
RADA CMINY
\v CZERMINIE

39_3o4 cŹermin
woj pod\fiPackle

Uc HwAŁA Nr x) IV121lż012
Rady Gminy w Czerminie
z dl:;,a 14 grudna 201,2t.

w sprawie przyjęcia Gmirmego Prograrnu Profilaktyki i Rozwiąąrwania Problęmów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Na*omanii w gminie czelmin
na rok 2013r.

Na podstawie ań.4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 płźdzernka 1982l. o wychowąniu
'i'v trzęźwości i przęciwdziałaniu alkoholizrnowi / tekstjednolity Dz.U. z2007 r. Nt'10'
poz. 473 zp6źn- nnianami/ i ań.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.
Nr179, poz. 1485 z dnia 19 września2005t./ oraz aIt. l8ust.2pkt15 ustawy z dnia 8
maxca 1990I. o samolządzie gmirm}łn / tekstjednolity Dz.U. z2007r.Nt 142, poz.l59l z
pó^. z;gljałrŃ)jl

Rada Gminy w Czerminie

uchwalł co następuje:

s1

Przyjąi do realizacji Gmimy Program Profilaktyki i Rozwiązfwania Ploblęmów
Alkoholotłych i Przeciwdziałania Narkomanii narok2013 stanowiący załącznik Nr 1

do niniejszej uchwĄ.

$2

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gmirty, zaś rtadzór nad jej rcalizacj ą Komisji
oświaty, spoltu i spraw socjalnych'

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

s3

PRzE!\ a jJN Lc zĄcY.r"r,:ff'::"



Zał. Nr 1 do UchwĄ NIXXIIVI21/12
Rady Gminy w Czerminie
z dr'ia 74grudna 2012 r.

GMINI.{Y PRoGRAM PRoFILAKTYKI i RoZwIĄzYwANIA PRoBLEMóW
AIKoIIoLowYcH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

w gminie CZERMIN na rok 2013.

Samorządy Gmin na mocy ustawy z dnia 26 paździemika 1982I.o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałauiu alkoholizmowi oftz lsIAwy z dniaz9lipca 2oo5r.
o przeciwdziałaniu narkomanii są odpowiedzialrre za rozwią4warrie problemów alkoholowych
i przeciwdziałarriu narkomanii w społeczeństwie lokaln}łn'
Zgodnie z w ustawami prowadzenie dział ń zwięanych z profl laktyką i rozwiąz1rłaniem
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie naxkomani olaz integlacja społeczna oŚób
uzależnionych należy do zadań własnych gminy, które realizowale są ną podstawie Gminnego
Programu Rozwiąywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Rozwią?rvania Prcblemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
okeśIa zakes i formę realizacji zadań wynikających z ustaw. Jego na&zędn}'Tn celemjest,jak co
roku 

' 
tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających d;:
- zapobiegania powstawaniu norłych problemów
- zmniejszania roaniarów problemów, które aktualnie występują
_ zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami
- zwiększenie skuteczności oddziałyrłan w zakesie profilalrtyki problemów alkoholowych

i narkomanii.

Podstawą prawną działań z\\iązaiych z prcfilakĘką i problemów alkoholowych w gminie jest
lstawa z &na26 płździemika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholiznowi /tekst j edr\olity Dzu. z 2007 |Nl70, poŻ.4'73 z późuejsz1.mi zmiarnrrtr l
a dzia}ań związorrych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dtua2g l|pca2ol5I.
o przeciwdziałaniu nalkomani]' / Dz.U. z 2005r. Nr 179' poz. 1485/

w alt. 4' ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholiznrowi okeśla się , ze
,'ptowadze e dzińai związanych z profrlaktykąi rozwią1waniem problemów alkoholowych
nalei do zadń własnych gminy''

