Uchwała Nr XLV/ 366102
Rady Miejskiej Żyrardowa

z dnia 28 lutego 2OO2 roku

w

sprawie: Gminnego Programu Profilaktgki

i

Rozwiqzguląnia Problemóul

Alkoholoutych na 2OO2 rok.

Na podstawie art' 4l ust. 2 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 t. o
tugchowaniu u trzeżwościi przeciudziąłaniu alkoholizmowi (Dz'U. z I982r. Nr
35, poz. 23o z pőżniejszymi zrníanami) uchwala się co następuje:

s1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki

i

Rozwiąą1nĺĺania Problemów

Alkohololvych na 2oo2 rok stanowiący załączníkdo uchwały.

s2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żyrardowa.

s3
Uchwała wchodzi \Ä/ Ęcíe po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędolvym

Woj ewód ztuĺ a M azowieckie go.

PRZE
Rady

n8r

Załącznik
đoUchwały Nr XLV/36'6lo2 RJMŻ

z d,nia 28 lutego 2OO2 r.

GMINNY PRoGRAM PRoFILAKTYKI l

RozwIĄzYl[IANIA

PRoBLEuÓw ALKoHoLowYcH NA RoK 2oo2
opis pľoblemu
Wg danych uzyskanych z Wydziału Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, na dzien 19
listopada 2001 r. w Żyrardowie mieszka 42.5oo osob, w tym:

-

lat - 2.767 osob
od 7 do 65 lat -34.660 osob
powyżej 65 lat - 5.073 osoby.

w wieku od 0 do 6
w wieku
w wieku

Stopa bezrobocia dla powiatu Żyrardowskiego na 31 grudnia 2OO1 wynosi 15,8, w kraju
16,9.
\N Żyrardowie jest 2767 bezrobotnych.

Wg' danych Straży Miejskiej w 2001 roku:
- IvV 54 przypadkach podejmowano interwencje w stosunku do osób w stanie po spożyciu
alkoholu, ktőre zakŁőcały porządek publiczny.

-

Zatrzymano 8 osob poruszających się rowerami w stanie po spożyciu alkoholu oraz I
osobę prow adzącą pojazd mechaniczny.
W 1 przypadku interweniowano w przypadku znęcania się ojca w stanie po użyciu
alkoholu nad dziećmi, które przekazano na czas wytrzeżv,lienia ojca pod opiekę
pracownikow Hostelu.

Wg danych Powiatowej Komendy

osób, w tym 1 kobietę

i

Polícji w 2001 r zatrzymano do wytrzeżwienia_ 346

12 nieletnich.

Zanotowano:

-

485 interwencji domowych i innych z nadużrywaniem alkoholu, w tym 40 osób
dotyczących przemocy w rodzinie'

-

skierowano 10 wnioskÓw o ukaranie do kolegium ds. wykroczen za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych,

-

w 29 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie z powodu zakłocen porządku
publicznego pod wpływem alkoholu'

-

z udzialem nietrzeź:wych było 5 kolrizji (dane odnoszą się do powiatu) w tym 3 kierujących
i 2 pieszych.

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych przez oŚrodek Doskonalenia
Nauczycieli na zlecenie Urzędu Miasta Żyrardowa ur szkołach gminy Żyrardow w grudniu
2o00 roku wykazała, iż w grupie badanej 7Io uczniőw, iż 28,8o/o mlod'zieŻy to osoby palące
papierosy, z czego 58,4%0 to osoby palące codziennie , I5%o palące czasami (tabl. 1.).

111

W szkole podstawowej do picia ďkoholu przyzĺaje się 107o, a do pďenia papierosów

-

2o,4vo uczniów.

W gimnazjach o sporadycznym piciu ďkoholu rnówi aż 45%" młodzieĘ i około 7ooÄ w
szkołach liceďnych i zawodowych (tabl.2).

