UCHWAŁA NR VIII/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014-2017”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.
379, poz. 1072) 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 2012 r. poz. 1356 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1563, Dz.U. z 2014 r. poz. 822 , poz.1188) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/306/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014 -2017” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2015

L.p.

I

II

III

Zadania i zamierzenia
Zwiększenie dostępności
i pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w
szczególności ochrony
przed przemocą

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej
w przedszkolach, szkołach,
organizacjach
pozarządowych
i stowarzyszeniach oraz
kontroli placówek
sprzedających napoje
alkoholowe
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

IV

Sposób realizacji
1) Koszty badania przez biegłych w zakresie
uzależnienia od alkoholu
2) Koszty związane z postepowaniem sądowym
wobec osób uzależnionych od alkoholu.
1) Pomoc psychospołeczna, prawna i rzeczowa
rodzinom zagrożonym alkoholizmem
i współuzależnionym.
2) Dofinansowanie działalności Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego, udzielającego rodzinom wsparcia
psychospołecznego, prawnego i ochrony przed
przemocą.
3) Prowadzenie i finansowanie grupy wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie oraz działania skierowane
do sprawców przemocy.
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w przedszkolach,
szkołach, organizacjach pozarządowych
i stowarzyszeniach.
2) Realizacja programu profilaktycznego na bazie
świetlic wiejskich.
3) Kontrola placówek sprzedających napoje
alkoholowe.
1) Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami
i organizacjami zajmującymi się problematyką
uzależnień i współuzależnień, w tym:
a) organizacja wypoczynku i imprez profilaktycznointegracyjnych przez Stowrzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu,
2) organizacja czasu wolnego i imprez o charakterze
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3) Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
3.1. Każdy z członków Komisji ma obowiązek
uczestnictwa w posiedzeniu Komisji.
3.2. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 200,00 zł za każdy udział w posiedzeniu
Komisji.
3.3. Oprócz wynagrodzenia określonego w pkt 3.2
przewodniczący otrzymuje ryczałt w wysokości
850,00 zł miesięcznie, Sekretarz otrzymuje ryczałt 650,00 zł miesięcznie.
3.4 Wypłata wynagrodzenia nastepować będzie po
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Plan
3.400,00
2.000,00
1.000,00

18.420,00

500,00

14.500,00
6.000,00

1.520,00

3.200,00

58.160,00

38.800,00
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przedstawieniu listy obecności złożonej przez
Przewodniczącego.
3.5 Członkowi Komisji, który w danym miesiącu
nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji
wynagrodzenie okreslone w pkt 3.2 nie przysługuje..
4) Koszty rzeczowe pracy komisji – udział w kosztach
administracyjnych.
5) Szkolenie członków Komisji.
Razem
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Uzasadnienie
Zmiany w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Dzierzgoń na lata 2014-2017” związane są z przesunięciem środków finansowych pomiędzy
zadaniami z przeznaczeniem na realizację zamierzeń, na które jest zapotrzebowanie.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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