U C H W A Ł A Nr XIV/129/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.
2002 Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005r. nr 179 , poz.1485/.
RADA GMINY w Czarnym Dunajcu uchwala co następuje :

§1
Uchwala się dla Gminy Czarny Dunajec Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 , w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.
§2
Uchwała dotyczy roku budżetowego 2012.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/129/2011
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 28 grudnia 2011 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W GMINIE CZARNY DUNAJEC
NA ROK 2012
I. Cele programu:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Ulepszenie sposobów niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącymi problemami.
4. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych i ich rodzin.
5. Budowanie skutecznych form ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
II. Główne kierunki działań:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii,
5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i uchwałą Rady Gminy.
III. Zasady i metody działań:
A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
1. Informowanie społeczności o możliwości uzyskania pomocy w zakresie leczenia choroby
alkoholowej i uzależnienia od narkotyków- wykonanie wizytówek i ogłoszeń.
2. Opłacenie kosztów lekarzy biegłych /psychiatra i psycholog/ orzekających w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu (na badania do lekarzy biegłych kieruje Gminna Komisja Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu zwana w dalszej części
Komisją )
3. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy dla różnych grup zawodowych na temat choroby alkoholowej,
sposobów jej leczenia i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ( pokrycie
kosztów szkoleń i kursów dla: członków Komisji, nauczycieli, pedagogów szkolnych, opiekunów
świetlic przyszkolnych i środowiskowych, radnych i rodziców).
5. Pokrycie kosztów szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu wczesnego rozpoznawania choroby
alkoholowej.
6. Pokrycie kosztów wyposażenia pomieszczenia, w którym znajduje się Gminny Punkt
Konsultacyjny ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
zwanym w dalszej części Punktem Konsultacyjnym mającym siedzibę w Czarnym Dunajcu przy
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ul. Piłsudskiego 4
7. Pokrycie pozostałych kosztów dotyczących funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego.

B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w zakresie warunków
materialnych i pomocy psychospołecznej.
2. Możliwość korzystania z porad psychologa pełniącego dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przez osoby
współuzależnione i ofiary przemocy (kobiety i dzieci )-pokrycie kosztów zatrudnienia (4 godziny
tygodniowo) w Punkcie Konsultacyjnym - zgodnie z harmonogramem-.
3. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej i alkoholizmu na
bazie istniejących przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach świetlic opiekuńczo-wychowawczych
i środowiskowych
4. Udzielanie pomocy prawnej rodzinom uzależnionym od alkoholu, oraz dla ofiar przemocy w rodzinie.
5. Koordynacja działań Policji, służb administracyjnych i wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców
przemocy w rodzinie .
6. Finansowanie szkoleń i kursów zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom
przemocy domowej (współpraca służb w ramach procedury „Niebieskiej Karty”) - policjanci,
pedagodzy szkolni, opiekunowie świetlic opiekuńczo - wychowawczych, członkowie Komisji.
 Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice opiekuńczo – wychowawcze, członków Komisji,
policjantów, pracowników socjalnych organizowane w gminie. Zajęcia będą prowadzone metodą
warsztatowo- wykładową. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia dla nauczycieli honorowane przy awansie zawodowym. Tematy programu szkolenia
dostosowany do potrzeb nauczycieli.
C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
1. Priorytetowym zadaniem jest dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu na
bazie świetlic opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie gminy przy szkołach
podstawowych i gimnazjach i poza szkolnych świetlic środowiskowych ( pokrycie kosztów
zatrudnienia opiekunów) i doposażenie działających już świetlic w art. szkolne, gry planszowe, sprzęt
sportowy itp.).
W świetlicach winna być zatrudniona wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie
przygotowanie do pracy z dziećmi oraz przeszkolenie w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień. W ramach prowadzonych zajęć świetlicowych preferuje się programy profilaktyczne i
edukacyjne, zajęcia sportowo - rekreacyjne, artystyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, gry i
zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki, obozy itp. Osoba prowadząca zajęcia powinna stosować
te formy pracy, w których czuje się najbardziej kompetentna
Ilość godzin pracy w świetlicach przyznawana jest wg wyznaczonych kryteriów, zgodnie ze złożonymi
wnioskami, wraz z częściowym doposażeniem świetlic.
Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i
funkcjonowania dzieci w rodzinie alkoholowej.
Programem, który ma pomóc dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka są warsztaty socjoterapeutyczne,
którego celem jest kształtowanie samoświadomości:
- uświadomienie przez uczestników swoich słabych i mocnych stron
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- rozpoznanie oraz budowanie hierarchii wartości
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności
W zakresie budowania umiejętności społecznych:
- zapoznanie się ze sztuką rozmawiania
- rozwijanie własnej indywidualności poprzez rozumienie siebie, ludzi i sytuacji społecznych
- zachęcanie do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji.


