Uchwala Nr XXXV/189/2020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie

przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późno zm.), art. 4 1 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z

zm.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co

późno

następuje:

§I

Przyjmuje

się

Gminny Program Profilaktyki i

na rok 2021 w brzmieniu

stanowiącym załącznik

Rozwiązywania

do niniejszej

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwała

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

uchwały.

Problemów Alkoholowych

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/189/2020

Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2020 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021
WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
dokumentem

wyznaczającym

uzależnienia

od alkoholu oraz

cele

oraz

związanych

rozwiązywania

sposoby

tą strefą życia

z

problemów

problemów rodzinnych

i społecznych na terenie Miasta Garwolina.
Podstawą

prawną

działań

związanych

problemów alkoholowych

są:

-

października

ustawa z dnia 26

.

profilaktyką

z

1982 r.

.

rozwIązywamem

o wychowaniu w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 20 19r., poz. 2277 z późno zm.),
-

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2018),
-

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Ustawa o wychowaniu w
umożliwia realizację działań

społecznej

trzeźwości

i

Rozwiązywania

2021 rok ma charakter dokumentu rocznego.

dany rok
na

budżecie

istniejącej

w stanie

Problemów Alkoholowych na

Okoliczność

na podstawach finansowych

Miasta Garwolina,

bazować

zapewnić realizację przyjętych zadań

postaci

alkoholizmowi

ta nakazuje

określonych

w

opierać

przyjętym

w realnie podejmowanych

wskazał

Programu

są

i priorytetów.

zarówno zadania, jakie

Gminnego

na

działaniach

infrastrukturze organizacji i podmiotów, które w okresie danego roku

Ustawodawca
w

działania

przeciwdziałaniu

profilaktycznych i zaradczych na szczeblu gminnym.

Gminny Program Profilaktyki i

planowane w nim

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

mają być

Profilaktyki

i

realizowane,

formę prawną

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych zwanego dalej programem, jak i

środki

finansowe na

realizację

tych

zadań. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu miasta
pochodzące

opłat

z

za korzystanie z

zezwoleń

sprzedaż

na

i podawanie napojów

alkoholowych.

z

Problemy

alkoholowe

najważniejszych

zagrożeń

są

powszechnie

społecznych

postrzegane

jako

jedne

- obok problemu biedy, bezrobocia,

problemu narkomanii, zaniedbywania rodzin i przestępczości .
Do najważniejszych problemów alkoholowych
-

nadużywanie

-

uzależnienie

można zaliczyć:

alkoholu przez dorosłych,
od alkoholu,

- picie alkoholu przez młodzież.

spożywania

Wzorce

spożywanie

Ryzykowne

niepociągające
oczekiwać, że

za

sobą

alkoholu:
ilości

to pICIe nadmiernych

alkoholu -

alkoholu

aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym

konsekwencje te

pojawią się,

można

o ile obecny model picia alkoholu nie

zostanie zmieniony.
już

Picie szkodliwe - to taki wzorzec pICIa, który

fizyczne

bądź

psychiczne, ale

występuje uzależnienie
Uzależnienie
śmiertelną.

również

psychologiczne i

społeczne,

przy czym nie

od alkoholu.

od alkoholu - jest

Nie jest

powoduje szkody zdrowotne,

chorobą chroniczną, postępującą

możliwe całkowite

jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie

narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią
Konsumpcja alkoholu w sposób istotny

i potencjalnie

związanych.

wpływa

na zdrowie fizyczne i psychiczne

zarówno jednostek jak i rodzin, a jej negatywne konsekwencje

dotyczą

samych osób pijących szkodliwie lub

na

całą populację.

tj.

przestępczość,

Nadużywanie

uzależnionych,

alkoholu powoduje wiele szkód

ale

wpływają

społecznych

ubóstwo, przemoc w rodzinie, wypadki samochodowe i winno
szczególnej uwagi ze strony organów administracji

rządowej

być

nie tylko

przedmiotem

i samorządowej.

Skala problemów jest bardzo
Jak wynika z wielu

badań,

istotną miarą

ogólnego stanu zdrowia

problemy te

są

społeczeństwa.

czołówce zagrożeń

umieszczane w

cywilizacyjnych i społecznych naszych czasów.
l. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardzo
i

ważne

rozwiązywanie

działań mających

problemów alkoholowych jest

na terenie miasta,
struktury

w planowaniu i realizacji

spożycia

zachowań związanych

oraz

z

dokładne

profilaktykę

rozpoznawanie problemów

konsumpcją

zaburzeń życia społecznego

na celu

napojów alkoholowych,

i rodzinnego

wywołanego

uzależnieniem.