W szczególności zadania te obejmują:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu,
2.udzie]anie rodzinom, w których występująproblemy e, pomocy psychospołecznej

i prawnej' a w szczegóIności ochrony przed przemocą w rodzińe,
3.prowadzenie profilaktycznej działalrrości informacyjnej i edukacy|nej w zakresie

roŻwiąz)rwania ploblemów alkoholowych i przeciwdziałania rrarkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodziezy , w tym plowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a taLże
dzialń la rzecz doĄwiaria dzięci tlczesfuiczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo _ wychowawczych i socjotęrapeutycznych,

4.wspomaganie działalności inst}tucji, stowalzyszeń i osób fizycznych, słuzącej
rozwiązyrłaniu problemów alkoholowych,

5.podejmowanie interwencji w zwiąku z naruszeniem przepisów okeślonych w ań. l3 i 15
ustawy omz wystą'owanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6.\łspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez orgarrizowanie i firransowanie centrów
integracji społecznej.



w ań. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii okeśla się, że ,, pzeciwdziałanie narkomanii
należy do zadań lvłasnych gminy'' Zadania te obejmują
1' zwiększenie dostępności pomocy telapęutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych

l osoD zagrozonycn rrzaleŻDellem;
2. udzielanie rodzinom, w Ltórych występująproblemy narkomanii, pomocy

psychospołecznej i prawnej
3. prowadzenie profilakĘcznej działalności infomacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakesie rozwiązyrvania ploblemó.!ł naxkomanii, w sżczegóhóści dla dzieci i młodziezy'
w Ęm prowadzeńe zajęć spotowo- rekeacyjnych dla ucŻnióq a takźk działainĄ:.ZecŻ
d'oŻywiaIia dńeci nczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuriczo_wychowawczych
i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działa]i insłtucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, shrzących
rolwią,z}'waniu problemów narkomanii;

5. pomoc społecznąosobom uzależnion}m i lodzinom osób uza]eżnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i inte$owanie ze śtodowiskiern lokalnr.łn tvch
osób z rłykoĘystaniem Facy socja]nej i konhaktu socjalnego'

. Realizacja Ęch zadali prowadzonajest w postaci gminnego programu pro{ilaktyki
i rozwiąłlłania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii uchwalaneso
corocunie pEeŻ Radę Gminy'

_ Zadatiai cele okłeślone w programie inicjowane są przez Gminna Komisję Rozwiąz'.wania
Problemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy.

Finansowa podstawę realizacji Gminnego Programu stanowią dochody gminy uŻyskane Ż opłat
zakotzystaĄie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych'

..ZadaniaisposobyichrealizacjiokeślonewProgramienarok2013dostosowanesądo
lokalnych potrzeb i potencjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane lokalne zasoby
insĘtucjonalne i osobowe or.V o pomoc melytorycznąi materialną ze śtrony podmiotów
zewnętznych'

w 2006I. Rada Gminy w Czerminie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia ,'strategii
Rozwiąąvania Problemów Społecznych w Gminie Czermin na lata źooo-zols". strateglu
zawiera-cele strategiczne i operacyjne w zakesie rozwią71.wania problernów społecznych ze
szczególnym ułzględnieniem profilalrtyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i nalkomadi' w 2011r Zarządzeliem'Wójta Gminy Czermin został powołany Zespół
Interdysc1plfuurny d,/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a s zózegóInió przemoay
występującej !v lodzinach gdzie zjawisko przemocy zwi@ane jest Ż naduą.waniem alkoholu.

1. Crynniki sprzyjając€ powstawaniu problemów alkoholowych w grninie Czermin

1. Dane demograficzne.
Liczba ludności ogółem _ 7.010osób.
w tyrn:

wwieku 0 - 6lat - 563
w wieku 7-18lat - 1.104
w wieku 19-65lat - 4.500
powyżej 651at _ 843

/stan na 31 l22O11r /



2. Problemy społeczne związ^ne z ograniczeniem akĘ't{ności zawodowej mieŚzkańców .

Liczba zalejestrowanych z telenu gminy w Urzędzie Pracy - 385 osób. /206 kobieV
włm zplawem do zasiłku 41 osób./wg stanlrc dzie6 31.l0.Ż0l2r./
stopa bezfobocia na terenie powiatu w}łlosi 13,9%, /na tereliePolskl l2'4%o/.
Dużo jest osób pozostających bez pracy 

