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w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pronlaktyki i Rozw.ią-zylvania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czermin
na rok 2012r.

Na podstawie art.4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paźAziernika l982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst j ednolĘ Dz.U.z2007t. Nt70,
poz. 473 z pńlźn. miananil i art.lO ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.
Nr l79' poz. 1485 z dnia 19 września2005r.l oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca l990r. o samorzątlzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr |42, poz.|591 z
późn. zrnianaIni/

Rada Gminy w Czerninie

uchwala co nastęuje:

$l

Przy1ąć do rea|izacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwią.zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20|2 stanowiący załąpznik Nr 1
do niniejszej uchwĄ.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji
oświaĘ Sportu i Spraw Socjalnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał' Nr 1 do UchwĄ Nr ) V69l1 l
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 12 grudnia 2011 r.

GMINNY PRoGRAM PRonLAKTYKI i RozwIĄzYwANIA PRoBLEMÓW
ALKoHoLowYcH i PRzEclwDz|AŁANlA NARKoMANII

w gminie CZERMIN na rok 2012.

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu sąjednym z najbadiej widocznycb zagroŹeń
społecznych i zdrowotnych w naszym kraju. Szkody wynikające z nadułwania alkoholu
występują w !óżnych obszarach polskiej fleczywistości' obecność alkoholu w naszym życiu
dotyczy nie tylko losu pojed1nczych osób, ale wywiera 

'ównież 
istotny wpł}ry na ż'cie i probJemy

całego narcdu. Nie da się zlikwidować obecności alkoholu w naszym życiu, a kłopoty z jego
nadużywaniem będą występowały' Tak, jak a|koholizm, narkomanię traktuje się jako problem
społecaly. Uzależnienie od naTkotyków jest specyficzn}.rn uzależrrieniem, pońeważ badzo łatwo
spycha na tzw' ,,margines społeczny''. Jednak rozmiary i skutki tych problemów mogą być
zmniejszane i można im zapobiegŃ i wtaśnie to jest c.elem gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii'

Podstawą prawną dzia|ań związanych z profi|aktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych w gminie jest usla\ła z dnia 26 pńdziemika l982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedno|iĘ Dz.U. z2007 t. Nr 70, poz.473 zpóżniąszymi
zmianami / a dzia|ń zwiryanych z przcciwdziałaniem na*omanii jest ustawa z dnia 29 |ipca
2005r. o przeciwdziałaniu nalkomanii / Dz.U. z 2005r. Nr |79,poz' |485/

w art. 4.ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa się ,
że ,,prowadzenie działń zwięutych z profilaktyką i rozwiązyrłaniem prob|emów alkoholowych
należy do zadń własnych gminy'.

W szczególności zadania te obejmują:
l. zwiększerde dostępności pomocy tęrapeutyczn€j i rehabilitacyjnej dla osób uzalcżnionych

od alkoholu,
2' udzielani€ rodzinom ' w których występują prob|emy alkoholowe, pomocy

psychospołecznej i plawnej, a w szczególności ochrony przecl przemocą
w rcdzinie,

3. prowadzenie plofilaktycznej działalności informacyjnej iedukacyjnej w zakresic
rozwiązywania problemów alkoholowych i przęciwdziałania narkomanii'
w szczególności dla dzieci i młodzieży ' 

w tym prowadzeńe pozalekcyjnych zajęć
spońowych, a takź€ działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcinych programach

4' opiekuńczo - wychowawczych i socjotcrapęutycznych,
5' wspomaganie działalności inst}'tucji, stowaruysfeń i osób fiz.vcznych, sfużąccj

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
6. podejmo\^'anie interwencji w związku z naruszcniem przepisow okślonych

w art. l3 i 15 ustawy olaz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,

7. wspieranie zatnrdnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centtów
integracji społecznej.



w ań. 10 ustawy o pŹeciwdzialaniu nalkomanii okleśla się' że 
', 

przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych gminy'. zadania te obejmują

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleźnionych i osób zagrożonych uza|cżnieniem;

2' udzielanie rcdzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej

3. prowadzenie proftlaktycznej działalności informacyjnej' edukacyjnej oraz szkoleniowej
ł' w zakesię rozwiązywania prob|emów narkomanii. w szczególności dla dzieci i młodziezy.

w t}'rn plowadzenie zajęć spofiowo- rekręacyjnych dla uczniów, a|akże dzlałań na |zecz
dozywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznycb;

5. wspomaganie działań instytucji, olganizacii pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów nafkomanii;

6. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i i1'yklucfęniem społecznym i integlowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnei i kontraktu
socJalnego.

