
JIADA MIEJSKA
w K A L E T A C H

Uchwafa Nr 254/XXVIII/2013
Rady Wliejskiej w Kaletach

zdnia 14 maja 2013 roku

wsprawie przyj^cia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych na 2013 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
{Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) I art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwoSci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1356)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§1

Przyjmuje sie;
,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na 2013 rok"- stanowia_cy
zala_cznik do niniejszej uchwaly.

§2

W zwiqzku z przyjeciem Programu okreslonego w § 1 zapewnia sie srodki finansowe na jego
realizacj^ w wysokosci 90 000 z! w rozdziale 85154 budzetu miasta Kalety na 2013 r.

§ 3

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizacje Programu sa;
1) Pelnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Rozwiqzywania Problem6w Uzaleznieri,
2) Gminna Komisja ds. Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Kaletach,
3) Miejski OSrodek Pomocy Spoiecznej w Kaletach.

§ 4

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmtstrzowi Miasta Kalety.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach

inf/Eitgeniusz Ptak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1356) Rada Miejska corocznie uchwala
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych. Program jest czescia^
strategii rozwiqzywania problemow spolecznych gminy.



ADA MJFJSKA
w K A L E T A C H

ZaJqcznik
do Uchwafy Nr 254/XXV1II/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
zdnia 14maja2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
NA2013ROK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych okresla cele
i zadania gminy, ktorych realizacja prowadzona jest w oparciu o ustawe, z dnla 26 pazdziernika 1982
roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz, U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rekomendacjami Pahstwowej Agencji Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych.

Podstawowym celem Gmmnego Programu Profilaktyki i Rozwia^zywania Problemow
Alkoholowych jest zapobleganie powstawaniu i rozszerzaniu sie, zjawisk patologii spoleczne]
w szczegolnosci naduzywanla alkoholu i przemocy domowej oraz zmniejszanie rozmiarow aktualnie
wyst§puja_cych I spostrzeganych zagrozeh w tej mierze.

I. CELE

1. Rozwoj edukacji publicznej w zakresie naduzywania i uzaleznienia sie, od alkoholu oraz jego
skutkow moralno - spolecznych, psychiczno - zdrowotnych.

2. Rozwijanie usJug psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla osob naduzywajapych
I uzaleznionych od alkoholu oraz ich rodzin.

3. Wzrost doste_pnosci i skutecznosci podejmowanych zaj^6 i form profilaktyczno - edukacyjnych
dla dziecl i mlodziezy szkolnej oraz w odniesieniu do grup ryzyka i zagrozenla.

4. Bieza_ca diagnoza problemow alkoholowych w gminie oraz monitorowanie zjawisk zwia_zanych ze
spozywaniem aikoholu.

II. ZADANIA

1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych
od alkoholu.

a) finansowanie dyzurow, posiedzeri, prac zleconych Gminnej Komisji ds. Rozwia.zywania
Problemow Alkoholowych w tym: delegacji, obsfugi administracyjnej i nadzoru
merytorycznego, prowadzenia dokumentacji, opracowania materiafow informacyjno-
edukacyjnych, przeprowadzania jmprez profiiaktyczno-edukacyjnych, pracy wychowawczo-
interwencyjnej w Srodowisku, sprawozdawczosci, kierowanie do sa.du wnioskow o
zobowia,zanie do leczenia odwykowego, badan i wydawania opinii w przedmiocie uzaleznieri

b) zakup i dystrybucja materiaiow informacyjno - edukacyjnych (m.in. broszury, ulotki, breloczki,
plakaty itp.)

c) prowadzenie i doposazenie swietlic socjoterapeutycznych i Srodowiskowych (m.in.
wynagrodzenia pracownikow, zakup materialow, sprz^tu, srodkow czystosci, inne koszty np.
media, inwestycje)

d) wspofinansowanie pobytu w Izbie Wytrzezwieri dla mieszkaricow Kalet (zgodnie z zawartym
Porozumieniem Miasta Kalety z Miastem Bytom), z udzieleniem profesjonalnej porady nt. uzaleznien



2. Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy alkoholowe, pomocy psychospofecznej
i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca^ w rodzinie.

a) promowanie polityki informacyjnej w lokalnym srodowisku o dziafalnosci Gminnej Komisji ds.
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych i mozliwo£ci uzyskania pomocy psychospotecznej,
prawnej i socjoterapeutycznej dla osob i rodzin, w ktorych wystepuja, problemy alkoholowe i przemoc
spoleczna

b) wspofpraca i wspoldzialanie z innymi instytucjami, urzedami, organizacjami pomagaja^cymi
rodzinom dotknietym przemoca. domow^, a w szczeg6Inosci z Prokuratura^ Rejonowa., Wydz.
Rodzinnym Sa.du Rejonowego w Tarnowskich G6rach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
Policja., w tym; organizacja spotkari, szkolen w instytucjach, zakladach pracy, placowkach
oswiatowych w zakresie wdrazania i skutecznosci procedur interwencji wobec
przemocy domowej za posrednictwem tzw. ,,Niebieskich Kart"

c) wspieranie dodatkowej dzialalnosci pedagogow, dotycza,cej pracy z dziecmi i mtodzieza, z grup
ryzyka i zagrozenia przemoca, domowa,, agresja, w srodowisku rowiesniczym, w tym m.in.: zakup
materiafow, wyposazenia, sprzetu do zaj^c edukacyjno - profilaktycznych

Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwicjzywania problemow alkoholowych, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dziafari na rzecz dozywiania dzieci
uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuriczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

a) prowadzenie i organizowanie programow profilaktyczno - edukacyjnych wsrod dzieci i mlodziezy
szkolnej odpowiadajqcych standardom Pahstwowej Agencji Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych oraz innych autorskich programow profilaktycznych profesjonalnie przygotowanych
realizatorow, tj. warsztatow, teatrow profilaktyczno - edukacyjnych, agencji i fundacji
z zakresem dziaialnosci profilaktycznej, w tym organizacja profilaktyczno - edukacyjnych spektakli
teatralnych dla dzieci i mlodziezy szkol w gminie

b) organizacja wycieczek i wyjazdow z programem psychoedukacyjnym i terapeutycznym dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy rodzinnej, w tym dofinansowanie realizacji
programow profilaktycznych na ,,zielonej szkole"

c) tworzenie warunkow do powstania alternatywnych miejsc spedzenia czasu wolnego dla dzieci
i miodziezy (m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, urza,dzenie placow zabaw oraz
innych obiektow)

4. Wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, stuza^cej rozwiqzywaniu
problemow alkoholowych.

finansowanie szkoleh, kursow, seminariow z zakresu profilaktyki uzaleznieh dla czlonkow
Gminnej Komisji ds. Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych i przemocy w rodzinie

b) finansowanie lub dofinansowanie dzialaii w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwia.zywania Problem6w Alkoholowych przez inne organizacje spoleczne, koscioiy,
stowarzyszenia, instytucje kultury, zespoly sportowe i inne, maja^ce wyrazne odniesienia
profilaktyczne i szczeg6lny sposob eksponuja.ce i propaguja.ce wychowanie w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, przemocy i agresji



5. Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem preepisow okreslonych w art. 131 i
15 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi oraz
wyst^powanie przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego.

a) prowadzenie szkoleh dla sprzedawcow i wlascicieli sklepow handlujqcych napojami
alkoholowymi

b) przeprowadzanie przez czlonkow Gminnej Komisji ds. Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych w oparciu o posiadane upowaznienia kontroli punktow handlowych
i gastronomicznych w zakresie przestrzeganla zasad i przepisow zawartych w ustawie
0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi odnoszapych sie. do sprzedazy
1 podawania napojow alkoholowych

c) wydawanie postanowieri o zgodnosci usytuowania punktow sprzedazy napoj6w
alkoholowych z zasadami zawartymi;
- w Uchwale Rady Miejskiej w Kaletach Nr 22/XXX/III/93 z dnia 2 wrzesnia 1993 r. w sprawie;
zasad usytuowania na terenie gminy Kalety punktow sprzedazy, podawania i spozywania napoj6w
alkoholowych,
- w Uchwale Rady Miejskiej w Kaletach Nr 214/XXVII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia liczby punkt6w sprzedazy napojow alkoholowych zawierajqcych powyzej 4,5% alkoholu
(z wyjqtkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
- w Uchwale Rady Miejskiej w Kaletach Nr 185/XXV11/2001 z dnia 28 wrzesnia 2001 r. w sprawie
ustalenia liczby punktow sprzedazy napojow zawierajqcych powyzej 4,5% alkoholu (z wyja,tkiem
piwa) do spozycia w miejscu sprzedazy

RAZEMZADANIA1-5: 90.000,00 zt

III. ZASADYWYNAGRADZANIA CZLONKOW GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWI^ZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH W KALETACH.

1. Czlonkowie Gminnej Komisji ds. Rozwia,zywania Problem6w Alkoholowych otrzymujq
wynagrodzenie za udzial w posiedzeniu Komisji w wysokosci 12,5% obowia_zujqcej kwoty
minimalnego wynagrodzenia.

2. Zapis pkt. 1 nie dotyczy Przewodnicza.cego Gminnej Komisji ds. Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych, kt6ry otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 25% obowiqzuj^cej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za posiedzenie.

3. Wyplata wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych bedzie nastepowac po przedlozeniu Skarbnikowi Miasta listy obecnosci.

4. W zwiazku z podrozarni sluzbowymi czlonkow Komisji przysiuguje zwrot kosztow podr6zy na
zasadach i w wysokosci okreslonych przepisami wlasciwego rozporz^dzenia o podr6zach
sluzbowych na obszarze kraju.

IV. INNE POSTANOWIENIA

1. Srodki finansowe na potrzeby funkcjonowania Komisji pochodza, z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwia.zywania Problem6w Alkoholowych.

2. Obslug^ biurowa. oraz finansow^ komisji zapewnia Urzqd Miejski w Kaletach.
3. 6rodki na realizacj^ Programu pochodzq:
a) z opfat za wydane zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych,
b) z srodkow niewykorzystanych z roku poprzedniego,
c) z innych zrodef.

Przewodnicz^cy Rady Miejskiej
w Kaletach

inz/'Eugeniusz Ptak