Objęcie młodzieży głównie z I i II klas Gimnazjum z terenu Gminy Czarny Dunajec programem
profilaktycznym do przeciwdziałania narkomanii „Jestem przeciw”. Celem programu jest dostarczenie
wiedzy o środkach odurzających, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwości
unikania tych zagrożeń, oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych: odmawiania,
satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające, konstruktywnych zachowań w
kontaktach z ludźmi, edukacji antytytoniowej. Program ma też na celu zachęcanie do abstynencji
tytoniowej, oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w
sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program ten wprowadza w zagadnienia
wczesnej profilaktyki był już realizowany i ciszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy
aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Końcowa ankieta wykazała, że zastosowane formy i metody pracy
w trakcie zajęć pozwoliły na osiągnięcie założonych przez program zadań. Program trafi do uczniów z
klas I i II wszystkich Gimnazjów w terenu Gminy Czarny Dunajec poprzez wcześniej przygotowanych
opiekunów świetlic opiekuńczo- wychowawczych.

2. Wdrażanie poniżej opisanych programów profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży
gimnazjum w środowisku szkolnym ich rodziców :
 „ Szkoła dla rodziców” to cykl spotkań dla rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych
relacji z własnymi dziećmi.
Głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych
kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumienia się, refleksja nad
własną postawą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie,
poczucie bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń
tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia, scenki, oraz mnóstwo przykładów z życia każdego rodzica.
3. Organizacja przedsięwzięć (masowych ) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki w formie
festynów, koncertów, dyskotek i zawodów sportowych ( finansowanie nagród rzeczowych).
4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego (kolonie i półkolonie ) dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Przedsięwzięcia te powinny mieć scenariusz zajęć zawierający treści profilaktyki
uzależnień. Doborem dzieci uczestniczących w tej formie zajęć zajmą się pedagodzy szkolni i
koordynator ds. uzależnień. W ramach tego zorganizowany zostanie:

 Obóz socjoterapeutyczny jest to aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Czarny Dunajec łączący profilaktykę alkoholową z relaksem, wypoczynkiem, wzbogacaniem wiedzy
przyrodniczej, historycznej, patriotycznej. Dzieci pozytywnie wzmocnione w zakresie wyniesionych
z domu rodzinnego urazów.
Program polega na realizacji profilaktyki alkoholowej, stwarzaniu kreatywnych sytuacji
wychowawczych, propagowaniu zdrowego stylu życia, wychowawczym oddziaływaniu poprzez
krajoznawstwo, poznanie nowych kultur, wychowanie poprzez sport.
 Turnus rehabilitacyjny” Celem organizacji turnusu jest stworzenie dzieciom specjalnej troski
możliwości poznania ciekawych miejsc, zmiany klimatu, a przede wszystkim skorzystanie z bogatej
gamy specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych. Program pełni także funkcję profilaktyczną,
bowiem stwarza dzieciom możliwość oderwania się od patologicznego często środowiska, w którym
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żyją. Niektóre dzieci wychowują się w rodzinach niepełnych lub zagrożonych alkoholizmem. Nie
wykluczone, iż problem alkoholizmu rodziców mógł być również jednym z czynników
uszkadzających organizm dziecka w fazie płodowej i w dużej mierze przyczynił się do wystąpienia
niepełnosprawności.
Zatem turnus byłby organizowany dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarny Dunajec,
pochodzących z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, w których jest problem alkoholowy. W
ramach tego turnusu realizowany będzie program edukacyjno-terapeutyczno- profilkatyczny.
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć specjalistycznych tj. :
- rehabilitacja i opieka pedagogiczna.
- zajęć dydaktyczno- wychowawczych prowadzonych w oparciu o program dydaktycznoprofilaktyczny.