Diagnoza problemów
przedstawieniu danych
spożywania

związanych

dotyczących

z alkoholem polega

dostępności

alkoholu, szkód zdrowotnych

zaburzeń życia

między

innymi na:

alkoholu na terenie miasta,

związanych

z

nadużywaniem

alkoholu,

rodzinnego, w tym zjawiska przemocy w rodzinie.

DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na terenie miasta 56 placówek handlowych
zezwolenia na

sprzedaż

napojów alkoholowych, w tym 16 placówek - na

napojów alkoholowych do
- na

sprzedaż

mieszkańców

sprzedaży

miasta.

zamieszkuje 17764
Wartość

spożycia

spożycia

alkoholu przypada

Według

mieszkańców,

sprzedaży

w miejscu

alkoholu z przeznaczeniem do

Na 1 punkt

gastronomicznych posiada

stanu na

dzień

i 40 placówek

poza miejscem

w

sprzedaż

zaokrągleniu

sprzedaży.

247

dorosłych

4 listopada 2020 r. Garwolin

w tym 13825 osób po osiemnastym roku

życia.

sprzedanego alkoholu w latach 2017 - 2019 na terenie miasta na podstawie

oświadczeń złożonych

przez przedsiębiorców przedstawiono w tabeli

poniżej:

Rok

Zawartość

Zawartość

Zawartość

alkoholu do

alkoholu od

alkoholu

4,5% oraz na

4,5% do 18%

piWO

z wyjątkiem piwa

powyżej

Razem:

18%

2017

8.865.869,80

zł

2.751.075,90

zł

9.653.723,46

2018

9.348.092,47

zł

2.924.566,73

zł

10.239.662,55

zł

22.512.321,75 zł

2019

10.025.953,77

3.187.491,59

zł

11.262.513,32 zł

24.475.955,68 zł

Zgodnie

uchwałą

z

września

z dnia 6

zł

maksymalnej liczby

LXIV /350/2018

Rady

21.270.669,16 zł

Miasta

Garwolina

2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Garwolina
zezwoleń

na

sprzedaż

sprzedaży

zasad usytuowania miejsc
spożywania

Nr

zł

i podawanie napojów alkoholowych,
odstępstw

i podawania oraz

od zakazu
Uchwałą

napojów alkoholowych w miejscach publicznych oraz

nr III! 15/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały

nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6

ustalono ogólny limit 170
wszystkich

przedziałów

Ważnym

zezwoleń

na

sprzedaż

września

napojów alkoholowych dla

procentowych.

zadaniem

wynikającym

z Ustawy o wychowaniu w

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest działalność Miejskiej Komisji

czynności zmierzających

uzależnionej obowiązku

DANE

trzeźwości

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Garwolinie, na której spoczywa m.in.
podejmowania

2018 r.

obowiązek

do orzeczenia zastosowania wobec osoby

poddania się leczeniu odwykowemu.
ROZWIĄZYW ANIA

KOMISJI

MIEJSKIEJ

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH
Z prowadzonej ewidencji wynika,
45 sprawami
wpłynęło

związanymi

z

45 wniosków (z

z Policji - 28).

Łącznie

skierowano 6 wniosków.

że

nadużywaniem
Zespołu

do

Sądu

w 2019 roku

łv1KRPA zajmowała się

alkoholu. W tym okresie do Komisji

Interdyscyplinarnego - l, od rodziny - 16,
o

zobowiązanie

do leczenia odwykowego

Na

dzień

zajmowała się

związanymi

52 sprawami

wpłynęły

do Komisji

że

10 listopada 2020 r. z prowadzonej ewidencji wynika,
z

nadużywaniem

MKRP A

alkoholu. W tym okresie

52 wnioski (od rodziny - 7, z Policji - 42, z

Interdyscyplinarnego - 3).

