
Uchwała 113/5/XII/07

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
gminy Iłowa na 2008 rok.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy
Iłowa na 2008 rok wraz z preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowią:
1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z
późn.zm.);

2) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w latach
2006 – 2010; dokument zatwierdzony do realizacji w dn. 04.01.2007 r.;

3) Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2007 – 2010, przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 18 grudnia 2006 r.;

4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z
późn.zm.)

§ 3. Diagnoza sytuacji dotycząca problemów alkoholowych na terenie gminy Iłowa:
1) charakterystyka Gminy Iłowa:

Gminę Iłowa zamieszkuje około 7.233 osoby, w tym 1407 dzieci i młodzieży poniżej 18
roku życia, 18 -latków – 88 osób, 4679 osoby w wieku produkcyjnym . Ilość osób
bezrobotnych w gminie – październik 2007 – 547 osób.
Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi::
a) 29 punktów w sklepach, w tym:
     - zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo 29;
     - zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa 24 ;
     - zawierających powyżej 18 % alkoholu 16 .
b) 13 punktów w gastronomii, w tym:
     -  zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo 13;
     -  zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa 5 ;
     -  zawierających powyżej 18 % alkoholu 7 .

        2) Stan problemów alkoholowych.
a) z wyników ankiet przeprowadzonych we wszystkich szkołach naszej Gminy ustalono

następujące informacje:
- wiek inicjacji alkoholowej przypada na 13 - 15 rok życia,
- po inicjacji alkoholowej w wieku 13 - 14 lat jest 70 % młodzieży, a najczęściej

spożywanym alkoholem przez młodzież jest piwo;
b) odnotowano przypadki znęcania się nad rodziną w związku z alkoholem, kradzieże,

kolizje drogowe, interwencje domowe itp.



c) 27 rodzinom z problemem alkoholowym i doświadczających przemocy domowej
udzielono pomocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w roku 2007 (stan na 14
listopada 2007)

d) Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy materialnej rodzinom z problemem
alkoholowym w formie zasiłków okresowych, pomocy doraźnej, dożywiania dzieci.

       3) Mapa problemów alkoholowych.
Do podstawowych obszarów, w których występują problemy alkoholowe
zalicza się:
- środowiska osób uzależnionych od alkoholu,
- środowiska osób pijących w sposób szkodliwy,
- członków rodzin osób uzależnionych oraz pijących w sposób szkodliwy,
- rodziny zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

4) Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej:
- "Punkt Konsultacyjno-Informacyjny" dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz

ofiar przemocy domowej (dyżury specjalistów: psycholog, pełnomocnik);
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez

Burmistrza;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej;
- Policja;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej;
- Gimnazjum w Iłowej
- Szkoła Podstawowa w Iłowej;
- Kościół;
- Świetlice środowiskowe;
- Organizacje pozarządowe;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu; PIK;

5) Promocja Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
a) współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się problemami rozwiązywania

i profilaktyką problemów alkoholowych;
b) współpraca z lokalną prasą;
c) współpraca ze szkołami i kościołem;
d) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Iłowa;

§ 4. Cele programu:
Rada Miejska w Iłowej świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów alkoholowych
i uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy
przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych:
a) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do

powstrzymania się od spożywania alkoholu;
b) działalność wychowawczą i informacyjną;
c) ograniczenie dostępności alkoholu;
d) leczenie i rehabilitację uzależnionych od alkoholu;
e) zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz ich usuwanie;
f) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym:

- materialnej
- prawnej
- psychologicznej

g) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem zakazów zawartych w ustawie z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).



§ 5. Zadania programu:
1) zwiększenie dostępności pomocy:

a) kierowanie na badania pozwalające ustalić istnienie uzależnienia od alkoholu i
wskazanie metod leczenia,

b) kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,

c) kontynuacje działalności "Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego" dla osób
uzależnionych i ich rodzin,

d) zakup i dystrybucje materiałów informacyjno edukacyjnych dla klientów "Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego" oraz instytucji społecznych: GOPS, policja, szkoły,

e) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i
pomocą osobom uzależnionym (placówki odwykowe, grupy samopomocowe, klub AA).

2)  udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe:
a) dyżury w Punkcie konsultacyjnym mające na celu udzielanie pomocy i informacji

osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej,
b) prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach

przemocy w rodzinie,
c) udzielanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin przez

Ośrodek Pomocy Społecznej po dokładnym rozeznaniu ich potrzeb i sporządzeniu
wywiadu środowiskowego,

d) podejmowanie działań w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ("Niebieska
Karta", "Pomarańczowa Linia"),

e) działanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej.

