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I. Wprowadzenie i diagnoza problemu
1. Wprowadzenie
Wśród wszystkich problemów społecznych w naszym kraju te związane z alkoholizmem są jednymi
z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów
społecznych i ekonomicznych.
Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu określa pięć zasad etycznych i dziesięć strategii, którymi
należy się kierować przy kształtowaniu wszechstronnej polityki wobec alkoholu i wdrażaniu programów.
Zasady etyczne i cele
1. Wszyscy ludzie mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, lokalnym i zawodowym zabezpieczonym
przed przemocą i wypadkami związanymi z alkoholem oraz przed innymi negatywnymi konsekwencjami
picia alkoholu.
2. Wszyscy ludzie mają prawo do wartościowej i bezstronnej informacji oraz edukacji na temat
konsekwencji picia alkoholu dla zdrowia, rodziny i społeczeństwa, rozpoczynającej się we wczesnym
okresie życia.
3. Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym
od negatywnych konsekwencji picia alkoholu, i powinny być chronione przed promowaniem napojów
alkoholowych.
4. Wszyscy ludzie pijący alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkowie ich rodzin,
doznający szkód z tego powodu, mają prawo do stosownej terapii i opieki.
5. Wszyscy ludzie, którzy nie chcą i nie mogą pić alkoholu z powodów zdrowotnych lub innych, powinni
być zabezpieczeni przed naciskiem na picie alkoholu i wspierani w niepiciu.
Dziesięć strategii działania w sprawie alkoholu
1. Informowanie ludzi o konsekwencjach picia alkoholu dla zdrowia rodziny i społeczeństwa oraz
o skutecznych sposobach, które można stosować w celu zapobiegania lub zmniejszania szkód, poprzez
wdrażanie szerokich programów edukacyjnych od wczesnego dzieciństwa.
2. Promowanie środowisk publicznych, prywatnych i zawodowych, chronionych przed przemocą
i wypadkami związanymi z alkoholem oraz innymi szkodliwymi konsekwencjami picia alkoholu.
3. Stanowienie i przestrzeganie zasad prawnych, które skutecznie zniechęcają kierowców do picia alkoholu.
4. Promowanie zdrowia przez kontrolę dostępności, np. w odniesieniu do młodych ludzi oraz wpływania na
ceny napojów alkoholowych, np. przez politykę podatkową.
5. Utrzymywanie ścisłej kontroli, z uwzględnieniem istniejących zakazów w niektórych krajach,
bezpośredniej i pośredniej reklamy napojów alkoholowych oraz zapewnienie, że żadne formy reklamy nie
będą specyficznie adresowane do młodych ludzi, np. przez kojarzenie alkoholu z imprezami sportowymi.
6. Zapewnienie dostępności skutecznych świadczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych, z udziałem
przeszkolonego personelu, dla ludzi pijących ryzykownie lub szkodliwie oraz dla członków ich rodzin
doznających szkód z tego powodu.
7. Wzmacnianie świadomości odpowiedzialności etycznej i prawnej tych, którzy produkują, handlują
i sprzedają napoje alkoholowe, zapewnienie ścisłej kontroli jakości tych produktów oraz zastosowanie
odpowiednich działań skierowanych przeciwko nielegalnej produkcji i sprzedaży.
8. Zwiększenie zdolności społeczeństwa do radzenia sobie z problemami alkoholowymi poprzez szkolenie
profesjonalistów w różnych sektorach, takich jak zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, wymiar
sprawiedliwości, łącznie ze wspieraniem rozwoju programów profilaktycznych i liderów w społecznościach
lokalnych.
9. Wspieranie organizacji pozarządowych i ruchów wzajemnej pomocy promujących zdrowy styl życia,
szczególnie tych, które są ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.
10. Tworzenie w państwach członkowskich szerokich programów działania, uwzględniających Europejską
Deklarację w Sprawie Alkoholu, wskazanie wyraźnych celów i wskaźników, monitorowanie postępów
i zapewnienie okresowego ulepszania programów w oparciu o wyniki ewaluacji.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy jest podstawowym
dokumentem, który określa zakres i formę realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
na terenie gminy Bobolice w 2016 r.
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Program ma charakter dokumentu rocznego zatem wskazane zadania są kontynuacją działań z lat
poprzednich a bazować będą na podstawach finansowych określonych w przyjętym na rok 2016 budżecie
Gminy Bobolice.
2. Podstawa prawna działań związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286). Akt ten stanowi, iż zadania dotyczące
przeciwdziałania alkoholizmowi realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie określonym w ustawie.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań
własnych gminy i obejmuje:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2) udzielenie 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 pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Program nawiązuje do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz jest
komplementarny wobec Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Diagnoza lokalna
Bardzo ważnym w planowaniu i realizacji działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych jest dokładne rozpoznanie skali problemów na terenie gminy, zachowań
związanych z konsumpcją napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego
wywołanego alkoholem.
Diagnoza lokalna została dokonana w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone w ramach
„Diagnozy problemów i zagrożeń społecznych w gminie Bobolice 2013 r.” przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bobolicach. Dodatkowe informacje pozyskano z Posterunku Policji, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz dwóch stowarzyszeń działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych t.j.
Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przymierze” oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych
w Bobolicach.
Badaniami ankietowymi objęto grupy reprezentatywne złożone z populacji dorosłych mieszkańców,
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie
problemów i zagrożeń społecznych jakie mają miejsce w środowisku lokalnym.
Wnioski:
1. Z przedstawionej analizy badań w grupie dorosłych mieszkańców wysnuto następujące wnioski:
Za najbardziej istotny problem lokalny większość respondentów uznała bezrobocie (16%) oraz
alkoholizm (14%). Następne miejsce zajmuje przemoc (11%), problemy opiekuńczo – wychowawcze (11%)
i niepełnosprawność (10%). Na dalszych pozycjach znalazły się przestępczość (9%), narkomania (9%) oraz
wykluczenie osób starszych (8%). Wśród innych problemów (12%) respondenci wymienili m.in.
bezdomność, niezaradność życiową oraz brak współdziałania między społecznością. Większość z nich nie
doprecyzowała jednak rodzaju problemu.
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Na pytanie dotyczące określenia skali problemu uzależnień na terenie miasta i gminy 45% osób,
wśród których przeprowadzono badania oceniło, iż problem ten występuje na średnim poziomie, 30%
ocenia, że jest wysoki, 3%, że niski, natomiast aż 22% nie ma rozeznania w omawianej kwestii.
Połowa badanych mieszkańców przyznaje, że problem uzależnienia od alkoholu dotyka ich
otoczenia (rodzina i sąsiedztwo). Tyleż samo respondentów określiło, że nie.
Ważnym zagadnieniem było pytanie dotyczące wskazania instytucji/osób, które powinny zajmować
się działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień.
W ocenie badanych placówki oświatowe (26%) i rodzice (24%), to kluczowe środowiska oddziaływań
profilaktycznych. Istotne znaczenie dla 17% respondentów zajmują organizacje pozarządowe, następnie 15%
stanowi ochrona zdrowia, 12% policja. 5 % respondentów udzieliło odpowiedzi - inne, ujmując w tym,
m.in.: działania pomocy społecznej i środowisk abstynenckich. W ocenie 1 % działaniami tymi powinien
zająć się kościół. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców to rodzina i szkoły powinny zająć kluczowe
miejsce w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Celowe jest, zatem wzbogacanie oferty działań
prowadzonych przez szkoły i wsparcie rodziny.
Skala zjawiska przemocy zdaje się być poważna, gdyż 21% badanych dorosłych osób doświadcza
przemocy ze strony najbliższych. Wskazana jest kontynuacja dotychczasowych form wsparcia
i rozpowszechnianie informacji dotyczących miejsc i osób gotowych do pomocy.
Problemy opiekuńczo – wychowawcze są poważnym problemem społecznym, który według
badanych jest obecny na terenie miasta i gminy. Zdecydowana grupa ankietowanych uwarunkowań tych
problemów dopatruje się w braku należytej opieki ze strony rodziców/opiekunów, braku ofert spędzania
czasu wolnego oraz w uzależnieniach. Działania zmierzające do poprawy funkcji opiekuńczowychowawczej rodziny powinny być ukierunkowane na pracę z całą rodziną a nie poszczególną jednostką.
Opinia mieszkańców na temat pozostałych problemów dotykających społeczność lokalną wskazuje
na dalsze kierunki podejmowanych działań w gminie. Bez wątpienia konieczne jest zapobieganie izolacji
oraz marginalizacji życia osób niepełnosprawnych i starszych oraz zapewnienie bezpieczeństwa
publicznego.
Warto dodać, że do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa nie wystarcza sama wiedza
o problemach i zagrożeniach, ale czyn i działanie. W działaniach tych należy uwzględnić potencjał tkwiący
w pojedynczych jednostkach oraz w małych grupach społecznych.
2. Z przedstawionej analizy badań w środowisku dzieci i młodzieży wysnuto następujące wnioski:
W ocenie większości młodych ludzi relacje z rodzicami są pozytywne, co wskazuje na korzystną
atmosferę wychowawczą i przyjazne środowisko domowe panujące w rodzinach na obszarze gminy.
Problem spożywania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży ma szczególne
znaczenie dla ich rozwoju.
Najwięcej badanych jako motyw siegania po alkohol wskazało spotkania towarzyskie (dyskoteki,
urodziny), krtóre stwarzają najdogodniejszą okazję sięgnięcia po alkohol (28%). Nacisk znajomych (26%)
oraz obawa przed odrzuceniem przez grupę znajomych (25%) to kolejne możliwości odreagowania
i „wprawienia się” w dobry nastrój. Na dalszym etapie (15%) wskazano na naśladownictwo rówieśników
(koledzy tak robią, więc i ja tak postępuję, razem fajnie się bawimy). Brak możliwości atrakcyjnego
spędzania czasu wolnego jest powodem sięgania po alkohol w ocenie 6% respondentów.
Dane ukazują, że 33% ankietowanej młodzieży nie wie czy zakup alkoholu przez osobę nieletnią jest
możliwy. Na podobnym sobie poziomie respondenci ocenili, że zarówno trudno, ale… (24%) jak i łatwo
(23%) można nabyć alkohol. Zdaniem 19% uczniów zaopatrzyć się osobie niepełnoletniej w alkohol
w punkcie sprzedaży jest bardzo trudno, prawie niemożliwe.
Z analizy badań wynika, że głównym motywem spożywania alkoholu jest presja rówieśnicza, chęć
zaimponowania i obawa przed odrzuceniem. Poza tym niepokojący jest fakt, że kupno tych napojów nie
stanowi problemu. W związku z tym zadaniem osób dorosłych jest zadbanie o to, aby chronić dzieci
i młodzież przed alkoholem i prezentować właściwe przykłady postaw. Wszelkie działania ukierunkowane
powinny być na szeroko pojętą profilaktykę skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób
dorosłych, w szczególności do osób sprzedających.
Narkotyki i dopalacze są obecne w szkołach na terenie gminy Bobolice, szczególnie na poziomie
gimnazjum. Należy zaznaczyć, że każdy kontakt z wymienionymi substancjami niesie za sobą poważne
zagrożenia. Obowiązkiem dorosłych jest zapewnienie skutecznej strategii rozwiązań zapobiegawczych.
Szczególną uwagę w podejmowanych działaniach należy zwrócić w okresach wolnych od zajęć szkolnych.
Czas wakacji, ferii, itp. sprzyja zagrożeniom. Należy uwrażliwić rodziców i opiekunów, na to, aby
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poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą.
Zjawisko przemocy jest obecne w szkołach na terenie gminy Bobolice. Należy pamiętać, że to
właśnie dorośli powinni stworzyć bezpieczne warunki do rozwoju i dorastania. Niezmiernie ważne jest
podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie przejawów, form stosowanej przemocy oraz możliwości
uzyskania wsparcia.
Analizując postawy ankietowanych wobec osób niepełnosprawnych wskazane jest podjęcie działań
mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na los tych osób.
W świetle pozyskanych informacji uznać należy, że priorytetowym działaniem dorosłych jest troska
o młode pokolenie. Jest to szczególne ważne w dobie otaczających i docierających z wielu stron zagrożeń.
Powszechnie wiadomo, że najtańszą i najbardziej efektywną strategią reagowania na problemy
i zagrożenia społeczne jest szeroko pojęta profilaktyka. Na terenie naszej gminy działaniami z tego zakresu
zajmuje się wiele instytucji życia społecznego. Ważne jest, aby działania na rzecz poprawy życia
społeczności były zintegrowane oraz by poszerzać ich zakres.
Z analizy dotyczącej przyczyn udzielania wsparcia, przeprowadzonej przez pracowników socjalnych
MGOPS w Bobolicach wynika, że wg stanu na dzień 31.12.0214 r. problem uzależnienia od alkoholu
wystąpił w 26 rodzinach objętych pomocą. Z różnych form wsparcia świadczonych w punktach
konsultacyjno-informatycznych prowadzonych w Gminie skorzystały 323 osoby uzależnione oraz 101 osób
współuzależnionych. Z danych policji wynika, że we wskazanym okresie zatrzymano w pomieszczeniach
policyjnych w celu wytrzeźwienia 10 osób, a 37 osób nietrzeźwych przewieziono do Izby Wytrzeźwień.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach swoich kompetencji
współpracuje z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia. W stosunku
do 15 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, z 28 osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno–
motywujące a w stosunku do 7 osób komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego.
Wnioski z przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń wynikających m.in. z nadużywania
alkoholu stanowiły materiał do zaplanowania działań zaradczych oraz naprawczych ujętych w programie na
2016 r. skierowanych do społeczności naszej gminy.
II. Postanowienia ogólne
1. Koordynator programu