Realizacja tych zadań pro\ł|adzonajost w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problcmów alkoholowych i przcciwdzialania narkomanii uchwalarrego
colocznię przez Radę Gminy.

Zadania i cele okeślone w programie inicjowane są przez Gminna Komisję Rozwiąz}rłania
Prob|emów Alkoholowych, powołaną przez wójta Gminy.

Finansowa podstawę realizacji cminnego Programu stanowią dochody gminy uzyskane
z opłat za korzystanie z zezwo|eń na spfzedaz napojów alkoho|owych.

Zadania i sposoby ich rea.Iizacji okleślone w Programie na rok 20l] dostosowane sądo
lokalnych potrzeb i potencjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane lokalne zasoby
instytucjolalnc i osobowe orM o polnoc merytolyczną i materialną ze stlony podmiotólv
zewnętrznych.

W 2006r Rada Gminy w Czenninie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 
',StrategiiRozwĘzywania Problemów spolecznych w Gminic Czermin na lata 2006.2015... strategia

zawiera cele stratęgiczne i operacyjne w zakresie rozwiązywania problemów spotecznych ze
szrzególnym uwzględnieniem profi|aktyki i rozwiązywania problemów a|koholowych i
narkomanii' W 2011r Zarządzeniem wójta Gminy Czermin zostal powołany Zespoł
Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a szczególnie przemocy
występującej w rodzinach gdzie zjawisko przemocy fwiązanejest z nadużywaniem alkoholu.

1. Czynniki sprzyjające powstawaniu prob|emów a|koholowych w gminie Czermin

1- Dane dęlnograficme.
Liczba ludności ogółem - 6.986 osób' wtym:

w wieku 0.ólat . 560
w wieku 7-18lat - i.193
w wieku 19-65lat - 4.406
powżej ó5 ]at - 82,1

/stan na 3 L12.2010r./



2. Prob|emy spo|eczDe związanc z ograniczeniem aktywności zarvodowej mieszkańców '

Liczba zalejestrowanych z terenu gminy w Urzędzie Pracy - 467 osób' w tym z pBwem do
zasiłku 47 osób./wg stanu na dzień 31.l0.20l lr./
Stopa bezrobocia na terenie powiatu wyiosi 14,2 yo.
W stosunku do roku ubiegłego liczba bezrobotnych na tąenie gminy wzrosła o 55 osób'
Dużo jest osób pozostających bez pracy, a nie 2ŹIcjcstowanych w UvĄdzie Pracy.
osoby pozostające bez ptacy dłllższy czas nie chcą podejmować j\,ż żĄdnej pracy, nawet
Medy, gdy dostająoferty zatrudnienia. Ich frustracja splzyja naduzywaniu alkoholu' pzemocy
w rodzinach i powiększaniu się uMstwa .

3. DostępIość napojów alkoholowych'

Liczba punktów ue sptzedazą napojów alkoholowych - 26 /l punkt w ciągu roku został
zlikwidowany i przybył l punkt nowy/. w tym: 25 sklepów i l zakład gastronomicŻlly.
Usta|ony Uchwałą Rady Gminy limit punktów sprzedafy napojów alkoholowych d|a sklepów
wynosi l8 punktów /limit zwiększony Uchwałą Rady Gminy w 20l0r. o 3 punkty/ a dla
gastonomii 5 punktów.
W l7sklepach sprzcdawane są wszystkie rodzaje alkohoJu /piwo, wini i wódka./, a w 9 sklepach
tylko piwo.
Jeden zakład gastronomiczny prowadzi sprzedaż i podawanie wszystkich rodzajów a|koholi.
z tych 26 placówęk ze spĘedażą napojów alkoholou,1ch 5 należy do Gminnej spółdfielni
,,SCH,, w Czerminie, a 21 do prywatnych przedsiębiorców - wszyscy z tcrct1u naszej gmjny /
z wyjątkiem Klubu 33' którego właścicieljest z Mielc' .

Liczba punktów sprzcdaż! w poszczegó|nych wsiach gminyjest następująca :Breń osuchowski - 3
czermin.7/wtym l gastronomia./, Dąbrówka osuchowska. l,
Łysaków - 3, otalęż . 3 , Szafranów . l , Trzciana - 5 , wola otałęska - 2 , Ziempniów . l.

