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. Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią'zyrłania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie czermin
na rok 2014r.

Na podstawie a!t.4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pażdziemlka l982r' o wychowaniu
\ł trŻgźwości i przeciwdziałaniu alkoholizrnowi / tekst jednolity DŻ.U. z 2007 r. Nr 70,

- poz. 473 zpóźn. zlnianaJJr'i,/ i ań.lo ust.2 ustawy o przęciwdziałaniu narkomanii lDz.U.
Nr 179, poz. 1485 z dnia l9 wrześniaŻo0'r'l orcz art. l8uś.2pkt15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz4dzie gmirmlm / tekstjednolity DzU.z200lr.Nr l42,poz.l591 z
póżl. zmialant}

Radr Gminy w cz€rminie
ucbwala co następuje:

s1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiąąrłania Problemów
Alkoholowych i Przeciw<lziałania Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik NI l
do nińejszej uchwĄ.

92

Wykonanić ucbwały powierza się Wójtowi Gminy, zaś nadzór nadjej realizacją Komisji
oświaty, spolfu i spraw Socjalnych.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rady Gminy w Czerminie
z dnia 30 $udnia 2013r.

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI i RoZWIĄZ\'\ AMPRoBLEMÓW
ALKoHoLolłYCH i PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMAMI
w gminie CZERMIN na rok 20114,

Samorządy Gmin na nocy ustawy z dnia 26 pździemika 1982r'o wychowaniu
w trzeŹwości i prŻeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca' 2005l
o przeciwdŻiałaniu nalkomanii są odpowiedzialne za rozwiązywarie ploblemó\ł alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii w społeczeństwie lokalrryn.
zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązyrłanlem
problemów alkoholowych i przeciwdziałanie naxkomani oraz integracja społeczna osób
uzależnionych nalezy do zadań własnych gminy, które realizowane sąna podstawie Gminnego
Programu Rozwiązy.wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii'

Gminny Proglam Rozwiąąrłania Problemów Alkoholorłych i Przeciwdziałarria Narkomanii
okeśla zakres i formę realizacji zadali wynikających z ustaw. Jego nadŹędnym celemjest,jakco

_ roku , tworzenie spójnego systemu działan profilal'tycznych i naprawczych, znrierzających do:
_ zapobiegarria powstawaniu nowych problemów
- zmniejszania rozmiarów problemów' które aktualnię wyst@ują
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie zjuż istnięjącynri prcblemami
- zwiększenie skuteczności oddziĄwń w zakesie profilaktyki problemów alkoholowych

i narkomanii.

Podstawą prawną działań zwięalych z profilakyką i ploblemów alkoholowych w grrrinie jest
ustawa z dnia 26 paździemika 1982r. o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałarriu
alkoholiznrowi /tekstjednolity Dz'U. z 2007 r.Nr 70' poz. 473 zpóŻn\ejs4mi zmi..i:Lami l
a działań zvłięarrych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dna 29 lipca 2005r '
o przeciwdziałaniu narkonafii / DzU. z2005r. Nr 179, poz' 1485/

w art' 4' ustarły o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi okeśla się , że
,,prowadzeńe działań związanych z profilaktyką i rozwiąz1rłaniem problemów alkoholowych
należy do zadari własnych gminy"

w szczególności zadania te obejmują
l.zwiększeńe dostępności pomocy tempeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu,
2'udzielanie rodzinom, w których występują problemy e, pomocy psychospołecznej

i prawnej , a w szczególności ocfuony przed przemocą w rodzińe,
3.prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiąywaniaproblemów alkoholowych i przeciwdźałania narkomanii, w szczególności
dla dźeci i młodziezy , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spońowych, a taIde
działai\ na rzecz dożWiania dźeci uczęstniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych'

4.wspomaganie działalności insqłucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuzącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5'podejmowanie interwencji w zwią,zku z naruszeniem przepisów okeślonych w alt. 13 i 15
ustawy orM występowanie przed sądem w charakteźe oskarżyciela publicmego,

6'wspieranie zatrudnienia socjalnęgo poprzez olganiŻo\łanię i finansowanię centrów
integracji społecaej'



w ań' l0 ustawy o plz eciwdziałaniu nalkomanii okeśla się, ir,, przeciwdziałanie narkomanii
należy do zadań wlasnych gminy'' Zadania te obejmują
1. zwiększenie dostępności pomocy tęrapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

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 rozwią,zywania problemów narkomanii, w szczególności dla dŻieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo_ rekreacyjnych dla uczniów, a także działańnarzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych prograrnach opiekuiczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuĘcych
rozwiąz1'rłaniu problemów narkomanii l

5. pomoc społęcznąosobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pmcy socjalnej i kontraktu socjalnego.

