UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 27 grudnia 2018 r.
o zmianie uchwały nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm1)) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity (DZ.U. z 2018 r.,
poz. 2137.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Dzierzgoń na rok 2018 załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz. 2232.
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Załącznik do uchwały Nr IV/31/2018
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń
na rok 2018.
1. WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na
rok 2018, zwany dalej „Programem”, określa cele Gminy Dzierzgoń w zakresie profilaktyki
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu. Program ten jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań
profilaktycznych oraz naprawczych, zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu wśród
mieszkańców Gminy Dzierzgoń.
Przy tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Dzierzgoń na rok 2018 uwzględniono kierunki działań określonych w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016-2020, Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2018 roku, Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Dzierzgoń na lata 2015-2020 oraz inne dokumenty strategiczne na poziomie ogólnopolskim,
regionalnym, lokalnym.
Aby móc planować i prowadzić działania mające na celu profilaktykę i rozwiazywanie problemów
alkoholowych ważne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spożywania napojów alkoholowych
oraz zaburzeń życia społecznego, rodzinnego wywołanych przez spożywanie alkoholu. Uchwałą Nr
XVIII/154/2016 Rada Miejska w Dzierzgoniu ustaliła na terenie gminy Dzierzgoń 55 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) w tym
40 punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 15 punktów przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży.
W 2016 roku ze świadczeń
pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu skorzystało 523 rodzin w tym 39 rodzin, w których wystąpił problem alkoholowy,
natomiast w 2017 roku na dzień 30 listopada ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierzgoniu skorzystało 472 rodziny w tym 31 rodzin z powodu występowania problemu
alkoholowego. Najczęstszą formą wsparcia dla tych rodzin było udzielanie wsparcia w postaci
zasiłków stałych, celowych, okresowych, schronienia, oraz pomoc w postaci dożywiania. Rodziny.
Z nadużywaniem alkoholu bardzo często związana jest przemoc . W 2016 roku założono 38 tzw.
„Niebieskich Kart” w 2017 roku na dzień 30 listopada tych kart założono 28.
Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/GKRPA/ powołana na podstawie Zarządzenia Nr 17/07
Burmistrza Dzierzgonia z dnia 08 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu. W skład GKRPA wchodzi 8 osób.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ jest ważnym zadaniem
wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2016 roku
GKRPA wezwała na rozmowy motywujące w związku ze zgłoszonym problemem nadużywania
alkoholu 24 osoby /zgłosiło się 13 osób/. GKRPA decydowała o dalszym postępowaniu wobec osób
nadużywających alkoholu (skierowano 9 osób na badanie przez lekarzy biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,; skierowano 25 wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego III
Wydział Rodzinny i Nieletnich). Dodatkowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zaopiniowano pozytywnie 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Dzierzgoń (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/230/2002 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 23 kwietnia 2002 r. ).
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GKRPA jest organem pomocniczym gminy również w zakresie zwiększenia dostępności wsparcia
kierowanego do osób uzależnionych oraz ich rodzin. Osoby, które borykają się z problemem
uzależnienia, przemocy w rodzinie mogą skorzystać ze wsparcie w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym. W 2016 roku w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielono 114 porad osobom
nadużywającym picie alkoholu/ w tym 16 osób po rozmowie motywacyjnej zdecydowało się na terapię
w poradni Leczenia uzależnienia od alkoholu w Sztumie, 8 osób zdecydowało się na odtrucie
w Oddziale detoksykacyjnym w Prabutach, 6 osób zdecydowało się podjąć terapię stacjonarna
w Oddziale Leczenia Uzależnienia od alkoholu w Prabutach. Dodatkowo w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym udzielono 90 konsultacji w zakresie przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji Programu
współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, Policją, Ośrodkiem Zdrowia
w Dzierzgoniu, Sądem Rejonowym w Kwidzynie, Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzierzgoń Poradnią Zdrowia Psychicznego
w Sztumie, placówkami oświatowymi z terenu gminy Dzierzgoń oraz organizacjami pozarządowymi.
Sposób realizacji zadań ujętych w Programie w oparciu o posiadane zasoby dostosowany jest do
możliwości oraz przede wszystkim do potrzeb występujących w Gminie Dzierzgoń. Działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy stanowią
kontynuację wcześniej podejmowanych Programów.
Źródłem finasowania Programu są środki finansowe z budżetu Gminy Dzierzgoń, pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. CELE I ZADANIA PROGRAMU
Zgodnie z art. . 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity (DZ.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
alkoholu;

