
U c HwAŁA Nr lV/15 /2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia Gmimego Programu Profilaktyki i RoŻ\łiązyl'atfa Prob1srnów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w grrrińe czermin
na rok 2015r.

Na podstawię a!t.4' ust' 2 i 5 ustawy z dnia 26 pńdziemika I982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdźałaniu alkoholianowi / tekstjednolity Dz.U. z200'7 r. Nr'70,
poz. 473 z póź7]' 7lnranami/ i art. l 0 ust.2 ustawy o przeciwdziałarriu narkomanii /Dz.U.
Nr179, poz. 1485 z dnia 19 'vłrześnia2005r./ onz alt. 18ust.2pkt15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o sarnorządzie gminnym / tekst j€dnolity DLU. z2001'r.Nt l42'poz.7591' z
póŹn. zrnianami/

Rada Gminy w Czerminie

uchwala co następuje:

s1

Przyjąć do realizacji Gminny Progran PlofilakĘki i Rozrłiąąrwania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałarria Narkomanii na rok 20 1 5 stanowiący załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji
oświaty, spoltu i splaw Socjalnych.

$3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zał' Nr l do UchwĄ
Nr IV/l5/2015
Rady Gminy w Czerminie
z dńa 30 stycznia 2015r.

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI i RozwIĄzYwANIPRoBLEMów
ALKoHoLowYcH i PRZECIWDZIAŁAIIIA NARKoMANII
w gminie CZERMIN na rok 2015.

Najważnięjsze założenia polityki wobec alkoholu i narkomanii w Polsce wynikają
zustawy z dnia 26 pażdziemika 1982r o wychowaniu w trzęźwości i przęciwdziałaniu
alkoholizmowi i Ustawy z dna 29 lipca2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii'
Ustawy te umożliwiły lepszą rcalizację zańwno działń profilaktycmych j ak i zaradczych na
szczeblu gnrirul1łn. Ustawy wskazują zarówno zadanią jŃie mają być realizowane , formę
prawną w postaci gminnego programu profilaktyki i lozwiqa,\^'ania problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii, jak i środki na realizację tych zadń oraz podmioty odpowiedzialne
za ich wykonanie.

Samorządy Gmin na mocy ustawy .o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdżałaniu
alkoholizrnowi oraz ustawy o przeciwdziałarriu narkomanii są odpowiedzialne za rozwią,zywanie

-- problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu na*omanii w społeczeństwie lokalnym'
Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działń zwiąanych z profilaktyką i rozwiązywarriem
problgrnów alkoholovych i prz eciwdziałanie naTkomani oraz integlacja społeczna osób
uzależnionych należy do zadari własnych gniny, które realizowane sąna podstawi€ Gminnego
Progranru Rozwią?y.wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Gmirury Program Rozrvią4rłania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
okeśla zakes i formę realizacji zadan vynikających z ustaw' Jego nadrzędnym c€lemjest,jakco
roku , tworzenie spójnego syst€mu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do:

_ zapobiegania powstawaniu nowych problemów
- zrnniejszania rozmiarów problemów, które aktualnię występują
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami
- zwiększenie skuteczności oddzia\rłń w zakesie profilaktyki problemów alkoholowych

i narkomanii.

Podstawą prawną działańzwiązaIlych zptofrlakĘką i problemów alkoholowych w gminie jest
ustawa z dnia 26 pazdziemika l982r. o wychowaniu w trzęźwości i przęciwdziałaniu
alkoholizmowi /tękstjędnolity Dz.U. z2oo'7 l.Nt 70, poz.473 zpóźniejszymi zmianami /
a działń zlięanych z przeciwdziałarriem rrarkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r'
o przeciwdziałaniu narkomuii l Dz.U. z2005r. Nr 179, poz. l485/

w ań. 4' ustawy o wychowa.r u w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizrrrowi okeśla się , ze
,,prowadzenie działań zwią,zanych z profilaktyką i rozwiązy'waniem problemów alkoholowych
należy do zadań własnych gminy''

W szczególności zadania te obejmują
l.zwiększeńe dostępności pomocy telapeutycznej i rchabilitacinej dla osób uzaleznionych od

alkoholu,
2.udzięlanię rodzinom 

' 
w których występuj ą problemy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochfony pżęd prŻemocąw rodzinie,
3.prowadzęnię Fofilaktycznej działalności informacyjnej i edŃacyjnej w zakresie

rozrłiąz1'rvania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży , \ł łm prcwadzenie pozalekcyjnych zajęć spoltowych, a także
działai la ruecz dozywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoteńpeutycznych,

