
UCHwAŁA Nr xlv/64 /2015
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 2l gmdnia 2015r.

w sFawie przyjęcia Gminnego Plogramu Profilaktyki i Rozwią1.wania Problernów
Alkoholowych i Przęciwdziałania Narkomanii w gminie Częrmin
na rok 201ó

Na podstawię ań.4'ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października l982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekstjednolity DzU. z20o'1 r. Nr'1o,
poz. 4'73 zpóźn. 

^nianami/ 
i art.10 ust.2 usta\ły o plzeciwdziałaniu narkomanii /Dz'U'

Nr179' poz' 1485zdnia 19 wrześniaz)0sl.l orcz ań. 18ust.2pkt15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o sarnorządzie gmirurym / tekst jednolity Dz.U' z 200l r. Nr ]'42' poz.1'591
zpóżn. zmialamlJ

Rada Grniny w czerńinie

uchwala co mstępuję:

s1

Przyjąó do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 stanowiący załącznik Nr 1

do ninięj szęj uchwały.

s2

Wykonanie uchwały powieŹa się wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji
oświaty' spoltu i splaw Socjalnych'

$3

PRZE\ł oDNIcZĄcY

T;ffiffi"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



załącn ik NI 1

do UchwĄ Nr xlv/ó4lo l 5

z dnia 2l grudnia 2015r.

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI i RoZWĄZYWANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYcH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

w gminie CZERMIN na rok 201ó.

Problemy związane z alkoholem i narkomanią dotyczą Ióźnych sfer naszego życia i
powodują ńżnę szkody /społeczne, zdrowotnę, ękonomiczne/ zarówno tę wymiqnę ,
związane choćby z opieką z&owotną, w}padkami drogowymi czy przestępczością jak i te
niewymieme / cierpienie i bóV . Szkody te dotyczą zańwno kaju, społeczności lokalnej, jak i
konkletnej lodziny. Dlatego problerny te powirmy obchodzić wszystkich i dlatego wciąż
należy doskonalió i roŻwijać lokalne Śystemy rozwią1,'wania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii.

Podstawą prawną działań zwi'ęalych z ptofilaktyĘ i rozwiąz1'waniem problemów
alkoholowych w gminie jest ustawa z dnia 26 pażdziefiika 1982r. o wychowarriu w
tzeźwości i pżeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekstjednolity Dz.U. z 200'1t.Nt'Io,
poz. 473 z późniĄszymi zmianuli l a dzialań zwięttych z pzeciwdziałaniem naxkomanii
jest ustawa 2 dnia 29 1ipca 2005r. o przeciwdziałarriu nałkomalii l Dz.U. z 2005r. Nr l 79,
poz. 14851

W ait. 4' ustawy o wychowaniu w trŻęź\łości i przeciwdziałaniu alkoholiznorłi okeśla
się , że ,,prowadzeńe działań zwięalych z profilaktyką i rozwiąz}'\łaniem ploblemów
alkoholowych należy do zadń własnych gnriny''

W szczególności zadania te obejmują :

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależńonych
od alkoholu ,

2. udzielanie rodzinom , w których występująproblemy alkoholowe, pomocy
psychospołęcznęj i plawnęj, a w szczególności ochrony przęd przęmocą w rodzinie,

3' prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakesie
rozwiąywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodziezy 

' 
w tym prowadzęnię pozalękcyjnych zajęć sportowych, a także

działań na żecz dożywiarria dzieci uczestrriczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo wychowawczychi socjotempeutycznych,

4. wspomaganie działalności inst}'tucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholorłych,

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w alt. 13 i l5
ustawy oraz występowanie prz€d sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

ó. wspisranie zatrudnienia socjalnęgo pop.zęz organizowanię i finansowanię cęntrów
integracji społecznej.



w art' 10 ustawy o przęciwdziałaniu nalkomanii okrcśla się, Źe ,, przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych gniny''

Zadania te obejmują
1' zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych

i osób zagrożonych uzależnieniem;
2' udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy

psychospołecznej i prawnej
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwięywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieżry'
w tym prowadzenie zajęć spoltowo- Iekeacyjnych dla uczniów, a także działań na fzęcz
doĄrwiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiękuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycŻnych;

4. wspomaganie działń inst}.tucji' organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozw'iąz1,waniu problemów narlomanii:

5. pomoc społeczną osobom uŻależnion}m i rodzinom osób uzalezfonych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społeczn}n i integrowanie ze śrcdowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i konhaktu socjalnego.