Łącznie

do

Sądu

Zespołu

o zobowiązanie do leczenia odwykowego

skierowano 4 wnioski.
Problem

nadużywania

alkoholu

często wiąże się

występowaniem

z

bądź

przemocy w rodzinie (przemocy fizycznej, psychicznej
Doświadczenie

alkoholu jest

współwystępuje

przemocy domowej, gdzie

złożonym

problemem i

innych osób. W 2019 roku

często

do

członkowie

wyjścia

ekonomicznej).

problem

15 rozmów interwencyjnych z
doznającą

stosującymi

nadużywania

z niego potrzebna jest pomoc

Miejskiej Komisji

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przeprowadzili rozmowy z 13 osobami
przemocy w rodzinie i 18 osobami

zjawiska

doznającymi

przemoc w rodzinie. Przeprowadzono

osobą nadużywającą

alkoholu i 13 rozmów z

osobą

przemocy w celu diagnozy jej sytuacji rodzinnej.

Nadużywanie

alkoholu powoduje

także

zachwianie równowagi emocjonalnej

w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo. Rodziny jak i osoby
wsparciem

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

uzależnione

Społecznej

przy

objęte

są

współpracy

z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym w Garwolinie.
DANE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE
Rok

Liczba rodzin
pomocą

2020

objętych

Liczba osób w rodzinach

MOPS

2017

409

1015

2018

395

981

2019

369

926

294

715

(styczeń

-

październik)

Liczba rodzin z
problemami
Rok

Liczba osób w rodzinach

alkoholowymi
objęta pomocą

2020

2017

43

90

2018

44

99

2019

31

81

24

61

(styczeń

-

październik)

DANE MIEJSKIEGO ZESPOŁU INTREDYSCYPLINARNEGO W GARWOLINIE

Liczba rodzin, którym
Liczba osób w

zostały założone

Rok

rodzinach
"Niebieskie Karty"

2017

71

232

2018

53

169

2019

41

145

54

191

2020
(styczeń

-

październik)

Jak wynika z danych umieszczonych w
z problemem alkoholowym

korzystających

powyższych

tabelach liczba rodzin

z pomocy MOPS maleje.

Rośnie

natomiast liczba procedur "Niebieskiej Karty".
OSOBY DOROSŁE
Miejska Komisja

Rozwiązywania

z instytucjami, stowarzyszeniami
porady

prawne

współuzależnionych
skorzystać

oraz
oraz

grupy

Problemów Alkoholowych

prowadzącymi terapię,

wsparCIa

na

dotkniętych przemocą

zarówno sprawca jak i ofiara przemocy.

rzecz

współpracuje

pomoc

psychologiczną,

osób

uzależnionych,

w rodzinie. Z pomocy tej

może

W 2019 roku z terapii dla osób

uzależnionych

od alkoholu

skorzystało

W 2019 roku z grup wsparcia dla osób współuzależnionych

105 osób.
w rodzinie

92 osoby (w tym zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy).
związku

W 2020 roku w

z sytuacja

epidemiczną

uzależnionych, współuzależnionych,
się

skorzystało

dotkniętych przemocą

W 2019 roku z pomocy psychologicznej dla osób
skorzystały

195 osób.

w kraju wsparcie i terapia dla osób

sprawców przemocy i ofiar przemocy

odbywała

zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i online (Internet/telefon).

Do października w 2020 roku:
•

z terapii dla osób

skorzystały

24 osoby
•

uzależnionych

dotkniętych przemocą

•

skorzystało

z terapii rodzinnej

skorzystało

87 osób w tym

z teleporady,

z pomocy psychologicznej

przemocy)

od alkoholu

dla osób

współuzależnionych

oraz osób

w rodzinie (w tym zarówno ofiary jak i sprawcy
91 osób (w tym 37 online - Internet/telefon),

skorzystało

5 rodzin.

DZIECI I MŁODZIEŻ

W celu

zapobiegania

uzależnieniom

dla

podstawowych i ponadpodstawowych corocznie organizowane
dotyczące

profilaktyczne

profilaktyczne pod
dotyczące

temat

nazwą:

uzależnień.