5. Pokrycie kosztów dowozu dzieci na basen i biletów wstępu - ( usługa transportowa i karnety) - dzieci
zagrożone uzależnieniami i wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym – (rodziny
dysfunkcyjne)- wykaz dzieci potwierdzony przez pedagoga szkolnego i GOPS. Zachęcanie do
tworzenia i wykorzystywania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, w której dzieci i młodzież
aktywnie i zdrowo mogą spędzać czas wolny. Udostępnienie możliwości do prowadzenia zdrowego
trybu życia, tworzenie i doposażenie miejsc do zabawy , rekreacji i wypoczynku bez alkoholu –miejsc
do uprawiania sportu - zakup niezbędnego sprzętu sportowego do programów profilaktycznych.
6. Wspomaganie organizacyjno - finansowe działalności szkół, uczniowskich klubów sportowych,
klubów i stowarzyszeń sportowych , imprez kulturalnych skierowanych do dzieci i młodzieży z
Gminy Czarny Dunajec mających charakter promocji trybu życia bez używek min.
 ”Śpiewajmy Panu„W ramach tego programu jest przeprowadzony:
 koncert pieśni religijnej dla wszystkich szkół z terenu gminy Czarny Dunajec
 organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego
7. Wsparcie finansowe imprez, które przyczyniają się do kultywowania gwary, gawędy góralskiej, tańca
i kultury podhalańskiej. W ramach tego zorganizowany będzie program
 „Szept Modlitwy Na Nasyj Dziedzinie” w programie mogą uczestniczyć dzieci ze Szkół
Podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec. W ramach tego programu będzie zorganizowany i
przeprowadzony:
 konkurs plastyczny- malarstwa na szkle
 konkurs regionalny ( dziecięcy teatr regionalny)
8. Zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki w tym: książek,
czasopism, ulotek, broszur, plakatów, oraz wykorzystywanie gotowych opracowań.
Roczna prenumerata miesięcznika „ Wychowawca” dla dyrektorów szkół i opiekunów świetlic.
9. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych, związanych z promowaniem
trzeźwości kierowców.
10. Współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie włączenia do programów
szkoleń kierowców problematyki alkoholowej.
D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych , służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1. Organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń , osób fizycznych
działających w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka przemocy w rodzinie, rehabilitacji osób
uzależnionych i współuzależnionych.
IV. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i uchwałą Rady Gminy.
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1. Kontrola punktów handlowych i gastronomicznych sprzedających i podających napoje
alkoholowe, w szczególności kontrola zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
oraz reklamy alkoholu - wszystkie placówki handlowe i gastronomiczne – postulowana jedna kontrola
w ciągu roku i dodatkowo obligatoryjna kontrola w punktach w których łamie się przepisy ustawy o
wychowaniu w trzeźwości –
2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych w przypadku łamania przez
nich ustawowego zakazu reklamy alkoholu.
3. Prowadzenie stałej działalności informacyjno-edukacyjnej skierowanej do sprzedawców w zakresie
zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi - organizowanie i finansowanie szkoleń. W
ramach tego zadania zostanie zorganizowane szkolenie dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży
napojów alkoholowych z terenu Gminy Czarny Dunajec.
 Szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych organizowane
na terenie gminy.
Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
mające na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. W szkoleniu uwzględnia się zgodnie z rekomendacją
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie tylko aspekty prawne, lecz
również obszar osobistych motywacji ( np. podstawy rodzicielskie, mity na temat alkoholu) oraz
umiejętności praktyczne ( ćwiczenia scen asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu). Program
zajęć został oparty na doświadczeniach zdobytych przy realizacji tego typu spotkań na terenie całego
kraju przez kilka ostatnich lat. Prowadzenie zajęć ma charakter interaktywny, dzięki czemu w
spotkaniu aktywnie udział biorą sami sprzedawcy. Program wpisuje się działania edukacyjne
skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych mający na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów związanych z tematem spotkania. Podczas
szkolenia wykorzystane będą najnowsze pomoce edukacyjne ( filmy DVD, prezentacje multimedialne,
alkogogle – obrazujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, licznik trzeźwości w celu
nabycia umiejętności określania przez uczestników zawartości alkoholu we krwi u swoich klientów w
lokalach gastronomicznych). Każdy z uczestników zajęć wypełnia deklarację, która stanowi materiał
pozostający w dokumentacji gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Deklaracja
oprócz odpowiedzi na pytania merytoryczne zawiera potwierdzenie uzyskania informacji przez
sprzedawcę o prawnych aspektach sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zobowiązanie do przestrzegania prawa w przyszłości. dostępność alkoholu w oczach młodzieży.
Tematyka szkolenia:
 Prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych (system zezwoleń, wymagane
informacje do zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży, wnoszenia opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych klientom, zakazy sprzedaży pod zastaw i na kredyt)
 Podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem
kryterium kontaktowania się człowieka z alkoholem,
 Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu – omówienie problemowych i kłopotliwych
sytuacji związanych z nietrzeźwymi klientami,
 Zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży
 Zwrócenie szczególnej uwagi na szkody spowodowane przez spożywanie napojów alkoholowych
przez osoby małoletnie oraz przez kobiety w ciąży
 Zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych – reguły ułatwiające pracę sprzedawcom.
4. Analiza wyników kontroli oraz kierowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń do Wójta Gminy.
V. Zasady finansowania zadań gminnego programu oraz sposobów pozyskiwania realizatorów
programu
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1. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego Programu ujmuje się corocznie w
planie budżetowym Gminy w Dziale 851 Ochrona Zdrowia w rozdziale 85154- przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
2. Ujęcie w planie budżetowym na dany rok nie stanowi o przyznaniu dotacji lub innej formy
finansowania.
3. Uruchomienie środków następuje na podstawie umowy, porozumienia lub zlecenia podpisanego przez
Wójta Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy.
4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzone kontrole w oparciu o
Zarządzenie Wójta nr 105/2006 r. z dnia 21.11.2006 r. o powołaniu Gminnej Komisji Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu i listę obecności na
posiedzeniu, a w przypadku przeprowadzonej kontroli po wystawieniu rachunku przez członka komisji
przeprowadzającego kontrolę.
5. Pozyskiwanie realizatorów Programu odbywa się poprzez :
- zlecenie instytucjom wykonania określonych zadań Programu na podstawie umów cywilno –
prawnych.
- wyszukiwanie osób przygotowanych profesjonalnie/ posiadających certyfikaty lub referencje/ do
działań i pracy w zakresie realizacji programu i zawieranie z nimi przez Wójta umów cywilnoprawnych na realizację określonych zadań programu.