Realizacja tych zadń plowadzona j est w postaci gminnego progrlmu prolilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowycb i przeciwdziałania narkońanii uchwalanego
coloazr'ę ptzęz Radę Gminy.

Zadarria i cele okeślone w programie inicjowane sąprzez Gminna Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , powołaną pŹez Wójta Gminy.

Finansowa podstawę rcalizacji Gmirrnego Programu stanowiądochody gminy uzyskarre z
opłat za korzystanie z zezwo]reń.nA splzedaż napojów alkoholowych.

Zadania i sposoby ich realizacji okeślone w Programie na rok 20l6 dostosowane są do
lokalnych potrzeb i potęncjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane zasoby
instytucjonal ę i osobowe oraz o pomoc mer]łoryczną i materialną ze strony podmiotów
zeWnętrmych.

Adresatami Gminnego Programu są mieszkańcy gniny czermin.
Nadrzędn}Ąn celem Proglarnu jest tworzenie spójnego systemu działań zmierzających dol
- zapobiegania powstawaniu nowych problemów
-zmniejszenia rozmiarów problemów' które już występują
-zwiększenie skuteczności oddŻiaływan w zakresie profllaktyki uzależnień.
Cele szczegółowe Progranu obejmują:
-podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży na temat
problemów zwiąanych z uż}'waniąn alkoholu i narkotyków omz możliwości zapobiegarfa
t}Ąn zjawiskom,
-propagowarrie zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień;
-zmniejszenie szkód zdrowotnych ,psychologicznych i społecznych spowodowanych
uzależnieniami,
-Żapewnienie oŚobom uzależnionym dostępu do wysokiej jakości świadczeń telapeutycznych'
-zwiększenie skuteczności działali profilaltycznych kierowanych szczngóInie do dziecit
MłodzieĄ
-podnoszeniejakości zycia dzieci i młodzieży z rodzin dotknięt}łn problemem alkoholowym
poprzez szeroką ofeńę działń o charakterze profilaktycznyn wychowawczym 

'
rekeacyjnym .



w 20l5rRada Gminy w czerrninie podjęła Uchwałę w sprawie prŻyjęcia ,,strategii
RoŻwiązywania Problemów społ€cznych w Gminie Czermin na lata201s-202l"
strategia zawisra celę stratęgiczne i operucyjne w zakresie rozwiąąrłaniu problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiąą'wania problęmów
alkoholowych i narkomanii' od 20l l r działa Zespół lnterdyscyplinamy
ds.'Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , a szczególnie pŻemocy występującej
w rodzirrach, gdzie zjawisko przemocy związane jest z nadużywaniem alkoholu'

czynniki sprżf,jające powstawaniu problemów alkoholowych w gminie Czermin

1. Dane demograficzne.

Liczba ludności ogółem - 7.027 osób'
w t}łn:

wwieku 0 6lat - 569
w wieku 7-l8lat - 1.049
w wieku 19-65 lat - 4.551
powyżej 65 lat - 858

2. Problemy społeczne z ograniczeniem aktywności zawodowej mieszkańców .

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu naszęj gniny w Urzędzię Pracy _ 333
osoby'. w tym z prawem do zasiłL_u 30. /kobiet l89/.
osób. stopa bezroboaia na teręnię powiatu /wg stanu na 30.09.2015/wynosi 10.ó% 

' 
na

terenie Polski 9,7olo , !a Podkarpaciu 12,8%.
W stosunku do roku ubiegłego liczba bezrobotnych na tercnie gminy zmiejszyła się o 18
osób.
wiele osób poŻostających bęŻ pracy ni€ jęst zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
osoby pozostające bezptacy dłtlŻszy czas ńe chcą podejmować już żadnęj

