
,.-A CMIN
W CZERMINIE

3g-304 cŻermjn UcHwAŁA NR xxlll]130 12016
RADY GMINY W CZERMINIE

Ż dnia 29 grudnia 201ó r.

w sprawie przyjęcia Gńinnego Programu Prolilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzialaniu NarkomaBii w gminie Czermin na rok 2017.

Na podstawie axt' 4' ust ' 2 i 5 wtawy z dnia 26 płździetnka 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i prŻeciwdziałaniu alkoholizmowi (tł. Dz. U. z 2016t-, poz. 487) i art. l0 ust.2
ustawy o przeciwdziałaniu narkomarrii (tj. Dz. U. Ż20l6l.,poz.224 z póa. tn.) oraŻ ań. 18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorądzie grrrirrnym (tj. Dz.U. z20]'6t., poz.
44o zpóżn.zm.) uchwala się. co następuje:

$ 1' Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiąz1rłania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Nalkomanii na rok 20l7 stanowiący załącznik Nr l do
niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

?k/,

Byszord



fullczniknr 1do tJchY!ł Nr xxllvl30/2016
Rtdy cnlny { cżcrńińie
Ż.lni^29122016r

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYK| i RozwIĄzYwANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYcH i PRZECIWDZIAŁANIA NARI(oMANII

w gminie CZERMIN nr rok 2017.

Podstawą prawną działai zwięaly ch z ptofi laltyką i rozwiąywaniem problemów
alkoholovych w gminie jest ustawa z dnia 26 paźlziemika l982t. o wychowaniu w

- trŻęźwości i przeciwdziałarriu alkoholizmowi / tekstjednolity Dz.U. z 2oo7 LNr 10,
poz.4'73 zpóźniejszymi zmianami / a dzialailzvłiązalych z przeciwdżałaniem narkomanii
jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz'U' z 2005r' Nr 179,
poz.l485/
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
ptzeciwdziałania narkomanii oraz integlacji społeczrrej osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków nalęży do zadan własnych gminy''

W szczególności zadania te obejmują :

z ań.4'ustawy o wychowarriu w trzeźwości i przeciwdziałarriu alkoholianowi:

1' zwiększenie dostępności pomocy telap€utycznej i rehabilitacinęj dla osób uzależnionych
od alkoholu ,

2. udzielarrie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocąw rodzinie,

3. prowadzenie profilaktyczne.j działalności informaclnej i edukacyjnej w zakresie
rozwię1,rłarria problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomarrii, w szczegóJrrości
dla dzieci i młodzieiry, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spoltowych, a takŹe
działń na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych plogramach
opiekńczo _ wychowawcŻych i socjoterapęutycŻnych'

4' wspomaganie działalności inst}.tucji, sto\łażyszeń i osób fizycznych, słuzącej
Iozwią3}'waniu ploblemów alkoholowych'

5. podejńowanię intęrwencji w zwiąku z naruszeniem przepisów okeślonych w ań. l3 i 15

ustawy olaz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego'
6. wspieranie zatudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów

integracji społecznej.

z alt. 10 ustawy o przeciwdziałarriu narkomanii:

l. zwiększęnię dostępności pomocy tęrapęutycznęj i ręhabilitacyjnej dla osób uzaleznionych
i osób 7aglożonych u7a]eżnieniemi

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
ps1 c hospolecznej i prawnej:



3' prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnęj oraz szkolęniowęj
w zakresie rozwiąz1.wania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodziezy,
w tym prcwadzenie zajęć spoltowo- Iekreacyjnych dla uczniów, a tahżŹ' działań na flecz
doży'wiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekńczo_
wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działań insqłucji' organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuĄcych
rczwiąz}'\łaniu problemów narkomanii;

5. pomoc społecmą osobom uŻależnio[ym i rodzinom osób uzalęznionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społeczrrym i integrowarrie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

._ Realizacja tych zadń plowadzonajęst w postaci gminnego programu prolitaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii uchwalanego
colocmje plzez Radę Gminy.
Celem dżałań podejmowanych przez gminę w ramach gnrinnego programujest zmniejszenie
różnych problemów powodowanych pEez alkohol i narkotyki w całej populacji, a nie rylko w
gTupie podwyżs7onego ry7yka.

Zadania i cele okeślone w programie inicjowane są przez Gminna Komisję
Rozrłiąz1rwania Problemów Alkoholowych 

' 
powołanąpzez wójta Gminy.