VI. Sposób kontroli realizacji gminnego programu
Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii składa Wójt Gminy Radzie Gminy.
VII. Postanowienia końcowe
1. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych gminy z wpłat za
wydawane zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Z wykonania zadań Programu Wójt Gminy złoży sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
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PRELIMINARZ
wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Czarnym Dunajcu na rok 2012
(w złotych brutto)
1. Finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych ……………………………………..73.285,00
i świetlic środowiskowych
2. Roczna prenumerata miesięcznika „ Wychowawca” dla szkół………………………………2.405,00
3. Kontrole placówek handlowych, gastronomicznych,…………………………………………3.450,00
i inne kontrole (tj. świetlic, realizowanych programów )
4. Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym……………………………………………………… …18.960,00
Psycholog i pedagog
5. Koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego i biura……………………………………..….51.300,00
( w tym roczna płaca dla koordynatora)
6. Koszty funkcjonowania Komisji …………………………………………….………………18.000,00
(szkolenia, delegacje, wynagrodzenie za posiedzenia)
7. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie…….……………………...5.000,00
8. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ……………………………..15.000,00
9.Dofinansowanie zajęć na Oddziale Terapii Uzależnień ……………………………………...5.100,00
przy Szpitalu w Nowym Targu
10. Dofinansowanie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych………….2.000,00
( detoksykacji)
11.Szkolenie dla nauczycieli prowadzących świetlice ……………………………………….…2.500,00
12. Szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych…………………... 1.300,00
13. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”……...………………………………………..........2.100,00
14. Warsztaty socjoterapeutyczne ……………………………………………………………....4.800,00
(mające na celu pracę z młodzieżą dużego ryzyka w zakresie zagrożenia narkomanią i alkoholem)
15. Obóz socjoterapeutyczny.......................................................................................................17.600,00
(wyjazd związany z przeciwdziałaniem narkomanii i innych uzależnień)
16. „ Jestem Przeciw………………….…………………………………………………….........1.200,00
17. Turnus rehabilitacyjny………………………………………………………………………10.000,00
18. „ Śpiewajmy Panu”…………………………………………………………………………..3.500,00
19. „ Szept modlitwy na nasyj dziedzinie”…………………………………………………..........2.500,00
8

RAZEM

240.000,00

Stawki wynagrodzenia / brutto/
za pracę członków Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
oraz osób realizujących zadania gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na rok 2012.

(w złotych brutto)
1. Udział w posiedzeniu Komisji

przewodniczący
Sekretarz
Członek

150,00 zł
130,00 zł
110,00 zł

2. Kontrola w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i inne kontrole
(wraz z dojazdem)

75,00 zł (jeden punkt)

3. Praca w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej

20,00 zł
(1godzina zegarowa)

4. Praca w Punkcie Konsultacyjnym- pedagog ds. profilaktyki

40,00 zł
(1 godzina zegarowa)

5. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym i praca w szkołach- (psycholog)

40,00 zł
(1 godzina zegarowa)
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VIII. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy członkowie Gminnej Komisji
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
3. Zakres kontroli:
a/ Przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej
okolicy,
b/ Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu
alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych a w szczególności:
- nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18,
nietrzeźwym ,na kredyt lub pod zastaw; ( art. 15 ust. 1)
- uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu ;(art. 45 ust.2)
- sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- w placówkach samoobsługowych ( o powierzchni większej niż 200 m) oraz w innych placówkach
handlowych, tylko w przypadkach kiedy sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów
alkoholowych.
- przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.
c/ Prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy (uchwała
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania).
4. Kontrole sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w pkt 3
przeprowadzane są co najmniej przez dwie osoby.
5. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:
- Wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż
napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona działalność;
- Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących handlu napojami alkoholowymi.
6. Czynności kontrolowanych, w przypadkach o których mowa w pkt. III, dokonuje się w obecności
kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej.
7. Przedsiębiorca kontrolowany zobowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do
przeprowadzenia kontroli.

sprawnego

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w którym zapisuje się zalecenia pokontrolne i
wyznacza termin usunięcia stwierdzonych uchybień.
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