dla osób uzależnionych od

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
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 dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomagani działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu
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.
Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2018 to:
1. Zwiększenie oferty pomocy terapeutycznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków,
członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową;
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy
Dzierzgoń na temat szkodliwości używania alkoholu;
3. Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, udzielającego rodzinom wsparcia
psychospołecznego, prawnego i ochrony przed przemocą.
4. Prowadzenie edukacji profilaktycznej na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu -FAS;
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5. Prowadzenie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

programów

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla sprzedawców napojów alkoholowych;
7. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych;
8. Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Dzierzgoń;
3. HARMONOGRAM WYDATKÓW
3.1 Zwiększenie dostępności
uzależnionych od alkoholu;
LP

pomocy

terapeutycznej

ZADANIA/PROJEKT

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

1.

Badania przez biegłych
w zakresie uzależnienia
od alkoholu.

2.

Postępowanie sądowe
wobec osób
uzależnionych od
alkoholu.

Wydawanie
zleceń na
wykonanie
opinii
o stopniu
uzależnienia
Kierowanie
wniosków do
sądu.

Liczba osób
skierowanych
na badanie,
liczba
wydanych
opinii
Liczba
wniosków
skierowanych
do sądu

i rehabilitacyjnej

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
Przewodnicząca
GKRPA

Przewodnicząca
GKRPA

Razem

dla

BUDŻET

TERMIN

1.500,00

I-XII
2018

1.000,00

I-XII
2018

2.500,00

3.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
LP

ZADANIA/PROJEKT

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

1

Pomoc
psychospołeczna,
prawna i rzeczowa
rodzinom zagrożonym
alkoholizmem
i współuzależnionym.

Zawarcie
umów ze
specjalistami

Liczba udzielonych
porad

2

Dofinansowanie
działalności Punktu
Informacyjno Konsultacyjnego,
udzielającego
rodzinom wsparcia
psychospołecznego,
prawnego i ochrony
przed przemocą.

Zawarcie
umów ze
specjalistami

Liczba udzielonych
porad

Wybór
realizatora
szkoleń,
realizacja
szkoleń

Liczba
przeprowadzonych
szkoleń, liczba
przeszkolonych
osób

3

Szkolenia dla służb
zajmujących się
przeciwdziałaniem
uzależnieniom, w tym
alkoholizmowi, FAS,
przemocy w rodzinie
i narkomanii, w tym
dla członków GKRPA
RAZEM

osób

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń,
MOPS
w Dzierzgoniu.

pomocy

BUDŻET

TERMIN

8.400,00

I-XII
2018

Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń,
MOPS w Dzierzgoniu

24.000,00

I-XII
2018

Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń,
MOPS w Dzierzgoniu

3.000,00

II-XII
2018

35.400,00

3.3 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;
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ZADANIA/PROJEK
T
Organizowanie
wypoczynku
letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych lub
ubogich z terenu
Gminy Dzierzgoń
z realizacją
programu
profilaktyki
uzależnień
i przemocy
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w przedszkolach,
szkołach,
organizacjach
pozarządowych
i stowarzyszeniach.
RAZEM
LP

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

Przeprowadzenie
konkursu ofert,
podpisanie
umowy

Liczba osób
uczestniczących
w wypoczynku,
liczba
zrealizowanych
działań

Warsztaty,
spotkania
profilaktyczne,
pogadanki,
prelekcje, zakup
niezbędnych
artykułów itp.