4.wspomaganie działalności insotucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, shżącej
rozwiąywaniu problemów alkoholowych,



s'podejmowanie interwencji w zwią7ku z naruszeniem przepisów okeślonych w ań. 13 i 15

usta\ły oraz występowanię przed sądęm w charakterze oskarżyciela publicznego,
6'wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centTów

integracji społeczrej.

w art. l0 ustawy o prz eciwdziałarriu narkomanii okeśla się, że ,, przeciwdziałanie narkomanii
należy do zadan własnych gminy" Zadania tę obęjmują
l. zwiększenie dostępności pomocy telapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i osób zagrożonych uzależnieniem;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problerny narkomarrii, pomocy

psychospołecznej i ptawnej
3. prowadzenie profilaktyczrrej działalności informacyjnej, edukacinej olaz szkoleniowej

w zakresie rozwiąywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodziezy,
w tym plowadzenie zajęć spońowo- rckeacyjnych dla uczniów, a także działań la rzecz
doąrwiania dzi€ci uczestniczących w pozalękcyjnych programach opiekuriczo-wychowawczych
i socjoterapęutycŻnych;

4. wspomaganie działń insqtucji' organizacji pozarządowych i osob fizycanych, shźących
rozwiv}'wanju problemów narkomaniil

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzaleznionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeńem społecznym i integlowanie ze śrcdowiskiem lokalnym fch
osób z wykorzystaniern pracy socjal ęj i kontraktu socjalnego.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profi|lktyki
i rozwiązywania problemów alkoholosych i przeciwdzialania narkomanii uchwalanego
corocznie przez Radę Gininy.

Zadania i cele okeślone w programie inicjowane są przez Gminna Komisję Rozwiąą1łania
Problemów Alkoholowych, powołaną plzez Wójta Gminy.

Srodki finansowe przezro'czone narealizatję gmirlrtego prograrnu profilaktyki pochodzą z
' $pł}.wów z t}łułu wydawania zezwoleń na detaliczną spżedaż napojów alkoholowych

Polskię ustawodawstwo dopllszcza2 obszary, które można sfinarrsować za pośrednictwem
funduszu alkoholowego tj.:

- przeciwdziałanie alkoholizrnowi realizowane na poziomie gminy;
- zwa1cŻanię nalkomanii ręalizowane na poziomie gnriny.
Zadania i sposoby ich realizacji okeślone w Programie na rok 2015, dostosowanę sądo

loka]nych potrzeb i potencjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane lokalne zasoby
insqłucjonalne i osobowe ol.lz o pomoc mer)łoryczną i matęrialną ze strony podmiotów
zewnętImych.

w 2006r' Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 
''strategiiRozwiąą'wania Problemów spolecznych w Gminie cz€rmin na lata 2006-2015". strategia

zawieTa cele stategiczne i operacyjne w zakresie rozwiąywania problemów społecznych ze
szczególn1,rn uwzględnieńem profilaktyki i rozwiązy,rvania problemów alkoholowych
i narkomanii' W 201l r ZtzĄzenierl W ójta Gminy czermin został powołany Zęspół
Interdyscyplinamy d/s Przeciwdziałarria Przemocy w Rodzinie, a s zczegóhie przetlocy
występującej w rcdzinach gdzie zjawisko przemocy związane jest z nadużywaniem alkoholu'



1. Crynniki sprzyjające powstawaniu problemów alkoholowych w gminie czermin

1. Danę dsmograficzrtę. /stĄn Ba 3I '12'20l4t./
Liczba ludności ogółem - 7.027 osób'
w tlm:

wrłieku 0-6lat - 569
w więku 7-18lat - l.049
w wieku 19-65lat - 4.551
powyżei 65 lat - 858