Finansowa podstawę ręalizacji Gminn€go Programu stanowią dochody gminy uzyskane z
ortal zA kotzysla[ie z zezwolei\ La sptzeddż napojów alkoholowych.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie narok2017 dostosowane sądo
lokalnych potrzęb i potęncjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane lokalne
zasoby inst}.tucjonalne i osobowe oraz o pomoc mer}toryczną i materialną ze strony
podmiotów zewnętrznych'

w 2015 r Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę w sFawię przyjęcia ,'strategii
Rozwiązywania Probleńów społecznych w Gminie Czermin na lata 2015-2020" ,' stategia zawiem cele stalegiczne i operacyjne w zakesie rozwiąąwania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnienięm profilak1yki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomańi'

Czynniki sprzyjające powstawaniu problemów llkoholowych w gminie czermin

1. Dane dąnograficznę.

Liczba ludności ogóIem - 7083 osób.
w tym:

w wieku 0-6lat - 577
w wieku 7 18 lat - ),022
w wieku 19 ó5 lat - 4609
powyżę.j ó5lat - 875



2. Problemy Śpoleczne związane z ograniczeniem ak$'rłności zawodowej
mieszkańców .

Liczba zalęjęstrowanych w Urzędzie Pracy 23 sosoby, w t}łn l43 kobiety i z prawęm do
zasiłku 34 osoby. osób . stopa bęzrobocia na telenie powiatu w}łlosi 8,0 o%. Darre na koniec
pużdziemika 2076/ .

Bęzrobocie się zmniejszą ale w większości spowodowane to jest wyjazdami do pracy
zagrarricę . osoby pozostające bez pracy dhźszy czas nie chcąpodejmować już żadnej
placy, nawet Medy, gdy dostają ofeńy zatrudnienia. Ich frustracja sprzyja naduĄlwaniu
alkoholu' przemocy w rodzinach i powiększaniu się ubóstwa .

Dzieci wjężdżających zagranicę często zostająpod opiekąjednego ro&ica , bądź
klewnych . Niektóre małżeństwa rozpadają się' To wszystko negat1wnie vpł1.wa na
procesy wychowawcze dzieci i mlodziezy.

3. Dostępność Eapojów ąlkoholorrTch.

Liczba punktów ze sprzedżąnapojów alkoholowych - 2l
w tym: ]9sklepów i2 7aklad} 8astronomiczne '
Ustalony Uchwałą Rady Gminy limit punktów sprzedży napojów alkoholowych dla
skląów w;'rrosi l8 punktów , a dla gastonomii 5 puŃtów.
w 15 sklepach sprzędawane sąwszystkie rodzaje aikoholu /piwo, wiń i wódka'/ , a w 4
sklepach tylko piwo.
Jeden zakład gastronomiczny prowadzi sprzedaż i podawanię wszystkich rodzajów alkoholi'
Jeden zakład gastonomiczny ma zezwolenie tylko na piwo'
z tych2l p|acówek ze sprzedazą napojów alkoholowych 5 należy do Gminnej Spółdzielni
,,SCH" w Czerminie, ą 16 do pryl'atnych przedsiębiorców _ 2 zpoza naszej gminy'

Liczba punktów spŹedaży w poszczególnych wsiach gminyjest następująca :Breń
osuchowski _ l , Czermin_ 6/ w t}Ąn 1 gastronomia,/ , Dąbrówka osuchowska l,
Łysaków 3' otałęŹ 3 /w t}m l gastr./ , Szafianów _ 0 ,Trzciarra _ 5 ' Wola otałęska 1,
ziempniów _ 1

Na l punkt sprzedazy napojów alkoholowych prz}T'ada 337 mieszkańców .

Wielkośó sprzedży napojów alkoholowych w placówkach na terenie gniny w 2014r.
wyniosła : 2.ó14.30ó'32zl / w stosunku do Ioku 2013jestto \łięcej o 66.444,10 zu

w tym: piwo - 1'281.692'33 Żl
wino - 22o.8oo,'1lzł

wódka - l'l05'813,28 zł
z tego najednego miesŻkańca gniny iocznie przypada 318,30 zł' miesięcznie 26,50 zł.

