UCHWAŁA NR XLV/381/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 41 ust. 1, ust. 2 i
ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356; z 2013 r., poz. 1563; z 2014 r., poz. 822 ), oraz
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 124) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Programy określone w ust. 1 stanowią część
Problemów Społecznych na terenie Gminy Świeszyno.

Gminnej

Strategii

Rozwiązywania

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2015 roku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/381/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 października 2014 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Rozdział 1.
WPROWADZENIE
Gminny Pogram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii określają szczegółowe zadania gminy wynikające
z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii.
W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii zadania gminy w tym zakresie obejmują m. in.
a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem.
b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
c) 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 socjoterapeutycznych.
d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
e) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

w.w.

ustaw

oraz

f) Szeroko pojętą pomoc społeczną udzielaną osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
w tym także wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.
Uzależnienie alkoholowe czy narkotykowe znajdują swoje odbicie nie tylko
w życiu jednostki, ale także w życiu społeczeństwa. Problemy, których przyczyną jest
spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków mogą pojawić się w różnych sytuacjach.
Można mówić o negatywnych skutkach w aspekcie życia rodzinnego, zawodowego,
publicznego.
Istotnym skutkiem uzależnienia, zwłaszcza nadużywania alkoholu, jest pogarszanie się
sytuacji ekonomicznej i społecznej rodziny uzależnionego. Nie bez znaczenia jest wpływ
alkoholizmu i narkomanii rodzica na rozwój dzieci, które żyją w atmosferze ciągłego
niepokoju, lęku i napięcia. Dorastanie w takiej atmosferze sprzyja objawianiu się
destruktywnych dla siebie i otoczenia zachowań. Badania ukazują, że co najmniej u 50%
chorych na nerwicę dzieci źródłem choroby jest alkoholizm jednego z rodziców. Szerzące
się zjawisko alkoholizmu, a także w ostatnim czasie narkomanii dotyka wielu mieszkańców
gminy i nie respektuje płci, wieku ani statusu.
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Rozmiary i niszczycielskie działanie uzależnień dają się zaobserwować wśród klientów
pomocy społecznej. Z problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się
od wielu lat, niepokojącym jest jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od
alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim kontaktu. Problem nadużywania alkoholu
przez podopiecznych pomocy społecznej jest bardzo skomplikowany, ponieważ obok
alkoholizmu występują zaburzenia komunikacji między członkami rodziny, bieda, problemy
wychowawcze i zdrowotne.
Niniejszy
Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zakłada podejmowanie kompleksowych działań
ukierunkowanych na pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym służących
zmniejszeniu rozmiarów i dotkliwości problemów związanych z uzależnieniem
alkoholowym i narkotykowym, a także szeroko zakrojone i skierowane głównie do dzieci
i młodzieży działania profilaktyczne. Działania profilaktyczne skierowane do dzieci
prowadzone są przede wszystkim w miejscu ich zamieszkania poprzez zapewnienie
profesjonalnej opieki i pomocy psychologicznej w ramach funkcjonujących środowiskowych
świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Inną podejmowaną formą profilaktyki są
różnego rodzaju jednorazowe bądź ciągłe działania profilaktyczne (spektakle
profilaktyczne, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym, szkolenia, warsztaty, akcje, imprezy profilaktyczne). Obie formy mają na celu
wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, uzmysłowienie negatywnych
skutków spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz korzyści płynących z wolnego
od nałogów trybu życia.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I. CELE GŁÓWNE I STRATEGICZNE PROGRAMU
Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych na terenie Gminy
Świeszyno oraz ograniczenie szkód spowodowanych ich występowaniem.
Celami strategicznymi niniejszego Programu są:
- udoskonalenie modelu wspólnego oddziaływania pracowników socjalnych, terapeutów,
doradców, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rodziny
dotknięte problemem alkoholowym,
- udoskonalenie modelu pracy z osobami uzależnionymi, której głównym zadaniem jest
motywowanie ich do leczenia i wytrwania w trzeźwości oraz bieżąca analiza w tym
zakresie,
- doskonalenie i monitorowanie realizacji programu współpracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z lokalnymi instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin,
- tworzenie i dalsze doskonalenie form działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym, zwłaszcza dzieci z tych rodzin, w tym podejmowanie różnorodnych form
pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
II. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA WŁASNE GMINY
1. Zwiększenie dostępności
uzależnionych od alkoholu