RealizŹcja tych zadń prcwadzonajest w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiąz'vania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii uchwa]anego
corocznie przez Radę Gminy'

Zadania i cele określone w programie inicjo\łane są przez Gminna Komisję Rozwiązy.wania
Ploblemów Alkoholowych, powołaną przez Wójta Gminy.

Srodki finansowe przeznaczone na reallzację gminnego programu profilaktyki pochodzą z
wpłIłów Ż t}'tułu wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedż napojów alkoholowych

Polskie ustawodawstwo dopllszcza2 obszary, które można sfrnansować za pośrednictwem
fu nduszu alkoholowego łj.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane na poziomie gminy;
- zwalcTanie narkomanii realizou ane na poziomie gmin;.
Zadania i sposoby ich realizacj i okeślone w Programie na rok 20 l 4, dostosowane są do

lokalnych potrzeb i potencjalnych możliwości wykonania w oparciu o posiadane lokalne zasoby
inso4ucjonalne i osobowe olaz o pomoc mer},toryczną i materialnąze stony podmiotów
zęrłnętrznych.

W 2006r_ Rada Gminy w czerminie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 
''strategiiRozwiązyrvania Problemów Spolecznych w Gminie Czermin na lata 2006-2015l'. stralegia

zawiera cele stratęgiczne i operacyjne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii. W 20l l t ZuządzcńemWójta Gminy Czermin został powołany Zespol
Inteldyscyplinarny dys Ptzeciwdziałalia Przemocy w Rodzinie, a szczególnie pżemocy
występującej w fodzinach gdzie zjawisko przemocy związane jest z nadużywaniem alkoholu.



1. czynniki sprzyjające powstawaniu probl€mów alkoholowych w gminie czermin

1. Dane demograliczne. /stan na 30.l1.2013r./
Liczba ludności ogółem _ 7.023 osób'
w tyml

w wieku 0-6lat - 5'15
w wieku 7-l8lat - l'0ó4
w wieku 19-65 lat - 4,528
powyżej 65lat _ 85ó

2. Problemy spoleczne związane z ograniczeniem ak$ryności zawodowej mieszkańców '

Liczba zarejestrowanych z telenu gminy w Urzędzie Pracy w Mielcu - 332osób /w tym 170
kobiet/. w tym zprawem do zasiłku 22 osób./wg stanu na dzień 3l.l0.20l3r./
stopa bezrobocia na tęrenię powiatu wynosi ! 2,0%, na t€renie wojewódŹwa l5,6 oA' a na teręnie
Polski l3,0% / wg stanu na dzień 30'09'2013r./. W stosunku do roku ubiegłego liczba
bezrobotnych Ż terenu naszej gminy zmniejszyła się, ale dużojest osób pozostających bez pracy,
a nie zarejestrowanych \ł Urzędzię Pracy, wiele osób wyjechało za ptacązagtanicę'
osoby pozostające bez pracy dluższy czas nie chcą podejmować już żadnej
pracy, nawet wtedy' gdy dostają oferty zatrudnienia. Ich frustracja sprzyja naduzywaniu
alkoholu, przemocy w rodzinach i powiększaniu się ubóstwa 'osoby te często zadłużją się
zaciągając nieodpowiedzialnie komelcyjne ked}ty, bądź u prywatnych osób.

3. Dostępność napojów alkoholowych'
Liczba punłtów ze sprzedaŻą napojów alkoholowych - 28 /właściciele punktów zmieniają się
w ciągu roku / w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 2 punL1y'
w tym: 26 sklepów i 2 zaklady gaslronomiczne.

Usta]ony Uchwałą Rady Gminy limit punktów sprzędaży napojów alkoholowych dla sklepów
wynosi 18 punktów, a dla gastronomii 5 punktów'
W l8 sklepach sprzedawane sąwszystkie rodzaje alkoholu /piwo, wino i wódka/, a w 8 sklepach
tylko piwo.
Jeden Żakład gastronomiczny prowadzi sprzedaz i podawanię piwa i napojów zawierających
powyzrj l8% alkoholu /wódki/, ajeden tylko piwo. z tych 28 placów€k ze sprzedaąnapojów
alkoholowych 5 należy do Grninnej Spoldzielń ,,scH'' w czerminie, a 23 do prywatnych
przedsiębiorców - wszyscy z terenu naszej gminy / z wyjątkiem Klubu Mohito' którego właściciel
jest z Radomyśla W./.