środków uzależniających

uwikłanych

uzależnienia,

w branie

i inne), nauka
ksztahowanie
z innymi

i

było przybliżenie

umiejętności

zagrożeń

szkodliwości

z nimi

asertywnych, trening
troski o

umiejętności

własne bezpieczeństwo,

anonimowe ankiety.

przedstawienie

(alkohol, narkotyki, lekki

rozwijanie samodzielnego i twórczego

zostały

programy

oraz strat ponoszonych przez ludzi

zachowaniom agresywnym. Po odbytych

przeprowadzone

.
.
Innymi

związanych,

pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, nauka
zapobiegającej

i warsztaty

podstawowych informacji na

środków zmieniających świadomość

zachowań

ludźmi,

między

to

są zajęcia

szkół

"Tajemnica zaginionej skarbonki", "Cukierki", debaty

profilaktyki, których celem

mechanizmu

Były

młodzieży

dzieci

mówienia NIE!,

zdrowie oraz

myślenia,

WięZI

wzmacnianie

współpracy,

jako formy

zajęciach wśród

uczniów

W programIe

uczestniczyło

568 uczniów wybranych losowo w

różnych

szkołach.

Czy piłeś już napoje alkoholowe?
szkoła podstawowa

Czy piłeś już napoje alkoholowe?
szkoła ponadpostawowa

szkół

Z 227 uczniów

odpowiedziało, że piło już

Z grupy 341

biorących

przedstawiają poniższe

szkół

alkoholem

wśród

ponadpodstawowych 44%

uczniów

szkół

podstawowych jest

wykresy.

W grupie 440/0 uczniów, którzy odpowiedzieli,

spożywania

w ankiecie 11 %

alkohol, 56% że nie.

Najczęściej spożywanym

spożywanym

udział

alkohol, 89% że nie.

ankietowanych uczniów

odpowiedziało, że piło już

piwo co

podstawowych

że

pili

już

alkohol

alkoholem jest piwo (46%) oraz wódka (34%). Miejscem

alkoholu

są

imprezy u

rówieśników

- 61 %.

najczęściej

najczęstszego

Najczęściej spożywany
szkoły

alkohol 
podstawowe

0%

• piwo
• wino/szampan
• likier
• wódka
• bimber

Najczęściej spożywany

alkohol przez

młodzież
2%

. piwo
• wino/szampan
• likier
. wódka
• bimber

Czy jest prawdą zdanie: "Całkowita absytnencja jest
rzeczą dziwaczną"?
• Tak

Dziewczęta

• Nie

• Trudno

Chłopcy

powiedzieć

Razem

Analizując

stopniu
sięga

wyniki ankiet

styczność

można stwierdzić, że grupą

z alkoholem jest

po alkohol, to jest

też

wielu

na pozytywne zachowania i nie
podstawowe 89%. Jest to
Rozwiązywania

młodzież szkół średnich.

młodych

wynik

mającą

są

szkoły średnie

alkoholu -

współpracy

szkół

Problemów Alkoholowych, która przeznacza

z

większym

w

że młodzież

Pomimo,

ludzi w Garwolinie, którzy

nadużywają

także

osób

nastawieni

560/0,

szkoły

Miejską Komisją

środki

na

profilaktykę,

a te w sposób skuteczny zostają wykorzystywane.

2. ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU
Cel

główny

programu

Ograniczenie rozmiaru szkód
działania

związanych

z

nadużywaniem

alkoholu oraz

zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych

zjawisk społecznych.

Cele strategiczne
Cel
ze

strategiczny

spożywania

l

Ograniczenie

szkód

wynikających

zdrowotnych

alkoholu.

Planowane działania:
Prowadzenie edukacji publicznej na temat

działania

alkoholu na orgamzm

i ryzyka szkód.

-

Wspieranie
organizacji

działalności

środowisk

abstynenckich - dofinansowanie

pozarządowych wspierających współuzależnionych

i

działań

abstynencję

osób

uzależnionych.

Cel strategiczny 2 - Ograniczenie

zaburzeń życia

rodzinnego, w tym: szkód

zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Planowane działania:
Wspieranie

istniejących

mieJsc wsparcia

z problemem alkoholowym - świetlica
-

Zwiększenie dostępności
członków

rodzin osób

środowiskowego

dla dzieci z rodzin

opiekuńczo-wychowawcza.

pomocy psychologicznej i psychoterapii dla

pijących

alkohol szkodliwie lub

uzależnionych.

dorosłych

sądu

Kierowanie wniosków do
dotyczących obowiązku

-

poddania

wSzczęcIe

o

się

postępowania

w sprawach

leczeniu odwykowemu.