Facy, nawet wtedy, gdy dostająoferty zatrudnienia' Ich flustracja sprzyja naduĄwaniu
alkoholu, przemocy w rodzinach i powiększaniu się ubóstwa .częśó osób wyjeżdża
zagaricę
Dzieci wyjeźdżających zaglanicę często zostająpod opiekąjednego rodzica, bądź
krewnych ' Niektóre małżeństwa Iozpadają się. To wszystko negat1.wnie rłpł1.wa na
procesy wychowawcze dzieci i rnłodzięży.

3. Dostępność napojów alkoholowych.

Liczba puŃtów ze sprzedaząrrapojów alkoholowych - 25 /tmięj o 3punkty/
w l}łn: 2] sklepów iŻ zakład gastronomiczne'
Ustalony Uchwałą Rady Gminy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla
sklepów w}łlosi 18 puŃtów , a dla gastronomii 5 punktów.
W l8 sklepach sprzedawane są wszystkie rcdzaje alkoholu /piwo, wino i wódka'/ , a w
5skląach tylko piwo'
Jędęn zakład gastronomiczny prowadzi sprzedż i podawanie wszystkich rodzajów alkoholi,
a drugi tylko piwa.



z lych2s placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych 5 nalezy do Gmirurej spółdŻielni
,,SCH" w Czerminie, a 20 do prywatnych przedsiębiorców '

Liczba puŃtów sprzedaży w poszczególnych wsiach gminyjest nasĘpująca :Breń
Osuchowski 2,Czefinin '7 /wt]ali.l gastronomia/, Dąbrówka osuchowska - 1,

Łysaków 3, otałęż 4/wty'I'l gashonomia/ , Szafranów 0, Trzciana 6,Wola
otałęska _ 1' Ziąnpniów -1

Wielkość sprzedazy napojów alkoholowych w placówkach na terenie gminy w 20013r.
wyniosła : 2'547.8ó2'222ł / w stosunku do rcku 2012 jest to więcej o 8.41'7 

'48 
zu

w t}'rn: piwo - 1256.078,52'zł
wilto - 219'740'98 zł
wódka- l.|26.599'9 zł

z tego najednego mieszkńca gminy rocznieprzpada 362,58zł,miesięcaie 30,2I zl.

Wielkość sprzedazy napojów alkoholowych w placówkach na teręnię grniny w 2014r'
uTniosła : 2.ó14.306J2 zI / w stosunku do rcku 20l3 jest to więcej o 66'M4'|0 ń /

w tym: piwo - 1.287.692,33z,1
wino - 220.800,71 zl
wódka - l.105.813,28 zł

ztęgo naj€dnęgo mieszkańca gminy roczlie ptz;ypada 368,20 ń, miesięcznie 30,70 ń

4. Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie gminy - zjawiska zwią,zarre z problemami
alkoholow}łni ujawnione w 201 5r przez Rewir Dzielnicowych w Czerminie

W 20l5r policjanci Rewiru Dzielnicowych w Czerminie przeprowadzili :

_ 82 postępowania w sprawach o wykloczenie 
' 
z czego 41 postępowań dotyczyło

nietrzeźwego kięrującęgo pojazdęm,
- 17 postępowań dotyczących kierowarria samochodęm osobowym w stanię nietrŻeźwości'
- 2 wnioski dotyczące spożywania alkoholu w miejscu publicznym,
- d\łukrotnię prowadzili akcję ,'Alkohol _ ograniczyć dostępność''

- załatwili 262 interwencj',
- sporządzono 13 ',niebieskie karty"'
- doprorvadzili do sądów, prokuratu i innych organów 7 osób'
- wykonali 2l2 wywiadów,
- zatrzynano 4 prawa j%dy.