Pełnomocnik Burmistrza Bobolice ds. Uzależnień

2. Czas realizacji programu

styczeń - grudzień 2016 r.

3. Odbiorcy programu
•
•
•
•

•
•

dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, rodzice,
osoby mające czynny kontakt z alkoholem,
osoby współuzależnione,
przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy
wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni),
przedstawiciele władz lokalnych,
społeczność lokalna.

4. Cele programu
Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już
istniejącymi problemami. Cele strategiczne w tym zakresie to:
•
doskonalenie funkcjonowania systemu pomocy osobom uzależnionym i rodzinom, w których
występuje problem alkoholowy oraz problem przemocy w rodzinie,
•
zwiększenie efektywności działań profilaktycznych i interwencyjnych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej,
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•
•
•
•

rozwijanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy,
gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz zjawiska
przemocy w rodzinie,
zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

5. Partnerzy samorządu gminy działający w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi
Realizacja wspólnych działań zwiększa szanse na efektywność i bardziej skuteczne rozwiązanie
problemów. Partnerzy gminy:
• Placówki oświatowe,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobolicach,
• Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
• Policja,
• Straż Miejska w Bobolicach,
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przymierze”,
• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych,
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie,
• Rady Sołeckie z terenu Gminy Bobolice,
• Kościoły i inne związki wyznaniowe,
• Inne podmioty działające w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych .
III. Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

integracji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
L.p.

Rodzaj zadania

Partnerzy
w realizacji zadania

1

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu
i współuzależnionymi, w tym:
− prowadzenie klubu abstynenta,
− punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
− działania związane z leczeniem, rehabilitacją
i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie
skutkom następstw nadużywania alkoholu

Organizacje
pozarządowe

2

Opłaty za badania i wydawanie opinii przez biegłych GKRPA, MGOPS
w celu ustalenia stopnia uzależnienia i rodzaju
proponowanego leczenia oraz pozostałe koszty związane
z egzekucją opłat

3

Opłata sądowa od wniesionego wniosku

GKRPA, MGOPS

Kwota
zabezpieczona
w budżecie
(zł)
25.000,00

4.000,00

900,00

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, w a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie Organizacje
punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej
pozarządowe

20.000,00

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
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problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
1

Wypoczynek letni i zimowy połączony z programem
profilaktycznym i psychoedukacyjnym dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

MGOK, MGBP,
MGOPS , Organizacje
pozarządowe

23.000,00

2

Realizacja działań profilaktycznych w szkołach
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych

Placówki oświatowe,
MGOPS, GKRPA

4.000,00

3

Realizacja kampanii i akcji organizowanych na szczeblu
krajowym i gminnym

Placówki oświatowe,
MGOPS, GKRPA,
UM, Rady Sołeckie

4.000,00

4

Dofinansowanie instytucji i organizacji prowadzących
działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, w tym:
- Świetlica Środowiskowa „Tafla” – 12. 000,00 zł
-wynagrodzenie pracowników świetlic wiejskich wraz z
pochodnymi – 32.000,00