Szkolenie pracowników socjalnych OPS w zakresie pracy z

rodziną

z problemem

alkoholowym.
Pomoc psychologiczna, pedagogiczna

prawna dla rodzin z problemem

alkoholowym.
działań

Realizacja

mających

na

celu

rozpoznawame

zaspakajanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, upowszechnienie
profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i

młodzieży

działań

z rodzin

z problemem alkoholowym.
Cel strategiczny 3 - Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i
Planowane

młodzież

działania:

Wdrażanie

rekomendowanych programów profilaktycznych skierowanych do

dzieci i młodzieży.
-

Realizacja kampanii edukacyjnych
młodzieży

na temat szkód

wynikających

Organizowanie i wspieranie
z

mających

uwzględnieniem aktywności

na celu

z picia alkoholu.

działań służących

promocji zdrowego stylu

życia

kulturalnej, sportowej dzieci i młodzieży.

-

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci

-

Prowadzenie

działań

zwiększenie świadomości

edukacyjnych dla

dorosłych

piją

alkohol.

w zakresie szkód

wynikających

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
-

-

Wdrażanie

i upowszechnianie programów edukacyjnych adresowanych do

rodziców

zwiększających

zachowań

ryzykownych dzieci.

ich kompetencje wychowawcze w zakresie profilaktyki

Realizacja oraz wspieranie

kampanii,

działań

edukacyjnych

promujących

wychowanie dzieci bez przemocy.
-

Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole i interwencje
ogramczające
sprzedaży

-

dostępność

napojów alkoholowych

alkoholu osobom

Wspieranie

przedsięwzięć

poniżej

18 roku

przestrzeganie zakazu

życia.

profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez

młodzież,

skierowanych do grup

Aktywizacja dzieci i

młodzieży

umiejętności społecznych

-

szkolnej, rozbudzanie

prowadzących

i nabywanie

zajęcia

profilaktyczne z

dziećmi

młodzieżą szkolną.
zajęć

Dofinansowanie pozalekcyjnych
profilaktyki
-

aktywności

kursów specjalistycznych dla nauczycieli, pedagogów

i psychologów szkolnych
i

kluby dyskusyjne, gazetki.

poprzez wolontariat. Wspieranie rozwoju wolontariatu.

szkoleń,

Dofinansowanie

rówieśniczych:

uzależnień

w

szkołach,

sportowo-rekreacyjnych z elementami

klubach sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży w

szczególności

z rodzin problemem alkoholowym.

Cel strategiczny 4 - Ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz
zwiększenie skuteczności

Planowane
-

działania:

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinach
alkoholowych -

-

pomocy rodzinom

Wdrażanie

dorosłych

i dzieci.

i realizacja programów edukacyjno-korekcyjnych i psychologicznych

dla sprawców przemocy w rodzinie.
-

Wspieranie placówki

oferującej

pomoc

prawną,

psychologiczna i

pedagogiczną

rodzinom, w których dochodzi do przemocy - Punkt informacyjno-konsultacyjny.
-

Prowadzenie edukacji
w

szczególności

społecznej

na temat zjawiska przemocy w rodzinie

z problemem alkoholowym.

Możliwości

przeciwdziałania

i sposobów reagowania.
Doskonalenie metod interwencj i

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

w ramach procedury "Niebieskiej karty".
Organizowanie
w obszarze

szkoleń

online (COVID-19) dla przedstawicieli

przeciwdziałania

służb działających

przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym,

w tym: policjantów, pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów
szkolnych,

członków

MKRP A, pracowników ochrony zdrowia.

Cel strategiczny 5 - Ograniczenie przypadków

naruszeń

prawa w

związku

z alkoholem
Planowane działania:
Kontrole punktów

sprzedaży

środków ostrożności

-

Kontrole

wszelkich

i bezpieczeństwa (COVID-19).

przedsiębiorców
zezwoleń

korzystania z

napojów alkoholowych z zachowaniem wszelkich

w zakresie przestrzegania zasad i warunków

na

sprzedaż

środków ostrożności

napojów alkoholowych z zachowaniem

i bezpieczeństwa (COVID-19).

Prowadzenie edukacji publicznej na temat
i ryzyka szkód w

kontekście

poprzez przekazywanie

działania

alkoholu na orgamzm
wpływem

alkoholu

kierowcom podczas kontroli,

szkołom

prowadzenia pojazdów pod

materiałów:

nauki jazdy oraz podczas wydawania praw jazdy.
-

Współpraca

z

policją

przy realizacji ogólnopolskich kampanii przeciw pijanym

kierowcom.
Zakup

sprzętu

narażonych

do

monitoringu

miasta

na negatywne zachowania osób

3. DZIAŁALNOŚĆ

w

miejscach

będących

wpływem

alkoholu.