Na tereńe gminy zdarzają się przypadki spożywania alkoholu prz€z nieletnich . Bardzo
modne jest picie piwa przez młodzież' Głównym problemem są dorośli alkoholicy, których
nadużyrvanie alkoholu destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi
po\łażne problęmy i jęst przycz}łtą cieryień całej rodziny. Występuje plzemoc domowa.
Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym żyją w stanie ckonicznęgo napięcia i stresu,
co związanejest z niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb przez rodŻiców' Powoduje to
u nich okręślon€ zaburz€nia emocjonalne i psychiczne.
występuje zjawisko naduzywania alkoholu przęz kobiety /malki małoletnich dzięci/.
Pomocą społecmą przez GoPs w związku z naduzywaniem alkoholu objętę jęst l 1 rodŻin



/łącznie w tych rodzinach żyje 23 osób/. Liczba ta się anniejsŻyła w stosuŃu do roku
ubiegłego o 4 rodziny.
Z 11 osobami prowadzone były rozmowy o możliwości podjęcia leczenia odwykowego'
2 osoby podjęły leczeńe dobrowolnie, 3 osoby przęb}'wĄ na 1ęczęniu zar*niętym.
W 2016 r do Sądu Rejonowego w Mielcu Gm. Komisja nie kielowała na prŻ}łnusowe
badanie przez biegłego' gdyż rodziny wcofują zgłaszane wnioski o przymusowe leczenie.
Na tęręnię grniny nię stwierdzono przypadków zażf.wania naxkotyków w szkołach .Nie
dysponujemy żadnymi badarriami przeprowadzonymi wśród młodzieży naszych szkół w tym
zakesie . Jednak z prowadzonych badari wynjką że liczba nczriów' L1órzy sięgają po
natkotyki w mięlęckich szkołach rośnię , a naszarriodzież ponad gimnazjalna ucąszłza do
tych szkół . Ponadto są sygnały , że poza szkołarni narkotyki pojawiają się . Bardzo
widocznym społecznie stał się problem obrotu dopalaczami_ substancjami psychoakt}r'n}łni,
które są tak samo szkodliwe,jak narkotyki, a nawet bardziej niebezpieczne, bo nieznanyjest
ich skład. Dlatęgo tęż istnięję koni€czność prowadzenia działń identyfikujących zagrożenia i
profilaktycznych w tyn zakesie .

5. stan zasobów pozwalających na prowadzenie działń profilaktycznych.

na terenie gniny brak jest placówek 1ecznictwa odwykowęgo'

na terenie gminy nie ma grup samopomocowych,

Gmina ma zawańą umowę z NZoZ ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzaleznień w Mięlcu
dotyczącąrealizacji zadń w zakesie rozwiąąrwania problemów uzalezoień,

w gnrinie w godz' pracy Urzędu fuŃcjonuje Pru|kt informacyjno _konsultacyjny / w
poniedziałki w godz' 13-16 porad udziela radca prawny,/

we wszystkich wsiach są świetlicę środowiskowe lub kluby młodzieżowe, które co roku są
doposażane w potrzebny spŹęt ze śIodków na profilaktykę uŻalęznięń ,

kżda szkoła co roku opracowuję i realizuje własny program profilaL1yczny,

do działań la rzecz otganizacji wolnego czasu dla młodziezy włączyły się parafie,

rodziny dotkniętę problęmami alkoholowymi objęte sąpomocą przez GOPS,

działania w zakesie rozwią1wania problemów alkoholowych prowadząmiejscowi
policjanci,

do działań w zakresie profilaLtyki uzaleznień włączyły się stowarzyszenia kobiet z terenu
naszej grniny .



GMINNy PRoGMM PRoFILAKTYKI I RozWĄzy'ł'ANa PRoBLEMoW AIroEoLorłycH I PRzEcIl|'DzaŁANu NARI(oMANII
W CZERMINIE NA ROK 2016

Lp. ZADANIA Podmiot łealizująąJ Pr ze w idy w any efe kt dzi ała n ia Koszt realizacji

Zwiększenie doŚtępności pomocy terapeutycznej i
r€habilitacyjncj dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotyków

ośrodek Profilaktyki j

Telapii Uzależnień
w Mielcu
/n a podsui ie /a*anet um owyl

-zwiększenie liczby osób leczących
się z uzależnienja ;