' 
a nte zarejęstowanych w IJrzędzie Pracy.

osoby pozostające be z pfucy dł\]ższy czas I|ie chcą podej mować j uz zadnej
pracy, nawet Medy, gdy dostaj ą oferty Zatudnienia. Ich frustacja sprzyja naduą'rłaniu
alkoholu, przemocy w rodzinach i powiększaniu się ubóstwa .osoby te często zadłuŹają się
zaciągając nieodpowiedzialnie komercyjne kedry, bądź u prywatnych osób.

3' DostępnośćnapojówalkoholołTch.
Liczba punJ<tów ze sprzedazą napojów alkoholowych - 28 /właściciele puŃtów zmieniają się
w ciągu roku / W stosunku do roku ubiegłego .Vvaost o 2 punłty.
wtym: 26 sklepów i2 zŃJady gastrcnomiczne'

Ustalony Uchłałą Rady Gminy limit punktów sprŻedazy napojów alkoholorłych dla sklepów
Wynosi 18 punl1ów 

^imit 
zw'iększony UchwałąRady Gminy w 2010r. o 3 punkty/ a dla

gastronomii 5 punktów.
W l8 słJepach sprzedawane sąwszystkie rodzaje alkoholu /piwo, wino i wódka/, a w 8 sklepach
tylko piwo.
Jeden zakład gastronomiczny prowadzi sprzedaż i podawanie wszystkch rodzajów alkoholi,
ajeden Ęlko piwo. Z tych 28 placówek ze sprzedźąnapojów alkoholowych 5 nalezy do Gminnej
Społdzielni ,,SCH" w Czeminie, a 23 do prywatnych przedsiębiorców _ wszyscy z terenu naszej
gniny / z łvyjątkiem Klubu 33, którego właściciel jest z Mielca'/ .

Liczba punktów sprzedaĘ w poszczegó|rrych lvsiach gminy jest następująca :BIeń osuchowski _ 2
czermin _ 8/ w t}łn 2 gastronomia'/, Dąbńwka osuchowska ' 1,
Łysaków - 3, otałęż - 3, szaflanów - 1' Trzciana- 7, Wolaotałęska_2, Ziempniów- 1.

Wielkość sprzedłzy napojów alkoholowych na telenie gminy w 2010r. wyniosła:
2.669,601,81 zl / w stosuŃu do loku 2009jest to więcej o 19"792,85 Ż] /
W tym:
piwo - 1.330'496.12 ń
\łiltro - 2'75.325'69 zł
wódka - 1'063.786,06 zl
z tego na 1 mieszkańca gminy locznie przypada 3 82' 1 4 zł, miesięcz\ię 3l ,84 zl.

wielkość sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach na terenie gminy w 2011r. wyniosła
2.538.943'13 zl. / w stosuŃu do roku 2010 jestto ll.i\iej o 730.664,'14 zu
W tym:
pivr'o - I.1'94.908'86 zł
wino - 230.689.04 ń
wódkA - l.113.345'23 zł
z tego na 1 mi€szkańca gminy rocmie prŻypada 362'19 zł, miesięcnie 30,I8zł.



4. stan ladu i bezpiecz€ństwa na terenie gminy - zjawiska Związane z problemami
alkoholowymi ujawnione w 201 lr pvez Rewir Dzielnicowych w Czeminie:

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Czerminie wylegitymowali łącznie 796 osób.
NałożoEo 40 mandatów kamych kedyłowych z częgo 28 mar|datów drogo\łych
i 12 porŻądkowych.
Przeprowadzono 258 interwencji publicznych oraz 88 interwencji domowych,
Ż których 8 Żakończyło się uruchomieniem procedury ,'Niebieska Karta''.
Przeprowadzono 15 postępowań w sprawach o wykroczenie, z czego 4
postępowania dotyczyły wykoczeń drogowych, natomiast pozostałe 1l to
wykoczenia porządkowe.
Przeprowadzono 12 postępowań pżygotowawczych z czego 8 dotyczyło
kierowania pojazdami w stanie nietrzeŹwości.