Liczba
szkół/instytucji
realizujących
zadanie, liczba
osób biorących
udział, liczba
zrealizowanych
działań

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń

Dyrektorzy Szkół ,
Posterunek Policji
w Dzierzgoniu, straż
Graniczna w Elblągu
MOPS
w Dzierzgoniu

BUDŻET

TERMIN

18.000,00

I-XII
2018

26.200,00

I-XII
2018

44.200,00

a.Wspomagani działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązaniu
problemów alkoholowych;
LP

ZADANIA/PROJEKT

1

2

Propagowanie idei
trzeźwościowych na
terenie Gminy
Dzierzgoń poprzez
organizację „Dnia
Trzeźwości”

3

Promocja zdrowego
stylu życia wolnego od
uzależnień
zorganizowanie
otwartego spotkania:
Kampania Stop FAS

DZIAŁANIA

WSKAŹNIKI

Wykonanie
diagnozy
zagrożeń
społecznych,
wybór realizatora
wykonania
diagnozy,
podpisanie umowy
Przeprowadzenie
konkursu ofert,
podpisanie
umowy/umów

Przeprowadzenie
konkursu ofert,
podpisanie
umowy/umów

Liczba osób
biorących
udział
w działaniu,
rezultaty
projektu
Liczba osób
biorących
udział
w imprezie,
liczba
wspieranych
organizacji
Liczba osób
biorących
udział
w imprezie,
liczba
wspieranych
organizacji

ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ
Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń
MOPS w Dzierzgoniu

BUDŻET

TERMIN

5.000,00

I-XII
2018

Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń
MOPS w Dzierzgoniu

3.000,00

I-XII
2018

Przewodnicząca
GKRPA
Gmina Dzierzgoń
MOPS w Dzierzgoniu

1.500,00

I-XII
2018

RAZEM

9.500,00

b. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
3.
LP

ZADANIA/PROJEK
T
Kontrola punktów
sprzedaży napojów

DZIAŁANIA
Przeprowadzeni
e kontroli,

WSKAŹNIKI
Liczba
skontrolowanych
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BUDŻET

TERMIN
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2018
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alkoholowych
Gminy Dzierzgoń
z realizacją
programu profilaktyki
uzależnień
i przemocy

podejmowanie
interwencji
w przypadku
nieprzestrzegani
a zasad
i warunków
korzystania
z wydanych
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych, tj.
zakazu promocji
i reklamy
napojów
alkoholowych,
sprzedaży
alkoholu
nieletnim,
nietrzeźwym, na
kredyt lub pod
zastaw

punktów, liczba
przeprowadzonych
kontroli, liczba
punktów
sprzedaży
w obszarach
o zwiększonym
liczba
zrealizowanych
działań

Gmina Dzierzgoń

RAZEM

4.800,00

a. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.38. 400,00 zł.
a.Każdy z członków Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.
b.Ustala się dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczna w wysokości 1.100,00 zł brutto.
c.Ustala się dla Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczna w wysokości 900,00 zł brutto.

Problemów

Alkoholowych

d.Ustala się dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zryczałtowane
wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości: 200,00 zł. brutto.
e.Wypłata wynagrodzenia następować będzie po przedstawieniu listy obecności złożonej przez
Przewodniczącego.
Członkowi Komisji, który w danym miesiącu nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji wynagrodzenie
określone w pkt 4 nie przysługuje.
Ustala się dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym również
dla Przewodniczącego oraz sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu
przeprowadzenie kontroli punków sprzedaży napojów
alkoholowych w wysokości - 200,00 zł brutto.
4.7 Koszty rzeczowe pracy Komisji - udział w kosztach administracyjnych.- 1.200,00 zł
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Uzasadnienie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na
rok 2018, zwany dalej „Programem” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określa sposób
realizacji zadań własnych gminy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wskazanych w Programie finansowana jest ze środków uzyskiwanych z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów alkoholowych w Dzierzgoniu.
Zgodnie z przywołanymi na początku uzasadnienia przepisami Program uchwalany jest corocznie
przez Rade Miejską.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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