ROZWIĄZYW ANIA

KOMISJI

MIEJSKIEJ

pod

newralgicznych,

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GARWOLINIE
Miejska Komisja

Rozwiązywania

została powołana Zarządzeniem

komisji

posiadają

Problemów Alkoholowych w Garwolinie

odpowiednie

przeszkolenie

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art.

o

wychowaniu

w

członkowie

Burmistrza Miasta Garwolin. Wszyscy

trzeźwości

w Garwolinie inicjuje i koordynuje

przeciwdziałaniu
działania

profilaktyki

4' ust. 4 ustawy

alkoholizmowi.

MKRP A

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania

problemów uzależnień na terenie Miasta Garwolina, a w

szczególności:

l. Przygotowuje i opInIUJe przedstawiony Radzie Miasta Garwolina projekt
Gminnego Programu Profilaktyki i
który

uwzględnia:

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

a) ksztahowanie skoordynowanej polityki wobec

uzależnień

oraz przemocy

w rodzinie na terenie Miasta Garwolina,
b)

działania ograniczające dostępność

alkoholu,

sprzyjających

c) tworzenie warunków

motywacji do powstrzymania

SIę

od spożywania napojów alkoholowych,
uzależnionych

d) leczenie osób

od alkoholu oraz pomoc

psychologiczną

i terapeutyczną członkom ich rodzin,
e)

działalności

prowadzenie

rozwiązywania

problemów alkoholowych, w

2. Opiniuje wydawanie
pod

zezwoleń

względem zgodności

uchwałami

na

sprzedaż

edukacyjnej

szczególności

w

zakresie

dla dzieci i młodzieży.

lub podawanie napojów alkoholowych

lokalizacji punktów

spożycia

przeznaczonych do
z

informacyjnej

sprzedaży

napojów alkoholowych

w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży,

zgodnie

Rady Miasta Garwolina, o których mowa wart. 12 ust. l, 2 i 3

ustawy:
a) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc

sprzedaży

i podawania

napojów alkoholowych,
b) w sprawie ustalenia liczby punktów
przeznaczonych do

spożycia

w miejscu

sprzedaży

sprzedaży

Opinia wydawana jest w formie postanowienia, które
biorący udział

3.

i poza miejscem

sprzedaży.

podpisują członkowie

MKRP A

w posiedzeniu.

Współpracuje

z instytucjami pomocowymi i stowarzyszeniami w rozbudowie

lokalnego systemu

zwiększenia

w rodzinie i pomagania osobom
4. Podejmuje

napojów alkoholowych

uwikłanym

czynności zmierzające

uzależnionej

od alkoholu

skuteczności

powstrzymywania przemocy

w przemoc.

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

obowiązku

poddania

się

leczeniu w

zakładzie

lecznictwa

odwykowego.
5. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z
lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie

zezwoleń

upoważnienia

przez Burmistrza Miasta Garwolina - art. 18 ust. 8 ustawy).

na

sprzedaż

wystawionego

4. ZASADY

WYNAGRADZANIA

ROZWIĄZYW ANIA

CZŁONKÓW

MIEJSKIEJ

PROBLEMÓW

KOMISJI

ALKOHOLOWYCH

W GARWOLINIE.
członków

1. Wynagrodzenie dla
Alkoholowych za
a.

udział

Przewodniczący

Członkowie

Rozwiązywania

Problemów

w posiedzeniach wynosi:

Komisji - w

krajowego ustalonego
b.

Miejskiej Komisji

wysokości

Zarządzeniem

Komisji -

w

21 % naj niższego wynagrodzenia

Ministra Pracy i Polityki

wysokości

Społecznej,

10% naj niższego wynagrodzenia

ustalonego jak wyżej,

5. ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I SPOSÓB

REALIZACJI ZADAŃ

Rada Miasta Garwolina uchwala
programu oraz zleca

realizację

stosowną

uchwałą

sposób i

programu Burmistrzowi. Burmistrz jest

realizację

wykonawcą

uchwalonego programu.

