Gminy Sobków funkcjonuje 44 punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Limit ustalony w uchwale Nr V/39/2011 Rady Gminy z dnia 7 marca 2011 r.
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 na terenie Gminy Sobków wynosi:

• 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży;

• 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży.

,
Tabela 1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na lerenie 'Gminy Sobków działających w 2013
roku.

Do soożvcia Doza miejscem sorzedaży Do spożycia w miejscu sprzedaży
Wg zawartości alkoholu Wg zawartości alkoholu

Ogółem Razem do 4,5% od 4,5% pow. Razem do od 4,5% pow.
punkty oraz do 18% z 18% 4,5% do 18%z 18%
sprzedaży piwo wyjątkiem oraz wyjątkiem

plwa piwo plwa

44 36 36 32 30 8 8 4 2



Z danych Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie wynika, że ilość interwencji
mających związek z nadużywaniem alkoholu w 2013 r. nieznacznie wzrosła, niepojącym
zjawiskiem jest przemoc występująca w rodzinach, w których występują problemy
alkoholowe. Pozytywnym zjawiskiem natomiast może być brak interwencji w 2013 r.,
gdzie występuje problem narkomanii, zakłócanie ładu i porządku przez osoby niepełnoletnie
oraz wypadków drogowych pod wpływem alkoholu (tab. I). Można więc domniemywać,
że w Gminie Sobków nie występuje zagrożenie narkomanią, bądź jest nieznaczne.
Nie oznacza to jednak, że powinno się zaprzestać intensywnych działań profilaktycznych.
W 2013 roku na terenie Gminy Sobków Policja przeprowadzała spotkania profilaktyczne
z Kadrą Pedagogiczną oraz rodzicami uczniów szkół w zakresie narkomanii i innych środków
odurzających.

Tabela2. Postępowaniaw sprawachzwiązanychz nadużywaniemalkoholuprowadzoneprzezpolicjęna terenie
GminvSobków.Stanna 06.12.2013 r.

LATA
Interwencje policji 2011 2012 2013

Interwencje ogółem 131 169 176
w tym:
Interwencie domowe 49 35 75
Znęcanie fizyczne i nsychiczne 6 42 10
Bóiki i nobicia, groźby karalne 6 6 4
Wynadki drollowe nod wnływem alkoholu 4 3 O
Osoby kierujące pod wpływem alkoholu- 43 50 46
wykroczenia
Osoby zatrzymane w PPDOZ KPP 22 25 41
Zakłócenie ładu i porządku przez osoby O I O
nieoełnoletnie
Problem narkomanii I O O

Skalę problemu nadużywania alkoholu pokazuje także liczba rodzin z problemem
alkoholowym objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie (tab. 3).

Tabela3. LiczbarodzinkorzystaJącychz uslugGOPS.Stanna 30.11.2013 r.
LATA

Wyszczególnienie 2011 2012 2013
Ogółem
liczba rodzin, którym udzielono nomocv 216 185 202
w tym:
rodziny z nroblemem alkoholowym 21 25 35

Według opinii pracowników GOPS-u patologie i zjawiska związane z problemem
alkoholowym pogłębiają się, fakt ten obrazuje powyższa tabela.
Klienci Ośrodka - rodziny z problemem alkoholowym stanowią 17% ogólnej liczby osób
korzystającej z pomocy społecznej. Na przyczynę pogarszających się sytuacji materialnej,
składa się z pewnością wzrastające bezrobocie, którego niewątpliwie następstwem
jest alkoholizm. Dane dotyczące liczby osób posiadających status bezrobotnego wskazano
wyżej.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gmmte Sobków
jest również liczba wniosków składanych do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o podjęcie czynności zmierzających



do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu (tab. 4).

Tabela 4. Liczba spraw prowadzonych przez GKds.PiRP A. Stan na 30.11.2013 r.
Wyszczególnienie LATA

2011 2012 2013
Liczba przyjętych wniosków 18 29 15

Liczba spraw skierowanych do lekarzy 12 14 10
biegłych
Liczba spraw skierowanych do sądu 9 8 5
Liczba osób zmotywowanych do podjęcia 4 7 6
leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień

-
Z rozmów przeprowadzonych przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że większość zgłoszonych osób
nadużywających alkoholu nie dostrzega negatywnych skutków problemu i nie chcą poddawać
się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.
Terapeuta w Punkcie Konsultacyjnym w Sobkowie udzielił 112 porad osobom
uzależnionym od alkoholu.

Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, ale również społeczne.
Program określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód
społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

II.Cele Programu

Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy
Sobków oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych,
których adresatem są całe populacje (profilaktyka uniwersalna).

Cele strategiczne Programu:
• Zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwoJoWI

problemów alkoholowych i narkomanii;
• Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego;
• Zmniejszenie spożycia alkoholu oraz substancji psychoaktywnych zwłaszcza

przez młodzież.
Cele operacyjne Programu:
• Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu;
• Rozwijanie ważnych umiejętności społecznych. Budowanie prozdrowotnych przekonań

i postaw;
• Ksztahowanie pozytywnego systemu wartości i opartego o niego sensu życia -

zaangażowanie środowiska szkolnego, rówieśniczego i rodzinnego.



III. Zadania i działania Programu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przez:

rehabilitacyjnej dla osób

I) Finansowanie dyżurów terapeutów i innych specjalistów udzielających pomocy
konsultacyjno-informacyjnej oraz porad w Punktach Konsultacyjnych działających
w Sobkowie i Miąsowej.
2) Wspieranie działalności Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych, których zadaniem
jest motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia, wskazywanie
i udostępnianie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy, kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu, województwa poprzez: zakup
niezbędnego wyposażenia, sprzętu i materiałów oraz finansowanie bieżących kosztów
utrzymania Punktów.
3) Zakup programów, warsztatów i materiałów potrzebnych do realizacji zajęć
terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży uczęszczających do Punktów
oraz dorosłych osób w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkohołowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczegółności ochrony przed przemocą w rodzinie.

l) Monitorowanie problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Sobków poprzez
współdziałanie i koordynację GKds.PiRPA z GOPS, Policją, Szkołami, Gminną Biblioteką
Publiczną, świetlicami wiejskimi;

2) Dofinasowanie działań programów związanych z pomocą psychologiczną i prawną
dla rodzin dotkniętych uzależnieniem i przemocą, realizowanych przez inne podmioty,
min.: kościoły i inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe;

3) Finansowanie opłat sądowych;
4) Finansowanie badań psychologicznych i psychiatrycznych osób wobec, których wszczęto

postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
5) Doskonalenie i upowszechnienie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przemocy

w rodzinie. Prowadzenie szkoleń na temat zjawiska przemocy, jej mechanizmów
. i możliwości udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i działania
przemocy w rodzinie. Procedura "Niebieska Karta".

6) Podnoszenie kompetencji osób mających kontakt z osobami stosującymi przemoc i osobą
doznającą przemocy;

7) Prowadzenie edukacji społecznej;
8) Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i doznających przemocy poprzez:

• finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic szkolnych;
• dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych, ferii, kolonii;

9) Organizacja i finansowanie wigilii oraz innych spotkań dla osób samotnych
i nadużywąjących alkoholu.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczegółności dła dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
w ramach zagospodarowania wołnego czasu



wiejskich programów
konkursów, zawodów

i świetlic
młodzieży,

Dużym problemem w pracy z młodzieżą są ich własne przekonania dotyczące
alkoholu, bagatelizowanie strat, przyswajanie pozytywnych skojarzeń z zabawą i relaksem,
budowanych przez reklamę napojów alkoholowych. Działania profilaktyczne wobec dzieci
i młodzieżypodejmowane w Gminie Sobków:
1) Organizacja i finansowanie na terenie szkół
profilaktycznych, spektakli, warsztatów dla dzieci i
sportowych, itp.;
2) Finansowanienagród za udział w konkursach profilaktycznych;
3) Wyposażenieplacówek, do których uczęszczają dzieci i młodzież w przedmioty i materiały
niezbędne do realizacji programów profilaktycznych i zajęć w ramach zagospodarowania
wołnego czasu;
4) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć w ramach zagospodarowania wolnego czasu;
5) Organizacja i dofinansowanie spotkań w szkołach i świetłicach wiejskich
z przedstawicielami Policji, służby zdrowia, terapii uzależnień i innych. Zakup pomocy
potrzebnych do realizacji zajęć profilaktycznych, poczęstunków, nagród;
6) Propagowanie stylu życia wolnego od nalogów poprzez organizację profilaktycznych
rajdów, wycieczek odbywających się w dni wolne od nauki z równoczesną realizacją
profilaktyki uzależnień i szkodliwego picia;
7) Wspieranie i dofinansowywanie programów oraz przedsięwzięć profilaktycznych
opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych;
8) Prowadzenie w środowisku młodzieży działań informacyjno-edukacyjnych,
ukierunkowanych na rozwój społeczny i profilaktykę uzależnień;
9) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców:

• Organizacja spotkań profilaktycznych z udziałem terapeuty uzależnień, psychologa
czy pedagoga szkolnego, wykłady, seminaria;

• Edukacja rodziców poprzez działalność informacyjną: ulotki, czasopisma, broszury
o tematyce profilaktyki uzależnień.