3) działalność wychowawcza:
a) uwzględnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu,
b) przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł",
c) rozwijanie działalności ośrodków integracji społecznych na wsiach gminy Iłowa,
d) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji

bezalkoholowych:
- festyny,
- przedstawienia teatralne o uzależnieniach,
- konkursy szkolne z zakresu profilaktyki uzależnień,

e)  zakup i rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzależnień.

4) ograniczenie dostępności alkoholu:
a) kontrolę placówek dystrybucji alkoholu prowadzić będą uprawnieni członkowie

Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja,
b) podejmowanie interwencji w stosunku do osób łamiących ustawę o wychowaniu w

trzeźwości.

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
a) współdziałanie z Kościołem,
b) wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami

poddanymi leczeniu odwykowemu,
c) udzielanie pomocy grupom samopomocowym na terenie Gminy Iłowa,
d) udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej organizacjom pozarządowym w zakresie

realizacji zadań profilaktycznych i propagowania alternatywnych do spożywania
alkoholu form spędzania czasu wolnego.



§ 6. Realizacja zadań:
1) realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych, uchwalanego przez radę gminy. Program jest realizowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) w celu realizacji programu Burmistrz Iłowej powołuje Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom;

3) przedmiotem działania Komisji jest w szczególności:
a) inicjowanie działań w zakresie:

- zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,

- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w
szczególności dla dzieci i młodzieży,

- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych oraz innych
środowisk pomocy profesjonalnej i nieprofesjonalnej, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,

c) opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży,

d) inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,

e) opracowywanie rocznego preliminarza wydatków,
f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności komisji.

5) Członkowie komisji za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie bezosobowe w wysokości:
a) 800zł brutto miesięcznie – przewodniczący komisji (zarazem Pełnomocnik Burmistrza

Iłowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom) płatne na warunkach określonych w
umowie zlecenia,

b) 101,20 zł brutto  za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji – pozostali członkowie
komisji, wypłacane na podstawie listy obecności z posiedzenia komisji.

§ 7. 1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2008 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

      2. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

      3.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych   potrzeb związanych z zapobieganiem i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii  Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zależności od charakteru
zgłaszanych zmian wymagane są także opinie lub uchwały  Rady Miejskiej w Iłowej.

§ 8. Priorytety działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla gminy Iłowa na 2008 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
  Mirosław Wdowiak



Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 113/5/XII/07
z dnia 17.12 2007 r.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 R.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE kwota

1. Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00

2. Składki na Fundusz Pracy 500,00

3. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 54 500,00

a

pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług
specjalistycznych dla uzależnionych i ich rodzin (200zł/m-cznie) 2 400,00

b  opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla uzależnionych
(130zł/osoby) 2 600,00

 c
wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży w szkołach oraz przeprowadzających kampanie
przeciw uzależnieniom

1 500,00

 d  wynagrodzenie Przewodn. Komisji RPA (800zł) i członków Komisji
(101,20zł)x3członków kom. 13 550,00

 e  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej WCPR Iłowa 8 250,00

 f  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Konin Żagański 7 200,00

g umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Czerna 7 200,00

h  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Borowe 7 200,00

i  umowa zlecenie z opiekunem do dzieci na świetlicy
socjoterapeutycznej WCPR Iłowa 3 600,00

j umowa zlecenie z opiekunami na półkolonii WCPR Iłowa 1 000,00

4. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00

5. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 12 900,00

a  materiały biurowe do punktu konsultacyjnego 200,00
b książki i czasopisma fachowe 1 800,00

WCPR Iłowa – 900 zł
świetlica BOROWE- 300 zł
świetlica KONIN ŻAG.- 300 zł
świetlica CZERNA- 300 zł

c  artykuły szkolne 3 400,00
WCPR Iłowa - 1.000 zł
świetlica BOROWE- 800 zł
świetlica KONIN ŻAG.- 800 zł
świetlica CZERNA- 800 zł



d  gry planszowe, piłki itd.. 3 600,00
WCPR Iłowa - 900 zł
świetlica BOROWE- 900 zł
świetlica KONIN ŻAG.- 900 zł
świetlica CZERNA- 900 zł

e materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych 3 900,00

Zachowaj trzeźwy umysł- 2.400 zł

Maraton trzeźwości- 1.000 zł

Mityng AA- 500 zł

6. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 500,00

a papier do ksero i drukarki 500,00

komisja RPA- 100 zł
WCPR Iłowa - 100 zł
świetlica BOROWE- 100 zł
świetlica KONIN ŻAG.- 100 zł
świetlica CZERNA- 100 zł

7. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 18 200,00

a organizacja półkolonii: 13 000,00
WCPR Iłowa- 7000 zł
Szczepanów -3.000 zł
Konin Żagański - 3.000 zł

b
szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym:
członkowie komisji; pedagodzy szkolni; sprzedawcy; pracownicy
OPS; wychowawcy świetlicy;