Pomocą społeczną pŹez GoPS lv związku z nadużywaniem alkoholu objęte jest 19 rodzin
/łącznie w tych rodzinach iĄe 66 osóbl. Liczba rodzin objętych pomocą w stosunku do
roku ubiegłego jest większa o 2 rodziny, zwiększyła się liczba osób w tych lodzinach o 7 osób
.wzrasta zjawisko naduĄrłania alkoholu przez kobiety, często sąto matki małoletnich dzieci.
Z 18 osobami nadużywającymi alkoholu prowadzone były rozmowy o możliwości podjęcia
leczenia odvykowego i mot)avowanie ich do leczenia' Z niektórymi parokotnie' sąosoby' które
mają sądowy nakaz przymusowego leczenia odwykowego_
Część z osób zobowiąało się podjąć leczenie po przeprowadzonych rozmowach. Są problemy
z podjęciem lęczenia w stacjonańych placówkach odwykowych ze względu na brak miejsc.
Na terenię gminy nie stwieldzono przypadków zaz}ałania narkotyków wśród młodżeży szkolrrej.
Nie dysponujemy zadnymi badaniami przeprolvadzonymi wśród młodziezy naszych szkół w tym
zakresie . Wg nieoficjalnych danych na telenie gminy narkotyki się pojawiają wśród młodzieży
staNzej.
w ostatnim okesie głośno mówi się o dopalaczach _ substancjach psychoaktywnych, które są tak
samo szkodliwejak narkotyki i które mimo wprowadzonych zakazów nadal występująna rynku .

Dlatego też istnieje konieczność prowadzenia działan identyfikując ych zagtożęnia'
i plofilaktycznych w tym zaklęsie .



S.Stan zasobów pozwalających na prowadzenie dzialań profilakfycznych.

- na terenie gminy bmkjest placówek lecznictwa odwykowego

- na tercnie gminy nie ma grup samopomocowych

- Gmina ma zawarą umowę z NzoZ ośrodęk Profrlaktyki i Terapii Uzaleznień w Mielcu
doĘczącąrealizacji zadań w zakesie rozwią4lłarria problemów lzaletnlęlt

_ w gminie w godz. pracy Urzędu firnkcjonuje Punkt informacyjno -konsultacyjny /w poniedziałki
w godz. l3-16 porad udziela radca prawny/

_ we wszystkich wsiach są świetlice środowiskowe lub kluby młodzieżowe, któIe co loku są
doposażane w potrzebny spEęt ze środków na profilaktykę uzalezńeń

- kazda szkoła co roku opracowuje i realizuje własny progam profilaktyczny

- do działail la necz organizacji wolnego czasu dla młodzieży włączyły się parafie / Czermjn i
zięmpnrów/

- rodziny dotknięte problemami alkoholowymi objęte s ąpomocąprzez GoPS

- działarria w zakęsię rozwiąą'rłarria problemów alkoholowych prowadzą miejscowi policjanci,

- do działan w zakesie Fofilaktyki uzależnień włączyły się stowarzysŻenia
kobiet z terenu gminy.

- powołany został zęspół interdysc1plinamy ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie



GMI^|llY PRo G RAM PROFILAKT''KI I RozWaZyWANa PRoBLEMÓW ALKoEoLoWacH
I PRzEc III.DZIAŁANA NARKoM4NII

W CZERMINIE NA ROK 2013

Lp.
ZADANIA

Porlmiot rcalizający Pnewidywany efekt
działania

Koszt
rcdlizacji

1

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i
narkoĘków

ośrodek Plofilaktyki i
Terapii Uzaleinień w
Mielcu
/na podslawię zwairej usoł/

-zwiększenie liczby osób
leczących
się z uzaleznienia;
-pomoc osobom
uzależnionym i ich
rodzinom
-udzielanie wsparcia dla
rodzin z
problemem alkoholowym
-pomoc współuzależion}łn