Wie|kość sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach na terenie gminy w 2009 r.
wyniosła : 2.ó49.815.02 zl. / w stosunku do roku 2008 jcst to więcej o l l8.l ó5.05 zV
W t),rn:
piwo - 1.206.'795.90 dt
wino - 295.250.76 zl
wódka - 1'|4'l.768.36 z|
z tego na l mieszkańca gminy rocznie przypada 379,30 z.l, miesięcznie 3l'60 zl.

wielkość sprzedaży napojów alkoholowych na terenic gminy w 20l0r. wyniosłaI
2.669 '607 '81 

zl / w stosunku do roku 2009jest to więcej o 19.?92,85 zł l
W tyrn:
piwo - 1.330.496.12 z)
wino - 2'15.325,69 z)
wódka - 1'063.786'06 zl
z tego na 1 mieszkńca gminy rocznie przypada 3 82,l4 zł, miesięcmię 31 ,84 zł '

4 slan |adu i bozpieczeństwa na terenie gminy. zjawiska związane z problemami
alkoholowymi ujawnione w 2011r przez Rewir Dzielńcowych w częrminie:

Liczba interwencji domowych gdzie sporządzono niebieskię kańy - l8
Liczba osób fAtrqrnanych do wytrzeźwienia - l8
Lięzba zatrzymanych nietrzeŹwych kierowców - 4



Pomocą społeczną przez GoPS w zwięku z naduż}nvaniem alkoholu objętejest 17 rodzin
/łĄcmie w tych rodzinach żyie 59 osób/. Liczba rodzin objętych pomocą \{ stosuŃu do loku
ubiegłego jest ta sama, zwiększyła się liczba osób w tych rodzinach o 1 l osób
Z 11 osobami nadużywającymi alkoholu prowadzone były rozmowy o możliwości podjęcia
leczeńa odwykowego.
3 osoby podjęły ]eczęnię dobrowolnie,4 zobowlęało się podjąć leczenie po pzeplowadzonych
roumowach.
w 2011 r do sądu Rejonowego w Mie|cu Gm. Komisja nie kierowała na przymusowe badanie
pIzEzbiegłego, Edyż'rodziny wycofują zgłaszane wnioski o przy,rnusowe leczenie.
Na terenie gminy nie stwierdzono prz}?adków zażywania nalkotyków. Nie dysponujemy żadnymi
badaniami przeprowadzonymi wśród młodzieży naszych szkół w tym zakręsię .
w ostatnim okesie głośno mówi się o dopalaczach - substancjach psychoaktywnych, które sątak
samo szkodliwejak nałkotyki i które mimo wprowadzonych 7Źkazów nada| występują na rynku .
Dlatego też istnieje konieczność prowadzenia działań identylikujących zAgroi.enia
i profilaktycznych w tym zakresic .

stln zlsobów pozwalających na prowadzcnie dzia|'ń pro|i|'ktycznych.
na t€renie gminy brak jest placówek lecznictwa odwykowego
na terenie gminy nie ma grup samopomocowych
omina ma zawartą umowę z NZoZ ośrodek Profi|aktyki i Terapii Uza|eżnicń w Mielcu
dotyczącą rea|izacji zadan w zakresie rozwią4rłania problemów uzalężnień w gminie w
godz. pracy Urzędu funkcjonuje Punkt informacyjno -konsu|tacyjny /w poniedziałki w
godz. l3- l6 porad udziela radca prawny/
we wszystkich wsiach są świetlice środowiskowe lub kluby młodzieżowe, które co roku są
doposaŹanę w potrzebny sprzęt ze śfodków na plofilaktykę u7a|eżnień
każda szkoła co roku opracowuje i rea|izuje własny program profilaktyczny
do działari na rzecz organizacji wo|nego czasu d|a młodziezy włączyły się parafle
/ czcrmin i Zięmpnió
lodziny dotknięte problęmami alkoholowymi objęte są pornocą przez GoPS
działania w zakrcsie rozwivywania problemów alkoholowych prowadzą miejscowi
policjanci,
do działań w zakrcsie profilaktyki uzależnień włączyły się stowazys7-enia kobiet z terenu
gmrny.