2. Problemy społ€czne związane z ograniczeniem akĘryności zawodowej mieszkańców .

Liczbazarąestxowanych z terenu griny czemin w Urzędzię Pracy w Mielcu wg stanu na
listopad 2014r - 35l osób , w t}łn 212 kobiet. w tym z prawem do zasiłku 39 osób.
stopa bęzrobocia na tsręnie pow'iatu w}łtosi l 1,2%, na terenie województwa 14,2oń, a na tercnje
Polski 1l,3% / wg stanu na dzień 3l.l0.20l4r./. w stosunku do roku ubiegłego liczba
bezrobotnych z tel€nu naszej gnriny zrłiększyła się o l9 osób. Bęzrobotnych osóbjestjednak duzo
więcej' gdyż dużo jest osób pozostających bez pracy, a nie zarejestrowanych w Utzędzie Ptacy.
osoby pozostaj ące bez ptacy dłuższy czas ni€ chcą pode.jmować j uz zadne.j
pracy, nawet wtedy, gdy dostają ofelty zatudnienia' Ich frustracja sprzyja naduĄrvaniu
alkoholu, przemocy w rodzinach i powiększarriu się ubóstwa .osoby te cŻęsto zadłużają się
zaciągając nieodpowiedzialnie komercyjne ked}ty, bądź u prywatnych osób.
Wiele osób nadal wyj eźdża za placązagrar\icę, często pozostańając dzięci pod opiękądziadków,
lub jednego z rodziców. sytuację takie negatywnie wpł}''\łająna procesy wychowawcze dzieci
i mlodzież}. często malŻeństwa rozpadają się.

3. DoŚtępnośćnapojówalkoholowych.
Liczba punldów ze sprzedaĄ napojów alkoholowych - 28 /właściciele pur*tów zmieniają się
\ł ciągu roku / w stosuŃu do roku ubiegłego liczba placowek j est taka sama.
w tym: 26 sklepów i2 zakady gastxonomiczne.

. Ustalony UchwałąRady Gminy limit puŃtów spzedźy napojów alkoholowych dla sklepów
wynosi 18 punktów, a dla gashonomii 5 punktów'
W 18 sklepach sprzedawane są wszystkie rodzaje alkoholu /piwo, wino i wódka./, a w 8 sklepach
tylko piwo.
Dwa zakłady gastronomicmę prowadzą sprzedaz i podawanie tylko piwa. Klub Mohito
w Czerminie , który posiadał zezwolenie na wszystkie rodzaje alkoholi został zlikwidowany.
z lychz9 placówek ze sprzedaą napojów alkoholowych 5 nalezy do Gminnej Spółdziehi 

''SCH''
w Czerminie, a 23 do prywatnych Fz€dsiębiolców - wszyscy z terenu naszej gminy z \łyjąlkiem
Delikatesów cęntrum, którego właściciel jest z Krosna / .

Liczba punktów sprzedazy w poszczególnych wsiach gnriny jest następująca :Breń osuchowski - 2
czermin - 8/ w tym l gastronomi', Dąhówka osuchowska - 1,
Łysaków - 3, otałęż _ 4/ w t}łn 1 gastronomia./ , Szafranów - | ,Ttzciana 6 , wola otałęska - 2 ,

Ziempniów - 1'



Wielkość sprzedazy napojów alkoholowych na tqęnię gminy w 2012r. wyniosła:
2,539.444'74 zł / w stosunku do roku 201l jest to więcej o 50l,81 zł /
Wtym:
piwo - l.328.580,16 zł
wino - 2),1.014,2321
wódka - 993'850,35zł
z tego na l mieszkańca gminy rocznię prz}?ada 36l,59 zł' miesięcznie 30,13 zł.

Wielkość sprzedazy napojów alkoholowych w placówkach na tereni€ gminy w 2013r. wyniosła :
2.547,86222 zl. / w slosunku do roku 2012 jest to więcej o 8.417,48złl
W tym:
piwo - l.256.0'78,52 ń
wino - 219.'140'98 zł
wóćka - l.126.599'93zł
z tego na 1 mieszkańca gminy rocznie przypada 362,58 Żł, mięsięcznie 30,21ń.

_ 4'stan ladu i bezpieczeńŚtwa na terenie gminy - zjawiska związanę z problemami
alkoholowyni ujawńone w 2014r. przez Rewir Dzielńcowych w czsrminie:

Postępowania pŹygotowawcze zań.178$ kk _ pfzestępstwo _ nietrzeźwy kierujący
pojazdem silnikowyn 8 szt zakończone skierowaniem aktu oskaźenia.
Postępowania przygotowawcze o czyn z axt 87 $l kw wykoczenie nietlzeżw
kierujący pojazdem silnikowym -13 szt zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie
Postępowania przygotovłayłcze o czyn z drt' 87 $ 2 kw wykoczenie rnelrzeźa\y
kierujący rowerem - 3 szt zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie ,
Ań.43 ustawy o wychowaniu w trzeŹwości ukarano 9 osób mandatem kam}m
ked}towym Ża spoż}.wanie alkoholu w miejscu publicznym'
zatzymano i doprcwadzono do KPP w Mielcu celem w}łrzeźwienia 19 osób.