Liczba punktów sprzedaży w poszczególnych wsiach gminy jest następująca :Breń osuchowski - 2
czermin _ 8/ w t}m 2 gastronomia/, Dąbrówka osuchowska - l,
Łysaków _ 3, otałęż _ 3 , Szafianów - l , Trzciana _ 7 , Wola otałęska - 2 , zięmpniów - 1.



więlkość splzed,rży napojów alkoholowych w placówkach na terenie gminy w 2011r. w}łliosła
2.538.943,13 zł. / w stosunku do rcL_u 2010 jeŚto rĘie: o 130.664,'74 zu
W tym:
piwo - |.194.908'86 zł
wino - 230.689.04 zł
wóćka - l.1'13.345'23 zł
z tego na l mieszkańca gminy rocznie przypada 362,19 zł' miesięcznie 30,18ż.

Wielkośó sprzedazy napojów alkoholowych na terenię gniny w 2012r. wyniosła:
2.s39.444,7 4 zł /w stosunku do roku 2011jęś to więcej o 501,81 ż/
Wt)m:
piwo - l.328'580,16 zł
wino - 2l'7.ol4'23zł
wódka - 993'850'352ł
z tego na l mieszkańca gminy rocznie przypada 361,59 zł, miesięcznie 30,13 zł'

4.stan ladu i b€zpieczeństwa na teredie gminy _ zjawiska zrłiąanę z problemami

alkoholowł'rni uiawnione w 2013I' przez Rewir Dzielnicowych w Czerminie:

_ zatrzymano do \'}tzeźwienia 16 osób;
_ sporządzono 7 szt niebieskich kart;
_ przeprowadzono 8 spotkań profilal1ycznych w Gimnazjum w Czerminie.

Pomocą społęcŻną przez GoPS w zwivku z nadużywaniem alkoholu objęte jest 6lodzin
Aączńe w tych rodzinach ży1e 24 osób/. Liczba rodzin objętych pomocą w stosunku do

roku ubiegłego zmniejszyła się 13 rodzin, cojest zasługą pracowników GoPS i resocjalizacjątych
rodzin 'Wzrista zjawisko naduŹ}'wania alkoholu przez kobiety, często są to matki małoletnich

dzleci.
Z l0 osobami naduŹywającymi alkoholu prowadzone były rozrnowy o możliwości podjęcia

leczenia odwykowego i motywowanie ich do leczenia- Z niektórymi palokotnie. sąosoby' któIe

mają sądowynakaz przymusowego leczenia odwykowego. Zespół Interdyscyplinamy prowadził

postępowanie w 9 rodzinach.
ćzęśi z osób zobowiązało się podjąć leczenie po przeprowadzonych rozmowach' Są problemy

z podjęciem leczenia w stacjonanych placówkach odwykowych ze względu na brak miej sc'

N; t;;nię gminy nie stwieldzono prą?adków zaż)'wania nalkotyków wś!ód mło dz|eźry szkolrcj'
Nie dysponujemy zadnymi badaniami pŹeprowadzonymi wśród młodzięŹy naszych szkół w tym

zakesió ' wg nieonc3alnych danych na tęreńe gminy narkotyki się pojawiająwśród młodzieźry

staxszęj.
W osńnim okresie głośno mówi się o dopalaczach - substancjach psychoaktywnycĘ które sątak
samo szkodliwe jak narkotyki i które mimo wprowadzonych zakazów nadal występują na rynku '

Dlatego też istnieje koniecznośó prowadzeńa działan identyfikuj ących zagożen|a
i profilaktycznych w tym zakresie .



s.stan zasobów pozwalających na prowadzenie dzialań prolilaktycznych'

- na terenie gminy blakjest placówek leczłrictwa odwykowego

_ na terenie gminy ńe ma gnrp samopomocoBrych

_ Gmina ma zawartą umowę z NZoZ ośrodek Plofilaktyki i Terapii Uzale'nień w Mielcu
dotyczącątealizacji zadń w zakęsie rozwi@Iłania ploblemów lzależnięit

- w gminie w godz. pracy Urzędu funkcjonuje Punlt informacyjno -konsul1acyjny /w poniedziałki

w godz. 13-16 porad udziela mdca prawny/

- we wszystkich wsiach są świetlice środowiskowe lub kluby młodzieŹowe, któIę co roku są

doposażane w potrzebny sprzęt ze śrcdków na profilaktykę uzalezńeń

- kazda szkoła' przedszkole i gimnazjum co rcku opmco'wuje i realizuje własny program

profilaktyczry

- do dzialań na Eęcz organlzacji wolnego czasu dla nłodzieży tłłączyĘ się parafie / Czermin

i ziempńód

- rodziny dotknięte problemami alkoholow}mi objęte s ąpomocąprzez GOPS

- działania w zakręsie rozwiąŻWania problemów alkoholorłych prowadzą miejscowi policjanci,

- do działan w zakesie profilaktyki uzaleznień włączyły się stowaIzyszenia
kobiet z telenu gminy /we wsiach Czermin i otałęż

_ powołany został zespół interdyscyplinamy ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie



GMINNV PROGRAM PRoFILAKTyKI I RozWĄZyIl/ANa PRoBLEMOW AI'I{oHoLoWyCE
I PRZECIWDZuŁ,ANa NARXOMANII

W CZERMINIE NA ROK 2014

Lp.
ZADANU

Poduiot realizujqcy Przewidywany efekt
działania

Koszl
realizacji

I

Zwiększenie dostępności
pomocy t€rapeutyczn€j i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i
narkotyków

ośrodek ProfilaL:tyki i
Terapii Uzależnień w
Mielcu
/na podstałie Żawailei lnowy/

-zw'iększenie liczby osób
leczących
się z val.efuienla
-pomoc osobom
uzależnionym i ich
rodzinom
-udŻielanie \łsparcia dla
rÓd7jn 7'

problemem alkoholovym
-pomoc współuzaleźnionym

6.000,-

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

GOPS
Punld inJormacyjno-
konsultacyj ny
Policja

_pomoc ofiaxom pTzęmocy
spowodowanej
naduż}nvanięm
alkoholu,
'zmniej szenie szkód
społeczrrych
w}nikaj ących z nadużrvania
alkoholu

3

Prowadzenie profi laktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej, w zakresie
rozrviązywania problemów
alkoholowych i
przeciwdŻiałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i
mlodzieży'

Programy szkolne
Prowadzenia i utrąrmanie
świetlic środowiskowych
i klubó\ł fitłodzież,owych

GoK, Szkoły
wójt Gminy

-prewencja alkoholowa
-edukacja społeczna
-zapobieganie wczesnym
kontakom
młodzieĘ z alkoholem
i narkotykarni
_stworŻeńe młodzieży
miejsc i a1tęrnat}'\łngo
spędzania wolnego czasu

t7.000,-

24.000,-

4
Wspomaganie działalności
insb'tucii' stowarzyszeń i osób
fizycznych 

' 
służącej

rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii

Wójt Gminy poprzez
pehomocnika do realizacji
proglamu,
GOK, stowarzyszenia

-kształtowanie postaw
sprzyj aj ących podej mowaniu
racjonalnych decyzji
zw iązany ch z ttżywariem
alkoholu, -umacnianie
rodziny w jej plawidłowym
funkcjonowaniu -
kształtowanie wzorców
zdrcwego Źycia i spędzenia
wolnego czasu

tJ.000,-

6



5

IInterwencja Ęlrysowa w
lchorobie alkoholowej-
crynności zmierzające do
oŹeczenia o 7łsfosowanill
wobec ośoby uzależnion€j od
alkoholu obowiąŻku poddania
Śię leczeniu
-wyragrodzeńe dla cżoŃów
Komisji za przeprowadzenie
cąmności znrierzających do
oŹeaŻęŃa wobec osoby
uzaleinień od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu
/ najmniej 3 cn7nności
potwierdzone notatkami/ - 100, -
brutto

Grninna Komisja
RoŻwiąz}''\łania
Problemów Alkoholowych
Punkt informacyjno-
konsultacyjny

-motywowanie do podjęcia
leczenia odwykowego,
-zwiększenie liczby osób
1eczących się z \zalężnięrna,
-dostarczęnie potzebuj ąc}m
wszelkich informacji w
sprawie leczenia i praw w
t}łn zakesie.

1000,-
/ na badanie
przez
biegłego osób

zakesie
uz^ leŹnienia,

-kup
literatury z

profilaktyki

6
Kontrola przestrzegania zaśad
obrotu napojami alkoholowym
- wynagrodzenie dla człoŃów
Komisji za przeprowadzenie
kontroli w punktach
sprzedazy napojów
alkoholowych /najmniej 3

kontrole potwierdzone
protokołami
kontroli/ - 10O,-brutto,
- w1łragrodzenie dla człoŃów
Komisji za udżał w posiedzeniu
i szkoleniach dla
człoŃów Komisji -
100,- brutto

wójt Gminy
Gminna Komisja
Rozwiązyrvania
Problemów Alkoholowych

-pt zęstl zęganie pl aw a pl zez
podmioty
plowadzące sprzedż
napojów
alkoholowych,
-ograniczenie dostępności
zakupu
napojów alkoholowych przez
nieletnich i niętrzeźwych,
-poprawa bezpieczeństwa
publicznego,
_zwiększenie efelcy'rłmości
kontoli
placówek haIdlowych,

9.000,-
/łąca'ie
utrz)'manie
Komisji/

,7

szkolenia, materiały i pomoce
do r€alizacji programu

Pełnomocnik wójta do
koordynacji realizacji

3.000,-

13.0n0zł

/sło\łnie : siedemdziesiąt trzy tysiącę /

Pzygotowała: Elżbieta szymczuch