pomocy

terapeutycznej

i rehabilitacji

dla

osób

Cele:
- wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych;
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- ułatwianie osobom uzależnionym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
- koordynacja działań w zakresie pomocy dla osób i uzależnionych i ich rodzin.
Działania:
1) funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób z problemami uzależnienia i osób
współuzaleznionych (główne zadania: informowanie o możliwości podjęcia leczenia
odwykowego, motywowanie do leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia po zakończonym
leczeniu, prowadzenie konsultacji przez wykwalifikowanego terapeutę, inicjowanie
interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej);
2) wspieranie realizacji zajęć i programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
uzależnionych i współuzaleznionych (spotkania absolwentów, warsztaty rozwojowe,
programy wspierające i podtrzymujące abstynencję, mityngi, grupa wstępna), w tym
dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uzależnionych w tych zajęciach i programach,
a także pomoc osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem w podtrzymywaniu
abstynencji;
3) zlecanie upoważnionym biegłym badań w przedmiocie uzależnienia alkoholowego;
4) ponoszenie kosztów z tytułu opłat sądowych w przypadku kierowania wniosków do sądu
o orzeczenie przymusowego leczenia.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Cele:
- wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek poradnictwa rodzinnego;
- ułatwianie rodzinom dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej;
- dalszy rozwój przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doskonalenie modelu współpracy
pomiędzy instytucjami powołanymi do pomocy ofiarom przemocy.
Działania:
1) funkcjonowanie punktu poradnictwa rodzinnego (główne zadania prowadzenie grupy
wsparcia dla rodzin i osób uzależnionych, prowadzenie poradnictwa i podejmowanie
interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie);
2) motywowanie do leczenia odwykowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) udział w ogólnopolskich, regionalnych programach i kampaniach
problemów uzależnienia alkoholowego i przemocy w rodzinie;

dotyczących

4) prowadzenie bieżącej kampanii informacyjnej skierowanej do członków rodzin, w których
występuje problem uzależnienia i przemocy;
5) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, współpraca z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
6) realizacja programów wychowawczych dla rodziców dzieci z rodzin, w których występuje
problem uzależnienia i przemocy.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, 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.
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Cele:
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych ukierunkowanych na organizację
alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ;
- rozpowszechnianie i udział w profilaktycznych programach;
- podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży na temat problemów
uzależnień;
- aktywizacja środowiska lokalnego poprzez włączenie jego przedstawicieli w realizację
kampanii i programów;
- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych na zasadach placówek wsparcia
dziennego.
Działania:
1) finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie
Gminy Świeszyno w ramach działalności gminnych jednostek organizacyjnych (finansowanie
kosztów zatrudnienia pracowników i wolontariuszy);
2) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – organizowanie lokalnych
imprez profilaktycznych, w tym o charakterze rekreacyjno – sportowym i opiekuńczo –
wychowawczym związanych z promowanie wolnego od uzależnień stylu życia, organizacja
spektakli profilaktycznych, szkoleń, warsztatów prowadzonych przez specjalistów
w zakresie profilaktyki uzależnień;
3) uczestnictwo w kampaniach skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu;
4) udział w ogólnopolskich,
profilaktyki uzależnień;

regionalnych

programach

i kampaniach

dotyczących

5) współpraca z Policją w zakresie działań profilaktycznych, oraz organizowanie kampanii
lokalnych, informacyjno – edukacyjnych działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach;
6) współpraca z Policją w zakresie działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
w miejscach publicznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
Cele:
- wspieranie organizacji pozarządowych
z zakresu profilaktyki uzależnień;

oraz

osób

fizycznych

w realizacji

zadań

- wzmacnianie roli i pozycji organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym poprzez
promocję ich działań;
- propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Świeszyno.
Działania:
1) wspieranie programów i inicjatyw
w zakresie profilaktyki uzależnień;

innych

instytucji,

stowarzyszeń

działających

2) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych oraz zapewnienie warunków
lokalowych do prowadzenia działalności przez organizację pozarządowe działające w sferze
profilaktyki uzależnień i pomocy osobom uzależnionym.
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5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cele:
- zapewnienie przestrzegania obowiązujących warunków sprzedaży napojów alkoholowych ;
- ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich.
Działania:
1) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) informowanie Policji o przypadkach naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3) wnioskowanie o wszczęcie postępowania w przypadku naruszenia art. 13 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
6. Inne
działania
w zakresie
realizacji
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminnego

Programu

Profilaktyki

Działania:
1) finansowanie i dofinansowywanie uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach
i kursach, dofinansowanie organizacji szkoleń służących podniesieniu kompetencji
w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów
uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. szkolenia dla pracowników
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych,
nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
rodziców, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i innych osób
zajmujących się problematyką uzależnień);
2) zakup specjalistycznej literatury, prenumerata czasopism, w miarę potrzeb zakup
alkomatów.
Rozdział 3.
CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I. CELE GŁÓWNE I STRATEGICZNE PROGRAMU
Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zapobieganie
występowaniu zjawiska narkomanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, na terenie Gminy
Świeszyno oraz ograniczanie szkód spowodowanych jego występowaniem.
Celami strategicznymi niniejszego Programu są:
- udoskonalenie modelu wspólnego oddziaływania pracowników socjalnych, terapeutów,
doradców na osoby dotknięte problemem narkomanii oraz ich rodziny;
- tworzenie i dalsze doskonalenie form działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem
uzależnienia od narkotyków, w tym podejmowanie różnorodnych form pracy profilaktycznej
z dziećmi i młodzieżą.
II. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA WŁASNE GMINY
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od narkotyków.
Cele:
- wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych;
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- ułatwianie osobom uzależnionym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
- koordynacja działań w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Działania:
1) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnienia i osób
współuzaleznionych (główne zadania: informowanie o możliwości podjęcia leczenia
odwykowego, motywowanie do leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia po zakończonym
leczeniu, prowadzenie konsultacji przez wykwalifikowanego terapeutę, inicjowanie
interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej).
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków, w szczególności skierowanej do
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Cele:
- rozpowszechnianie i udział
regionalnym, ogólnopolskim;

w profilaktycznych

programach,

kampaniach

o zasięgu

- podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży na temat problemów
uzależnienia od narkotyków;
- promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia;
- aktywizacja środowiska lokalnego poprzez włączenie jego przedstawicieli w realizację
kampanii i programów.
Działania:
1) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – (organizowanie
lokalnych imprez profilaktycznych, w tym o charakterze rekreacyjno – sportowym
i opiekuńczo – wychowawczym związanych z promowaniem wolnego od uzależnień stylu
życia, organizacja spektakli profilaktycznych, szkoleń, warsztatów prowadzonych przez
specjalistów w zakresie profilaktyki uzależnień);
2) udział w ogólnopolskich,
profilaktyki uzależnień;

regionalnych

programach

i kampaniach

dotyczących

3) finansowanie i dofinansowywanie uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach
i kursach, dofinansowanie organizacji szkoleń służących podniesieniu kompetencji
w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów
uzależnień (m.in. szkolenia pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców i innych osób
zajmujących się problematyką uzależnień);
4) współpraca z Policją w zakresie działań profilaktycznych.
Rozdział 4.
REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
Realizatorami zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii są:
A. Głowni realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych Oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

Problemów

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie:
- bieżący monitoring realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
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- ścisła współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie realizacji działań i zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii;
- sporządzanie
sprawozdania
z realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii i przedstawienie go Wójtowi Gminy Świeszyno;
- bieżący nadzór merytoryczny nad wydatkowaniem środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- przygotowanie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz wszelkich
zmian w wyżej wymienionych programach.
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
- inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- opiniowanie inicjatyw, programów profilaktycznych w ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia
odwykowego oraz działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
B. Realizatorzy wspomagający i współpracujący w zakresie wykonywania określonych zadań
zawartych w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie;
2) Placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Gminy Świeszyno;
3) Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka w Świeszynie, Biblioteka Publiczna Gminy
Świeszyno;
4) Zespół Interdyscyplinarny;
5) Policja;
6) Organizacje pożytku publicznego działające na terenie Gminy Świeszyno;
7) Kościoły, instytucje wyznaniowe;
8) Ośrodki zdrowia;
9) Inne instytucje działające w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień.
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Rozdział 5.
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują
miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane za udział w posiedzeniach komisji w wysokości:
Przewodniczący – 183,00 zł brutto miesięcznie.
2. Wypłata wynagrodzenia dla członków komisji następuje na podstawie listy obecności na
posiedzeniu.
3. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu poza teren gminy na podstawie
delegacji.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Źródło finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te są ściśle związane z finansowaniem zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i nie można wykorzystywać ich na zadania
niezwiązane z programem.
2. Sposób kontroli realizacji programu.
Stały monitoring realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii prowadzony jest przez realizatora – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie Niedalino Nr 29A. Realizator do 31 stycznia 2015 roku sporządza i przedstawia
Wójtowi Gminy Świeszyno sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 rok.

Przewodniczący Rady
Gminy
Cezary Czenko

Id: 46702BC7-6526-471D-88E1-2878CB028E06. Podpisany

Strona 8