640,00

d

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży(teatry
profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające
narkomanię i inne uzależnienia realizowane w szkołach na terenie
gminy Iłowa)

2 000,00

e
 indywidualne i grupowe sesje psychoterapii dla osób uzależnionych
od alkoholu i środków psychoaktywnych (umowa z "PROFIL")-
30zł/osoba

2 500,00

g usługi pocztowe 60,00

8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 600,00

a  opinie psychiatryczne 2 600,00

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 1 300,00

a  rozmowy telefoniczne 1 300,00

10.
DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W
CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

6 300,00

a
 utrzymanie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu
Abstynenta i biura Gminnej Komisji RPA (oświetlenie, ogrzanie,
remonty, konserwacje)

6 300,00

OGÓŁEM 102 300,00



Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 113/5/XII/07
z dnia 17.12. 2007 r.

Priorytet I

Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież
Beneficjenci: dzieci, młodzież, sprzedawcy alkoholu, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
1 Eliminowanie możliwości zakupu i

spożycia alkoholu przez osoby
niepełnoletnie

1.1 Kontrola sprzedawców Gminna Komisja RPA
1.2 Szkolenie sprzedawców Pełnomocnik ds. PU

2 Eliminowanie możliwości zakupu i
spożycia alkoholu przez osoby
niepełnoletnie, wdrażanie
nowoczesnych programów
profilaktycznych i metod uczenia
postaw i umiejętności służących
zdrowemu i trzeźwemu życiu
(placówki szkolno-wychowawcze)

2.1

2.2

Realizacja programów
profilaktycznych  w szkołach
i na świetlicy

kontrola miejsc, w których
organizowane są imprezy dla
młodzieży- dyskotek

Pedagodzy szkolni
Realizatorzy programów
profilaktycznych
Koordynator  na świetlicy

Policja

3 Udzielanie profesjonalnej pomocy
rodzicom dzieci, które spożywają
alkohol (udział rodziców w
programach profilaktycznych)

3.1

3.2

Spotkanie z rodzicami w
trakcie realizacji programów

Dyżury psychologa
Dyżury psychoterapeuty

Realizatorzy programów
profilaktycznych

Psycholog
Terapeuta

4 Interwencje profilaktyczne wobec
grup podwyższonego ryzyka

4.1 Dyżury psychologa
Dyżury psychoterapeuty

Psycholog
Terapeuta

5 Edukacja rodziców i wychowawców
w zakresie pomagania w utrzymaniu
abstynencji – promowanie zdrowego
stylu życia

5.1 Organizowanie imprez,
festynów, zawodów
promujących zdrowy styl
życia np. Zawody
wędkarskie, Biesiada
Rodzinna, kampania
Zachowaj Trzeźwy Umysł

WCPR, GCKiS, świetlica,
placówki oświatowe.
Ośrodki integracji
społecznej na wsiach
Koordynator kampanii –
Pełnomocnik ds. PU

6 Wspieranie działań służących
rekreacji i zabawie młodzieży bez
alkoholu (prowadzenie szkoleń,
kampanii, imprez trzeźwościowych i
wypoczynku mających na celu
zmiany postaw wobec picia
alkoholu przez młodzież na terenie
miasta i poza miastem w ramach
wypoczynku letniego i zimowego)

6.1

6.2

Organizowanie imprez,
festynów, zawodów
promujących zdrowy styl
życia np. Zawody
wędkarskie, Biesiada
Rodzinna, kampania
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Organizowanie wypoczynku
dla dzieci, - kolonii,
zimowisk i półkolonii  z
realizacją programu profil.

WCPR, GCKiS, świetlica,
placówki oświatowe.

Organizacje pożytku pub-
licznego, placówki
uprawnione do organizacji
wypoczynku

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu I
- liczba skontrolowanych sprzedawców napojów alkoholowych
- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
- liczba osób dorosłych/rodziców uczestniczących w programach profilaktycznych
- liczba osób dorosłych/rodziców uczestniczących w programach edukacyjnych
- ilość dzieci uczestniczących w imprezach rekreacyjnych



Priorytet II

Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużyciem alkoholu

Beneficjenci: społeczność lokalna, uczniowie szkół na terenie gminy

Cel Działanie RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
1 Edukacja społeczna na temat

sytuacji i czynników ryzyka
oraz sposobów zapobiegania
zagrożeniom alkoholowym i
rozpoznawania sygnałów
wskazujących na rozwijanie
się procesu uzależnienia
(literatura i broszury fachowe,
prasa)

1.1 Zakup literatury fachowej –
książek, broszur czasopisma
„Niebieska Linia”,
poradników do użytku
pedagogów szkolnych, MOPS-
u, Policji,