-pomoc osobom uzależnionym i ich
rcdzinom
-udzielani e wsparcia dla todzin z
problemern alkoholowyn
-pomoc współŹależnionym

6.00u,-

2 Udzielenie rodzinom' w których występują problemy
alkoholowe i narkomanii , pomocy psychospolecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed prz€mocą

GOPS
PuŃt informacyj no-

konsultacyjny
Policja

-pomoc ofiarcm przemocy
spowodowanej naduż}'waniem
alkoholu ,

-zmniej szenie szkód społecznych
wynikających z naduz1'wania
alkoholu

3 Prorł adzenie profilakĘ c7nej d7iałalnośCi
informacljoej i edukacljnej . w rakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii , łv szczególności d|a
dzieci i mlodzieł.

Prograrny szkolne
Prowadzenia i utrzymanie świetlic środowiskowych
i klubów młodziezowvch

GOK
Szkoły

wójt Gminy

-prewencja alkoholowa
-edukacja społcczna
-Żapobieganie wczesn}nr kontaktom
młodzieŹ'v z alkoholem i
narkotykami
-stworzenie młodzieży miejsc i
altemaĘał.ngo
spędzania wolnego czasu

r 7.000,-
21.000,,



4 wŚpomaganie dzialalności instyfucji, stowarzyszeń
i osób liz1cznych . slużącej rozwiąą'}r'niu
problemów alkoholowych i narkomaDii

Wójt Gminy
poprzez pełnomocnika
do realizacji programu

-kształtowanie postaw sprzyj aj ących
podejmowaniu racjonalnych declzji
związarry ch z tti1*varltem alkoholu'
-umacnianię lodziny w jęj
prawidłowym funkcj onowarriu
_kształtowanie \łzorców zdrowego
żvcia i soedzenia wolneso czasu

13.000,-

5 Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej-
cą'nności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
podd.nia się l€cz€niu

-wynagodmic dle członków Komisji 2a p@prcMdaie cz'lności ni@jących
do oftaeiia vobec osoby uzależnień od alkonob oboqią'zlQ podddi! się l€czoniu
/ Óaimiei 3 cmnośd Dotwiądżon€ notatkmi/ ' 100. - brutto

Gminna Komisja
Rozwią1rłania
Problernów
Alkoholowych

PuŃt informacyjno-
konsultacyiny

-motywowani€ do pod.jęcia leczenia
odwykowego,
-zwiększenie liczby osób leczących
się z uzależnienią
-dostarczenie potrzebującym
wszelkich informacji w sprawie
leczenia i oraw w tvm zakresie.

2000.- /
na badei€ p@ biegłe8Ó oŚób ki€rowaych

Óa b.dmi. w zkjeŚie uzależnienią z.l'ap
litmfu'y z za]cu pońlahykj

6 Kontrola przestrzeg.nia zasad obrotu napojami
alkoholowym
- $ynaglodzenie dla czIonłół Konisji za pmprowadz€nie koÓt oli ł Pukach
spŹ€daży napojów a]koholo$}cn /najmniej 3 kontroIe potwield@ne prc'okołani
kmtrolt - lo{t.- brutro.

' łynagrcdeni€ dla czlonków Konisji a udzial w posiedaiu i gkoląiach dla
cŻ]onków Komisji loo'-brudo

Wójt Gminy

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problęmów
Alkoholowych

-przestEeganie pTawa pŹez podmioty

Fowadzące sprzedż napojów
alkoholowych,
-oglaniczenie dostępności zakupu
napojów alkoholowych przez
ńeletnich i nietrzeźwych ,

-poprawa bęzpięczęństwa
publicznego,
-zwiększenie efektywności kontroli
p1acówek handlowych,

9.000,-

^ącnie 
żynmie Komisji/

1 szkolenia' materiały i pomoce do realizacji
Drosramu

Pełnomocnik Wójta do
koordwacii ręa1izacii

2.000,-

Łączni€ środki na realizację programu 70.000,-

Przygotowała Elżbieta Szymczuch