Pomocą społeczną przez GoPs w zwią,zku z naduzywaniem alkoholu objęte jest l4lodzin
/łącŻnię w tych rodzinach żryje 43 osoby/. Liczba rodzin objętych pomocą \' stosunku do
roku ubiegłego zwiększyła się 8 rodzin. Pracownicy GoPs wciąz akt}.i'vnie pracująnad

_ ręsocjalizacjątychIodzin.waastazjawiskonadużywaniaalkoholuprzezkobiety,częstosąto
matki małoletnich dzieci.
z l1 osobami naduzrłającymi alkoholu prowadzone były rozmowy o możliwości podjęcia
leczenia odwykowego i moty,rvowarrie ich do leczenia. Z niektó1łni parokotrrie. Sąosoby, L1óre
mają sądowy nakaz pzymusowego leczenia odwykowego. Zespół lnterdysc}plinamy prowadził
postępowanie w 29 rodzinach łest to więcej o 20 rodzin w stosunku do roku ub'//
Część z osób zobowiąało się podjąć leczenie po przęrowadzonych rozrnowach. Bez procedur
osoby rejestrowane są w Poradni Uzaleznięń w Mie1cu, z którą posiadamy zawaltą umowę. są
problerny z podjęciem leczenia w stacjonamych placówkach odwykowych ze względu na brak
miejsc i z długim oczekiwanięm na wo]nę mięjscę. wsŻystkię osoby mające z Ęm problem są
wspierane przez GOPS w Czerminie i GKRPA.
Na tercnie gniny oficja]iie nie stwierdzono prz}padków zaz}vr'ania narkotyków wśród młodzieży
szkolnej. Nie dysponujemy zadnymi badaniami przeprowadzonymi wśród rraszych szkół w tpn
zakesie . Wg nieoficjalnych informacji na tqenię gminy naxkotyki się pojawiająwśród młodziel{
starszej.
Nie oficjalnie występujątęż dopalaczę - substanc.ję psychoaktrłale L1óre sątak
samo szkodliwe jak narkotyki i Ltóre mimo wprowadzonych zakazów nadal występują na ryŃu .

Dlatego też istnieje konięcz\ość prowadzęnia działań idęntjńkującychzagrożęria
i profi lałtyczrrych w t}m zakesie '

4



S.Stan zasobów pozrvalających na prowadzenie dzialań profilaktycznych'

- na terenie gminy brak jest placówek lecznictwa odwykowego,

- na terenie gniny nię ma grup samopomocowych,

- Gmina ma zawaltą umowę z NZoZ ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Mielcu
doĘczącąrealizacji zadań w zakresie rozwiązywania prcblemów uzależnień na rok 2015,

- w gnrinie w godz. pracy Urzędu fuŃcjonuje PuŃt informacino -konsultacyjny /w poniedziałki
w godz. 1 3- 1 6 porad udziela tadca ptavny/ ,

- w€ wszystkich wsiach są świetlice środowiskowe lub kluby młodzieżowe, które co rcku są
doposaŹane w potrzębny sprzęt ze środków na profi]ak1ykę vza|eżnień w zależności od
prowadzonych działan profi laktycznych,

- kdżda szkoła, przedszko1e i gfunazjwn co roku opracowuje i realizuje własny program
profilaktyczny,

- do działń na rzęcz organizacji wolnego czasu dla młodzieży włączyĘ się parafie /
czermin i Ziempniów,

- rodziny dotknięte problemami alkoholowymi objętę s ą pomocą plzez GoPS,

- działania w zakesie Roz wię1rłarria problemów alkoholowych prowadzą miejscowi policjanci,

- do działan w zakesie profilaLtyki uzaleznień włączyły się stowarzyszenia
kobiet z terenu gminy /wę wsiach częrmin i otałęl'

- powołany został zespoł interd;scyplinamy ds' .przeciwdziałania przemocy w rodziny.