6.000,-

2
Udzielenie rodzinom, w
których występują problemy
alkoholowe i narkomanii,
pomocy psychoŚpolecznej i
prawnej' a w szczególności
ochrony przed przeńocą

GOPS
Punlt infonnacyjno-
konsultacyjny
Policja

-pomoc ofiarom przemocy
spowodowanej
nadużywaniem
alkoholu,
-zrnniej szenie szkód
społecznych
wynikaj ących z naduż1vania
alkoholu

J
Prowadzenie profi laktycznej
dzialalności infornacyjnej i
edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania problemów
alkoholowych i
przeciwdzialania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i
frlodzież:y '

hogramy szkolne
Prowadzęnia i utrąmanie
świetlic środowisko'vlych
i klubów młodzieŹowych

GOKiS
Crrniny

Szkoły wójt
-prewencja alkoholowa
_edukacja społeczna
-zapobieganie wczesnlm
kontaktom
t'iłodzieży z alkoholem i
narkotykami
-stworzenie młodzieży
miejsc i
altematywngo
spędzania wolnego czasu

17.000,-

23.000,-



4
}vspomag!nie dziaIalności
instytucji' stowarzyszeń i osób
fiŻYcznych 

' 
ŚIużącej

rozwiąz!Ąvaniu problemów
alkoholowych i narkomanii

Wójt Gminy poprzez
pełnomocnika do realizacji
programu,
GOKiS, stowarzyszenia

-ksŻahowanie postaw
sprzyj aj ących podejmowaniu
racjonalnych decyzji
zvłi*Lar\y ch z !ży w aniern
alkoholu, -umacnianie
rodziny w jej prawidłowym
fuŃcj onowaniu _

ksŻahowanie wzorców
zdrowego życia i spędzenia
wolnego czasu

l].000,-

5

Interwencja kryzysowa w
chorobie alkoholowej-
czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania
Śię lecŻeniu
-wynagrodzenie dla członków
Komisji za przeprowadzenie
czyrności zmierzaj ących do
orzeczenia wobec osoby
uzależnień od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
/ najmniej 3 czynności
potwierdzone notatkami/ - 100, -

brutto

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Punkt informacyj no-
konsultacyjny

-motywowanie do podjęcia
leczenia odwykowego,
-zwiększenie liczby osób
leczących się z uzależnienia,
-dostarczenie potrzebuj ącym
wszelkich informacji w
sprawie leczenia i praw w
tym zakrcsie,

1000,-
/ na badanie
prŻEz
biegłego osób

na badania w

u2a1eżnienia,
zaLlrp
literatury z

profilaktyki

6
Kontrola przestn egania zasad
obrotu napojami alkoholowym
- wynagrodzenie dla członków
Komisji Ża Przeprowadzenie
kontroli w puoktach
sprzedaży napojó\ł
alkoholovych /najmniej 3

kontrole potwierdzone
protokołami
kontoli/ - Ioo,-brutto.
- wynagrodzeńe dla członków
Komisji za udział w posiedzeniu
i szkoleniach dla
członków Komisji -
100,- brutto

Wójt Grniny
Gminna Komisja
Rozwiąz1,rłania
Problemów Alkoholowych

-plzeslvBg^l|ię pr aw a pr7śz
podmioty
prolvadzące sprzedaż
napojów
alkoholowych,
_ogmniczenie dostępności
zakupu
napojów alkoholowych p.zez
ńeletnich i niętz eźwych,
-poprawa bezpieczeństwa
publicznego,
-zwiększenie efektr1łności
kontroli
placówek handlowych,

9.000,-
/łąc^:e

Komisji/

'7

Szkolenia, mrterialy i pomoce
do r€alżacii proPramu

Pehomocnik wójta do
koordynacji realizacji

2.000,-

Czermindn. l5.l I.2012r. R5zem 7I.000zł