Finansowanie
Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją

Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

rok 2021

będą

sprzedaż

i podawanie napojów alkoholowych.

dochody miasta uzyskane z

opracowany na dany rok, zgodnie z
zdrowia,

rozdział

przeciwdziałanie

85154 -

narkomanii.

wpływów

z

tytułu

Określa

budżetem

przeciwdziałanie

Problemów Alkoholowych na
wydanych

zezwoleń

na

je preliminarz wydatków

miasta, w dziale 851 - ochrona

alkoholizmowi,

rozdział

85153 

Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqz.ywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
WielkMł środków

L.p.

przeznaczonych na
realizację zadania

NAZWA ZADANIA

l.

Pomoc teropeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie z problemem olkoholowym. Program korekcyjno-edukacyjny
dlo sprawców przemocy.

2.

Wspieronie dziołolności stowarzyszeń, organizocji pozarządowych działających no rzecz profiloktyki i rozwiązywania
problemów olkoholowych i przeciwdziałonio przemocy w rodzinie.
- prowodzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dlo dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym:
z problemem alkoholowych,
· udzielonie wsparcia środowiskom abstynenckim· prowadzenie grup samopomocowych osób uzoleżnionych
i współuzoleżnionych,
· udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,
· prowadzenie punktu informacyjno-konsultocyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą
wradzinie,
· arganizacjo wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dlo dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin
z problemem alkoholowym,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  altematywne formy spędzanio wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin
zogrożonych problemem olkoholowym,
· organizacja i promocja lokolnego wolontariatu.
Opłaty zo bodonia psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzoleżnienia od olkohalu osób kierowonych
na przymusowe leczenie araz koszty sądowe.

200.000 z/

Edukacja publiczno w środowisku lokalnym w zakresie prablemów alkoholowych i przemocy w rodzinie- festyny rodzinne,
imprezy miejskie, udzioł w ogólnopolskich kampanioch infarmacyjna-edukacyjnych dot. uzależnienia
od alkoholu i przemocy w rodzinie.

26.000 z/

3.

4.

5.

6.

7.

8.

38.000 z/

2.000 z/

Prowadzenie profilaktycznej dziołalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnienio od olkoholu w szczególności
dla dzieci i młodzieiy w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć i imprez rekreacyjnych i sportowych.

36.000 z/

Prowadzenie profilaktycznej działalnaści w miejscach newralgicznych szczególnie narażonych na negatywne zachowania
osób będących pod wpływem alkoholu.

6.000 z/

Zakup sprzętu do monitoringu miasta w miejscach newralgicznych, szczególnie
osób będących pod wpływem alkoholu.

narażonych

na negatywne zachowania

20.000 z/

Zakup sprzętu komputerowego  z przeznaczeniem do pracy zdalnej w związku z COV/D·19.

60.000 z/

10.

Szkolenie:
- członków komisji
· sprzedawców napojów alkoholowych
- dla członków Zespołu Interdyscyplinamego i grup roboczych oroz pozostałych osób reprezentujących podmioty
realizujące procedurę " Niebieskich Kart "
- dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta Garwolina realizujących szkolny program profilaktyczny
w zakresie terapii uzależnień
Wynagrodzenia członków komisji

11.

Delegacje

1.500 z/

RAZEM:

444.000 z/

9.

6.000 z/

48.500 z/

W roku 2021 planowana
korzystanie z
w

tym

zezwoleń

kwota

Rozwiązywania

na

łączna wysokość

sprzedaż

444.000,00

zł

dochodów z

tytułu

opłat

wyrobów alkoholowych wyniesie 485.000,00
będzie

przeznaczona

na

Gminny

za
zł

Program

Problemów Alkoholowych.

Harmonogram
Gminny Program Profilaktyki i
rok 2021 ma charakter ramowy i
w

przypadku

nowelizacji

przeciwdziałaniu

Rozwiązywania

może

zapisów

alkoholizmowi.

szczegółowego określenia zadań

ulec zmianom w trakcie jego realizacji

ustawy
Realizacja

o

wychowaniu
programu

przyjęty uchwałą

coroczme

zadań

Rozwiązywania

programu.

wymaga

trzeźwości

Rady Miasta Garwolina.

pośrednictwem

Miejskiej

Problemów Alkoholowych, która koordynuje

realizację

Burmistrz Miasta Garwolina realizuje program za
Komisji

w

opracowanych w preliminarzu wydatków, który

jako część integralna programu zostanie

Sposób realizacji

Problemów Alkoholowych na