5

y' powołany został zespół interdyscyplinarny ds. przcciwdziałania przemocy w rodzinie'



GMINNY PROGMM PRoFII'I|KTYKI I RoZWĄ7Y,łANIA PRoBLEMÓV
ALKoHoLo,yYCE I PRZECI|yDZIAŁANIA NARKOMANII

W CZERMINIE NA ROK 2012

Lp,
ZADANIA

Porlmiot rcqlizując, Pnewi.l))warry eiekt
działania

Koszt

I zwiękŚzenie dostępności
pomocy terap€utycz!ej i
rchabilitacyjnej d|a oŚób
uzaleźnionych od alkoho|u i
narkotvków

ośrodek Profilaktyki i
Tcrapii Uzależnień w
Mielcu
/Ń pÓ&tavi. ayarl.j !mo$y/

-zwiększenie liczby osób
lcczącycn
się z uza]eżnienia;
-pomoc osobom
uzależnionym i ich
rodzmom
-udzielanie wsparcia dla
rodzin z
problemęm alkoho]owym
-pomoc współuzaIcżnionym

6.000,-

2 Udzielenie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe i narkomanii,
pomory psychospołecznej i
prawnej, a w sfczególności
ochrony przcd przemocą

GOPS
PrLnkt informacyj no-
konsultacyjny
Policja

-pomoc ofiarom przemocy
spowodowanęj
nadużywaniem
alkoholu,
.zmnieis7enie szkód
spolecznych
wynikających z
ladużywania
alkoholu

3 Prowadzonie profi laktyczncj
dzialalności informacyjnej i
edukacyjncj, w zakresie
rozwiąz1rvania probIemów
alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii,
w szczególności d|a dzieci i
mlodzieĘ.

Programy szkolne
Prcwadzenia i utrzymanie
świetlic środowiskowych
i klubów młodziezowych

GoKiS Szkoły
Wójt Gminy

-prewencja alkoholowa
.edukacja społeczna
-zapobieganic wczesnym
kontaktom
rnłodzleily z alkoholem i
nalkotykami
-stworzenie młodzięży
miejsc i
alternatywnego
spędzania wo]nego czasu

17.000,-
23.000,-



4 wspomaganie działalności
instytucji' śtowarzyszeń i osób
fizycznych 

' 
s|użącej

rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii

Wójt Gminy poprzez
pełnomocnika do
realizacji pro$amu,
GOKiS, stowaxzyszenia

-kształtowanie postaw
sprzyjaj ących
podejmowaniu mcjonalnych
decyzji związalych z
uzlwaniem alkoholu, -
umacnianie rodziny w jej
prawidłowym
funkcj onowaniu -
ksztahowanie wzolców
zdrowego życia i spędzenia
wolnego czasu

12.000,-

5 Interwencja kryzysowa w
chorobie alkoholowej-
crynności zmierzającc do
orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uz{leżnionej od
a|koholu obowiązku poddania
się |eczeniu
-wynagrodzenie dla członków
Komisji za przeprowadzenie
cz,ylności zmicrzaj ących do
orz€czenia wobec osoby
uzalea eń od alkoholu
obowiązku poddania się
leczeniu / najmniej 3 czynności
potwierdzone notatkami/ - 100,
- brutto

Gminna Komisj a
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Punkt infonnacyjno-
konsultacyj ny

.mot}ałowanie do podjęcia
leczenia odrłykowego,
.zwiększenie liczby osób

uzależnięnia' .dostarczenię
potrzebuj ącym
wszelkich informacji w
sprawie leczenia i praw w
tym zakresie,

2000,"
/ na badanie
pazez
biegłego

na badania w
zaklesie
uzaleŹni€nia'
zakup
litcratury z

profilaktyki

6 Kontrola przcsarzegania
zasad obrotu napojami
alkoholowym
- wynaglodzeDie dla człor*ów
Komisji za przcprowadzenie
kontroli w punktach
sprzedaży napojów
aJkoholowych /najmniej 3
kontrole potwierdzone
protokołami
kontroli/ - 1.00,-brutto.
. wynagrodzenie dla członków
Komisji za udział w
posiedzeniu i szkoleniach dla
członków Komisji -
100,- brutto

wójt Gminy
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

- ptzeslt zeganrc pt avł a pt 7'ez
podmioty
prowadzące sprzedaż
napojów
alkoholowych,
-ograniczenie dostępności
zakupLr
napojów alkoholowych
przez
nieletnich i nietrzeźwych,
-poprawa bęzpięczeństwa
publicznęgo,
-zwiększenie efektywności
kontroli
placówek handlowych.

9.000.-

utrzyman'e
Komisji/

,1 szko|enia, materiały i pomoce
do realizźcji programu

Pełnomocnik Wójta do
koordynacji ręalizacji

2.000,-

Łqczns kwota n' realizację programu 71.000,-