Pełnomocnik ds. PU,
OPS

2 Uczenie osobistych
umiejętności kontrolowania
rozmiarów i wzorów picia,
zwiększenie skuteczności
interwencji wobec zaburzeń
zachowania wynikających z
nadmiernego picia
(wzmożenie kontroli
społecznej i prawnej,
szczególnie zaś
powstrzymanie przemocy)

2.1 Realizacja spektakli
profilaktycznych w szkołach i
na świetlicy, realizacja
krótkich forma – zajęć
profilaktycznych uczących
radzenia sobie w sytuacjach
trudnych

Pedagodzy szkół
Gminna Komisja RPA
Pełnomocnik ds. PU,
Koordynatorzy
ośrodków integracji
społecznej na wsiach

3 Zwiększenie skuteczności
interwencji wobec zaburzeń
zachowania wynikających z
nadmiernego picia
(wzmożenie kontroli
społecznej i prawnej,
szczególnie zaś
powstrzymanie przemocy)

3.1 Realizowanie procedury „
Niebieskich Kart”

Policja
pracownicy OPS-u

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu II

- ilość „Niebieskich Kart” wypełnionych przez policję
- ilość „Niebieskich Kart” wypełnionych przez pracowników OPS-u
- ilość osób, które skorzystały ze spektakli profilaktycznych



Priorytet III

Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego

Beneficjenci: społeczność społeczna

Cel Działanie RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
1 zwiększanie skuteczności

interwencji prawno -
administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez picie
alkoholu poprzez:
poradnictwo ro-dzinne,
tworzenie lokalnej sieci
przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

1.1

1.2

1.3

1.4

Kierowanie wniosków do
Sądu Rejonowego o leczenie
odwykowe

kierowanie wniosków do
Komisji RPA o podjęcie
działań w celu eliminowania
szkodliwego picia alkoholu

stworzenie możliwości
pomocy w przypadkach
przemocy w rodzinie,

przeszkolenie członka komisji
RPA, pracownika OPS-u ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Przewodnicząca Komisji RPA

Policja
OPS

dyżur pełnomocnika,
dyżur specjalisty ds.
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Pełnomocnik ds. PU

2 Zwiększanie dostępności i
skuteczności
zorganizowanych form
pomocy psychologicznej dla
dzieci z rodzin
alkoholowych oraz
dorosłych członków tych
rodzin

2.1 Dyżury psychologa Psycholog

3 Wspieranie działalności
ośrodków integracji
społecznej działających na
wsi

3.1 Szkolenie pracowników
ośrodków integracji
społecznej działających  na
wsi

Pełnomocnik

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu III
- ilość wniosków skierowanych do sądu przymusowe  leczenie
- ilość wniosków skierowanych do KRPA
- ilość osób, które podjęły leczenie
- ilość osób zgłaszających się na dyżur pełnomocnika
- ilość osób zgłaszających się na dyżur specjalisty od przeciwdziałania przemocy
- ilość osób korzystających z zajęć ośrodków integracji społecznej



Priorytet IV

Zmniejszanie naruszeń prawa na rynku alkoholowym

Beneficjenci: dzieci, młodzież, sprzedawcy alkoholu, rodziny, społeczność lokalna

Cel Działanie RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
1 Szczegółowa ewidencja

wydawanych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
oraz nasilenie efektywnej
kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych

1.1

1.2

Prowadzenie ewidencji zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych

kontrole punktów sprzedaży
napojów alkoholowych

Pracownik UM

Gminna Komisja RPA

2 Cofanie zezwoleń w przypadku
naruszenia przepisów prawa

2.1 W uzasadnionych przypadkach
łamania ustawy cofanie zezwoleń

Gminna Komisja RPA,
pracownik UM

3 Prowadzenie kampanii
edukacyjnej wśród sprzedawców
napojów alkoholowych, że
alkohol nie jest zwykłym
produktem spożywczym i jakie
skutki powoduje jego
nadużywanie

3.1 Szkolenie sprzedawców alko-
holu oraz właścicieli sklepów
oraz punktów sprzedaży
alkoholu.

Pełnomocnik ds. PU

4 Szkolenie sprzedawców w
zakresie związku przyczynowo -
skutkowego sprzedaży napojów
alkoholowych nieletnim a
przestępczością oraz w zakresie
obowiązującego ich prawa

4.1 Szkolenie sprzedawców alko-
holu oraz właścicieli sklepów
oraz punktów sprzedaży
alkoholu.

Pełnomocnik ds. PU

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu IV

- ilość przeszkolonych sprzedawców z miasta
- ilość przeszkolonych sprzedawców z terenu wsi
- ilość zgłoszonych przypadków naruszeń prawa w zakresie łamania ustawy
- ilość cofniętych z powodu łamania ustawy zezwoleń na sprzedaż alkoholu
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