Wielkość sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach na terenie gniny w 2015r.
wyniosła:2.582.920,17zllwstosunkudorokuubiegłegojestmniqo3|.386,15zU

w t}m : piwo - | .3ll. .3|4'69 Ż)

wino - 220.454,46 zł
wódka - 1'051'l5l '02 zł

z tego najednego mięszkańca gminy roczni e przypada364,70 ń , miesięcznie 30.40 zł



4. stan ladu i bezpieczeńŚtwa na terenie gminy - zjawiska związane z prcblemami
alkoholowymi ujawnione w 20161pŹez Rewir Dziehicowych w Czerminie

W 2016r. policjanci Rewiru Dzlelnicowych w Czerminle przeprowadzili 2I
postępowań spnwdzających olaz 5 czynności sprawdzających w sprawach
o pĘestfl)stwa. 34 postępowania w sprawach o wykoczenią z czego :

- 12 postępowań stanowiło wykroczęnia w ruchu drogowym,
- l0 postępowań to nietrzeŹwi kierowcy,
- 1 postępowanie dotyczyło spożywania alkoholu w miejscu publiczn1łn'
- 7 postępowń w sprawie kradzieży'
- 4 postępowarria w sprawach szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego'
Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Czermlnieprzeprcwadzili271 interwencji,
w tym:
- 174 inrerwencje publiczne

- - 9'7 interwencji domowych.
W 20l6 r. w Reviirze Dzielnicowych w Czerminle założono 13 Niebieskich kań
dotycących prŻęmocy \ł rcdzinię. zrealizowano 5 nakazów doplowadzenia do sądów
i innych inst}tucji omz doprowadzono 5 osób do jednos&i policji celem
\vĄrzśźrłyienia.
Policjanci prowadzili na tęIęnię gminy także takie działaniajak:
- Bezpieczna droga do szkoĘ,
- Bezpieczne wakacje,
_ ograniczony dostęp do alkoholu.
Na bieżąco prowadzone były spotkania z uczniami, młodzieĄ pedagogami,
dyrektorami szkól i rodzicami.

Na tereńe gniny problemy zwięwte zladużywaniem alkoholu wciąż się zwiększają. .

Zdarzająsię przypadk:' spożywania alkoholu przez nięlętnich. Alkoholu nadużywają kobiety.
Nadużł.wanie alkoholu destabilizuje fuŃcjonowanie całego systemu rodzinnego' rodzi
poważne problęmy i jest przyczyną cieryień całej rodziny. występuje przemoc domową
Edzie w zwirykll z ąplzgmocą prowadzone jest ptzęz zęlpół |nteldyscyplinamy 39

' Niebieskich Kart. Dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym żyją w stanie chronicznego
napięcia i stlęsu, co związane jest z niezaspokajaniem ich podstawowych pottzeb prŻez
rodziców. Powoduje to u nich oklęślonę zaburz€nia emocjonalne i psychiczne.

Pomocą społeczną przez GoPS w związku z naduz1.waniem alkoholu objęte jęst l2 rodzin
Aącznie w tych rodzinach Ąje 27 osóbl .

Z 9 osobami prowadzone były rozmowy o możliwości podjęcia leczenia odwykowego.
4 osoby podjęły leczenie dobrowolńe, rośnie liczba osób, które mająnakaz sądowy na
prz1łnusowe leczenie' Mimo odbyego leczenia w ośrodkach zamkniętych część osób nadal
naduz1'rła alkoholu.
W naszych szkołach nie stwierdzono zjawiska występowania narkotyków. Zdarzają się
przypadki palenia e_papierosów oraz picie napojów eneryetyzujących.



5. stan zasobów pozwalających na prowadzenie dzialań prolilaktycznych.

- na terenie gminy brakjest placówek lecznictwa odwykowego
- na terenię grniny nie ma glup samopomocowych
- Gmina ma zawańą umowę z NZoZ ośrodek Prcfilaktyki i Terapii

Uzależnień w Mielcu dotyczącąrealizacji zadań w zaklesie
rozwiązywania problemów uzależnień

- w gminie w godz. pracy Urzędu funkcjonuje PuŃt informacyjno -
konsultacyjny / w poniedziałki w godz' 13-16 porad udziela radca
prawny/

- wę wszystkich wsiach są ś\łietlice środowiskowe lrrb k1uby
n]łodzieżowe, któIe co roku są doposażane w potrzebny sprzęt ze
śIodków na profi laktykę lzaleiłieit

- kżda szkoła co roku opracowuje własny program profilaktyczny
- do działari na rzecz orgarrizacji wolnego czasu dla młodziezy

wlączyly się parafie
- działania na Ęecz rozwiązywania problemów uzależnień prowadzą

stowarŻyŚzenia kobiet
- rodziny dotknięte problemami alkoholowymi objęte sąpomocą pŹez

GOPS
- działuiaw zakrcsie rozwiązywania problęmów alkoholowych

prowadzą miejscowi policjanci
- nawiąano współpracę w zakesie leczenia odwykowego z

ośrodkięm Zdrowia w częrminię
- w grninie fuŃcjonuje Zespół Interdyscyplinamy, który rozpatruje

problemy związane z przemocą w rodzinach'



GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI I RozWWyWANu PRoBLEMolł ALKoEoLolyycE W CZERMINIE NA RoK 2017

Lp. ZADANIA Podmiot łeali7ujący Przewidywany efekt
działania Koszt rcalizacji

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkotvków

ośrodek Profilaktyki
Terapii UzaleŻnień
w Mięlcu
/na podsrawic 

^Radei 
uńowy/

-zwiększenie liczby osób
leczących się z
uzależnienia ;
-pomoc osobom
uzależnionym i ich
rodzinom
-udzielanie wsparcia dla
rodzin z problemem
alkoholow)'rn
-pomoc
wspófuzależnionym

6.000,-

2 Udzielenie rodzinom' w których występują problemy
alkoholowe i narkomanii , pomocy psychospolecznej
i prawncj, a w szczególności ochrony przed
pżemocą

GOPS
Punkt informacfno-

konsultacyjny
Policja

-pomoc ofiarom przemocy
spowodowanej
naduż}'waniem alkoholu .

-Zmniejszenie szkód
społecznych
wynikających z
nadużywania alkoholu

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjtrej i edukac)jnej . w /akresie
rozwiązyrvania problemórv alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii , rv szczególności dla
dzieci i mlodzieĘ.

Programy szkolne
Prowadzenia i utrzymanie świetlic środowiskowych
i klubórł młodzieżowwch

GOKiS
Szkoły

wójt Gminy

-prcwencja alkoholowa
-edukacja społeczna
-zapobieganie wczesnyn
kontaktom młodzieży
z alkoholem i
narkotykami
-stworzenie młodZieży
mieisc i altematlvngo

18.000,-
22.000,-



spędzania \łolnego czasu

4 wspomaganie dzialalności inśtytucji' stowarzyszeń
i osób fiŻ]cznych , slużąccj rozs iąz}.waniu
problemów .|koholowych i trarkomaIii

Wójt Gminy
poprzez pełnomocnika
do realizacji programu

-kształtowanie postaw
sprzyj aj ących
podejmowariu
racjonalnych dec}Żji
związanych z uż}.wanięm
alkoholu,
-umacnianie rodziny w jej
prawidłowym
fuŃcjonowarriu
_kształowanie wzorców
zdtowego Ąc\ai
sDędzenia wolneso czasu

10.000,-

5 Interwencja kĘ/zysowa w chorobie alkoholowej-
crynności zmierzające do o eczenia o zastoŚowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania Śię leczeniu

'łańaclo&eie dla czlontów Komisji a pŹeprcwadanie cąniości
mie%jących do o@cania wobec osoby uależńień od ElkÓhÓlu obowiązku
poddmia się leceniu / nąimniej 3 cątności potwiłdzone dota&Mi/ - 10{, -

Gminna Komisja
Rozwią'z1rłania Problemów
Alkoholowych

Punkt informacyjno-
konsultacyjny

-motywowanie do
podjęcia leczenia
odwykowego,
-zwiększenie liczby osób
lęczących się
z uzaleinietia,
-dostaxczenie
potrzebuj ącym wszelkich
informacji w sprawię
leczeniaiplawwt}łn
zakęsię'

1.000,-
/ na badeie p@z bi€gl€go

ońb kidowdych ńa badaia
w za}Bi€ uahŻnienia' ak]p
littutury z alo6u prcfilakyki

6 Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowym
_ Ęnog'odzenie dla czlonkóv Komisji za p@pŃwadzenie konholi w puntlach
sp@daży napojóv a]*oholowych /Óajnniej 3 tontrole potwierdzoÓĆ pńtokolmi
konnoli/ - 100,- brutro.

_ *1Mgrodaie dla cżlonków Konisji 2a udzial w posiedrniu i szkolmiacn db
Ćżóń*ńw (óńiŚii _ l00._ hr fr.

Wójt Gminy

C'minna Komisja
Rozrłiązywania Problemów
Alkoholowych

-przestrzeganie prawa
przez podmioty
prowadzącę sprzedż
napojów alkoholowych'
-oglaniczenie dostępności
zakupu napoiów

9.000,-
/łą"'ni" ut'_4--i" rco.is]il



alkoholowych przez
nieletnich i nietrzeź\łych ,

_popmwa bezpieczeństwa
publicznego,
-zwiększenie
efektywności kontroli
plaówek handlowych,

'7 szkoloni&' materiały i pomoce do realżacji
Drosramu

Pełnomocnik wójta do
koordynacii realizacii

2.000,-

Łącznie środki na realizację programu 68.000,-

Przygotowała Elżbieta Szymczuch