10)Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej poprzez:
• szkolenia osób działających w obszarze lokalnej polityki wobec alkoholu oraz osób

pracujących z dziećmi i młodzieżą;
• podejmowanie działań informacyjnych w zakresie: gdzie i jak szukać pomocy

w sytuacjach związanych z negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i zażywania
innych substancji psychoaktywnych.

11) Organizacja i promowanie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia min. pikniki
rodzinne, zawody sportowe, konkursy, spektakle itp.;
12)Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii poprzez zakup specjalistycznych opracowań, materiałów
multimedialnych, narad, prelekcji itp.;
13) Współpraca z Policją na rzecz bezpieczeństwa na drogach i nietrzeźwości w miejscach
publicznych;
14) Propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia poprzez doposażenie terenów
rekreacyjno-sportowych, będących alternatywną formą spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży, w urządzenia i sprzęt sportowy;
15)Organizacja i dofinansowanie wiosenno-letniej ligi piłkarskiej "dzikich drużyn".



4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fIZycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1) Wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, realizujących zadania w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
2) Dofinansowanie działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia;
3) Współpraca i współdziałanie z grupami samopomocowymi na rzecz społeczności lokalnej,
członków i ich rodzin oraz osób, które tam trafiają.

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

1) Współpraca z Policją i innymi instytucjami, podejmowanie działań w zakresie
przeciwdziałania naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
2) Kontrolę podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w zakresie przestrzegania wszystkich warunków, które reguluje ustawa i zezwolenie,
3) Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie
materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego bądź wystąpienie do prokuratury w sprawach związanych z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4) Występowanie do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w przypadku stwierdzenia łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

6. Bieżąca działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu określa ustawa z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W Gminie Sobków Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, realizuje zadania wynikające z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia
i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez:
1) Przyjmowanie i monitorowanie wniosków osób zgłoszonych do leczenia odwykowego,
organizowanie posiedzeń;
2) Udzielanie informacji o placówkach leczenia odwykowego, motywowanie do podjęcia
leczenia;
3) Opiniowanie zgodności z uchwałami Rady Gminy Sobków o lokalizacji punktów
sprzedaży napojów alkoholowych. Uchwala Nr V/39/2011 z dnia 7 marca 2011 roku
i Nr VII177/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku Rady Gminy w Sobkowie;
4) kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego;
5) Współpracę i współdziałanie z Zespołem Interdyscyplinarnym, GOPS-em, Policją,
placówkami szkolnymi, kuratorem, świetlicami i innymi instytucjami w zakresie profilaktyki
uzależnień oraz wczesnej interwencj i;
6) Wynagrodzenia GKds.PiRP A za udział w posiedzeniach;



7) Edukację GKds.PiRPA poprzez organizację i finansowanie szkoleń i konferencji;
8) Finansowanie kosztów podróży krajowych GKds.PiRP A oraz innych osób
zaangażowanych w działalność profilaktyczną;
9) Zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji zadań Komisji.

,
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

W 2014 roku członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sobkowie za udział w posiedzeniach oraz innych pracach Komisji
przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

• przewodniczący komisji - 150,00 zł brutto;

• z-ca przewodniczącego komisji - 130,00 zł brutto;

• pozostali członkowie komisji - 100,00 zł brutto.

Postawą wypłaty wynagrodzenia jest potwierdzona własnoręcznym podpisem lista obecności
osób biorących udział w posiedzeniu, bądź protokole kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.

V. Okres realizacji i formy Programu

Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Szczegółowe terminy i formy realizacji programu określi Wójt Gminy Sobków
po zatwierdzeniu go przez Radę Gminy Sobków.

VI. Finansowanie Programu

Źródlem finansowania celów i zadań Programu są środki pieniężne pochodzące z opiat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Planowana wysokość dochodów z tytulu opiat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wynosi 124 000,00 zł.

VII. Harmonogram wydatków Programu

Harmonogram wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2014 stanowi
zalącznik do Programu.