GMINNY PROGRAM PRoFIL,IKTyKI I RozWWyWANu PROBLEMÓW ALKoEoLorWCH
I PRzEcIw'Dzuł}l]vL4 NARXoMANI I

W CZERLIINIE NA ROK 2015

Lp.
ZADANU

Podmiot realizujący Pruewidywany efelł
dziąłania

Koszt
rcalizacji

1

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od alkoholu i
narkotyków

O&odek Profilaktyki i
Terapii Uzależnień w
Mielcu
/M pods1awie aBalt€j unowy/

-zwiększeńe liczby osób
leczących
się z uzależnienia;
-pomoc osobom
uzalezrion)'rn i ich
rcdzinom
-udzielanie wsparcia d1a

rodzin z
problemem alkoholowyn
-pomoc wspófu zależnion1'rn

6.000,-

2

Udzielenie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe i narkomanii
pomocy psychospolecznej i
prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą

GOPS
Punkt tuformacyjno-
konsultaclny
Policja

-pomoc ofiarcm pfzemocy
spowodowanej
nadużywaniem
alkoholu,
-zrrrniej szenie szkód
społecznych
wynikających z naduz1.wania
alkoholu

3
Prowadzenie prof ilaktycznej
działalności informacyj n€j i
edukacyjnej, w zakresie
rozwiązFłania problemów
alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii,
w szczogólności dla dzieci i
mlodzieł.

Programy szkolne
Prowadzenia i utrzymanie
świetlic środowiskowych
i klubów młodzieżowych

GoK ' SzkoĘ
wójt cminy

-prewencja alkoholowa
-edukacja społeczna
_zapobięganie wczesn}łn
kontaktom
młodzieży z alkoholem
i narkotykami
_stworŻęnię młodzieży
miejsc i altematlrngo
spędzarria wolnego czasu

17.000,-

2s.000,-



4
wŚpomagańe dzialalności
inst}.tucji stowarŻyszeń i oŚób
fiŻycznych 

' 
Ślużącej

.oŻwiąą'.rvaniu problemów
alkoholowych i narkomanii

Wójt Gminy poprzez
pełnomocnika do realizacji
progaamu,
GOK, stowarzyszenia

-kształtowanie postaw
sprzyj aj ących podejmowaniu
racj onalnych declzji
zvł iązaiy ch z nży\ł ar.iem
alkoholu, -umacnianie
rodziny w jej prawidłovym
funkcjonowaniu -
ksziąłtowanię wzorców
zdrowego życia i spędzenia
wolnego czasu

t3.000,-

5

Interwencja kĄ.zysow! w
chorobie alkoholowej-
cąTności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu
wobec oŚoby uz&l€żnionej od
alkoholu obowiązku poddania
Śię leczeniu
-wynagrodzenie dla człoŃów
Komisji za przeprowadzenie
czynności zmieŻaj ących do
orz eczenia wobec osoby
uzależnień od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
/ najmniej 3 czyrności
potwierdzone notatkami/ - 100, -
hrutto

Gminna Komisja
Rozwią4lwania
Problemów Alkoholowych
Punkt informacfino-
konsultacfny

-motwowanie do podjęcia
leczenia odwykowego,
-zwiększeńe liczby osób
leczących się z uzaleznieńą
-dostarczgnie potrzębuj ącym
wszelkich informacji w
spmwie leczenia i praw w
tym zakesie,

1000,-

pŻez
biegłego osób
kierovmych

uzależnienią
zalop
literatury z

proftlakyki

6
Kontiola przestrz€gania zasad
obrotu napojami alkoholowym
_ wynagrodzenie dla członków
Komisji za przegowadzof e
kontroli w punktach
sprzedaży napojów
alkoholowych /najmniej 3

kontrole potwierdzone
plotokołami
kontrcli/ - loo,-brutto.
- wynagrodzenie dla cźonków
Komisji za udział w posiedzeniu
i szkolęniach dla
człoŃów Komisji -
100,- brutto

Wójt Gminy
Gminna Komisja
Rozwiąąrwania
Problemów Alkoholowych

-pŻestlze9anie pmw a ptzez
podmioty
prowadzące sprzedaż
napojów
alkoholowych,
-oglaniczenie dostępności
zakupu
napojów alkoholowych przez
ńeletnich i nietrzeźwych,
-popnwa bezpieczeństwa
publicaego,
-zwiększenie efektywności
kontroli
plaówek handlowych,

9.000,-
/łąs,,i:'ie

Konisji/

7
szkolenią materiały i pomoce
do realizacji programu

Pełnomocnik wójta do
koordynacj i realizacji

2.000,-

/słownie : siędęmdzięsiąt trzy tysiące /

Pżygotowała: Elżbieta szymczuch
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