MGOK, MGBP, Rady
Sołeckie, Świetlica
Środowiskowa „Tafla”,
MGOPS, UM

5

Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych

GKRPA, MGOPS

65.050,00

500,00

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych
1

Udostępnienie lokalu w celu realizacji zadań z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych

UM, Stowarzyszenie
Klub Abstynenta
„Przymierze”

2

Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, itp. w tym koszty wszyscy wymienieni
udziału i dojazdy
partnerzy

w ramach
środków
własnych UM
3.300,00

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
1

Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych
w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i prawa lokalnego

GKRPA

250,00

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej
1

Klub Integracji Społecznej „Skrzydła”

MGOPS, UM

1.000,00 zł

7. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z
pochodnymi

MGOPS

2

Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Bobolic ds.
Uzależnień wraz z pochodnymi

UM

3

Inne wydatki (np. materiały biurowe)

MGOPS

29.000,00

5.000,00
500,00

Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację.
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IV. Sposób pozyskiwania realizatorów programu
1. Zlecanie osobom profesjonalnie przygotowanym, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym
wykonywania określonych w programu zadań na podstawie umów cywilno-prawnych,
z zastosowaniem procedury zlecenia zadań organizacjom pozarządowym w myśl ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Wyłonienie realizatora w trybie ustawy o zamówieniach publicznych bądź ustawy o pomocy
społecznej.
3. Przyznanie dotacji na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
4. Pozyskiwanie wolontariuszy do realizacji zadań poprzez dofinansowanie ich udziału
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
V. Postanowienia końcowe
1. Spodziewane efekty realizacji programu
Prowadzenie różnorodnych działań ma na celu:
a) pogłębienie wiedzy o zdrowotnych i społecznych skutkach nadużywania alkoholu, zjawiska przemocy
domowej, sposobach radzenia sobie z tymi problemami oraz zwiększenie społecznej wrażliwości
i zaangażowania w ich przeciwdziałanie,
b) wzrost liczby osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich,
c) wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jak również na rzecz pomocy osobom uzależnionym,
d) wzrost świadomości mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania szeroko rozumianego wsparcia
przez osoby dotknięte problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
e) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,
f) rozwój współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej.
2. Źródła finansowania programu
Środki finansowe pozyskiwane na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są dochodem własnym samorządu i pochodzą z tytułu opłat za korzystanie
z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.
Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bobolice na 2016 r. przeznaczono kwotę w wysokości 185.500,00. Źródła
finansowania zadań określone w uchwale budżetowej: Dział 851, Rozdział 85154.
3. Sposób kontroli realizacji programu:
sprawozdania z realizacji zadań w 2016 r. sporządzone przez instytucje działające na rzecz
profilaktyki uzależnień na terenie gminy, w terminie do 25 stycznia 2017 r.
raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Bobolice na 2016 r. i efektów jego realizacji, przedłożony Burmistrzowi
Bobolic przez Przewodniczącego GKRPA w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
informacja z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na 2016 r. na
podstawie opracowanej przez PARPA ankiety, przesłana do agencji w terminie do dnia 15 kwietnia
2017 r.
stały monitoring programu prowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za realizację programu.
4. Monitorowanie przebiegu programu, ocena wyników
- Burmistrz Bobolic sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania
zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie,
- Rada Miejska po zasięgnięciu opinii jednostek realizujących program może w uzasadnionych przypadkach
określić bieżące kierunki działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Głównym zadaniem jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań
profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
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5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) Każdy z członków komisji ma obowiązek uczestnictwa w plenarnym posiedzeniu komisji
oraz w pracach zespołu problemowego GKRPA.
2) Przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji w wysokości 400,00 zł
miesięcznie brutto.
3) Sekretarzowi przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji w wysokości 350,00 zł
miesięcznie brutto.
4) Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji w wysokości 300,00 zł
miesięcznie brutto.
5) Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu plenarnym bądź posiedzeniu zespołu
problemowego powoduje obniżenie wynagrodzenia o 20 % jego wysokości.
Decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje przewodniczący komisji.
6) Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie protokołu oraz listy obecności zatwierdzonej
przez przewodniczącego Komisji.
7) Wynagrodzenie jest wypłacane jeden raz w miesiącu t.j. do 10-go każdego następnego miesiąca za
miesiąc ubiegły.
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