TABL.I czĘsToTLIWoŚc PALENIA TYToMLI wŚnó.p

]|/tr

oDzIEżY
18-2)lat

15-17 lat

dzieulczęta

chłopcg

dzieuczęta

chłopcg

Cod-ziennie

43,6

54,8

44,0

77,1

Czasem (do 4xu-t

27,8

72,3

20,0

10,4

34,6

32,9

36,0

12,5

tggodniu)

okazjonalnie

TABL.2 czĘsToTLffiIoŚć spożvctl ALKüHOLU wŚRd.D MŁODaIEżY
w cĄGU osTATt{/cH DWUNA$TU MIEšIĘCY (odsetek badangch)
ch\opcy ldziewczęta

chłopcy ldziewczęta

chłopcy ldziewczęta

11lat

l3lat

chłopcy ldziewczę

15 lat

17

Wino

2s/ 0

15,2/ 14,7

26,8/ 37.9

62,5/ 33,3

wódka

2s/ 0

8,9/ 4,9

24,6/ 17,0

75,0/ 33,3

piuo

25/ 0

47,1/ 24,6

36,2/ 68,0

75,0/ 66,7

Spośród wszystkich uczniow szkół podstawowych na terenie Żyrard,owau

55,2%o rv

domu

pali się papierosy, u 2,7o/o - spoĄwa się często ďkohol (rozumiane jako częściejnlż taz w
tygodniu), a u 14,4oÁ osób ďkohol spożywa się czasami (rozumiane jako 4 razy w miesiącu) '
prewencyjne w zakresie
Zaprezentowane wyniki badań nasuwają wniosek, Że đziałanía
poprawy zachowan zdrowotnych ukierunkowane powinny być również na populację dzieci i
mlodzíeĘ. W tym wieku kształtują się bowiem zac}:'owania, ktore rzutują na stan zdrolvia w
wieku dorosłym'

Na podstawie analĄ realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz'"vią21rľania
Problemów Alkoholowych w roku 20oI tvypływają wnioski dotyczące dziďďności
proťrlaktycznej í prewencyjnej jakíe ĺa|eżywłączyéd,o zad,ai w planowanym Programie
na 2OO2 rok.:

1'

Prowad'zenie edukacji

na temat szkodliwości uzaIeżnien rôwnież w

środkach

masowego przekazu.

2.

z

Współpraca

prewencyj nych

3.

placówkami ośr,viatowymi, służbyzdrowia
do tyczą cy

w zakresie

dzialan

ch uza|eżnien.

koordynowanie działai instytucji pomagających w rozwiąawaniu
problemÓw uzależníen i wdrażającym roŻnych form prewencji i proťrlaktykípoprzez

Wspieranie

i

organizację spotkań i wymianę doświadczeń.

zltO

lat

4.

Wskazywanie alternatywnych forrn spedzania czasu wolnego poptzez organżowanie

festynów, imprez sportowych

5.

z udzialem artystów

popíerających dziďania

antyďkoholowe, anýtytoniowe, antynarkotykowe.

KonĘnuowanie monitoringu, działan poprawiających bezpieczeństwo w mieścíe,
ograniczenie spożycia alkoholu w miejscach publicznych, sprzedaż narkotyków.

Powyższe wyniki badań jak również wnioski jakie uzryskano w wyniku

anďĄ

realizacji

Programu w 2001 roku posłuĘłydo ustalenia celów izadan w ramach rea|lzacji Programu

na2OO2 rok.
Cele programu:

1.

Zmniejszenie ilościalkoholu spożguanego przez młodzież.

2'
3.
4.

Kreoulanie modelu żgcia bez nałogótLt uśród dzieci, młodzieżg, dorosłgctL
Zmniejszenie iĺościdoleglitllości alkoholotugch, zaburzeń żgcia rodzinnego.

Rozuijanie edukacji publicznej na temat szkodlituości uzależnień.

ROZDZIAŁ

I

Zadania i sposoby realizacji.
Zadaĺia:

Profílaktgka uzależníeŕtądresowąną do całej społecznoścźlokalnej, a.
szczegóInoścźdo dziecź í młod.zíeżg,orąz ích rodzíców í opźekunóul.

w

Sposoby realtzacji:

1. DziałalnoŚć wychowawczo-proťtlaktyczna realizowania w placówkach oświatowych.
2. Świadczenie pomocy dla środowiskzagroŻonych, w zakresie udostępniania
możliwościzagospodaror'vania czasu wolnego poprzez udzial w zajęciach

3'

r ozuĺijaj ących

zaintere sowania własne.

Wdraźanie programow z zakĺesu proÍilaktykiuzaJeŻnień: alkohololvych, tytoniow1'ch,

narkoĘkowych w szkołach dla uczniów i rodziców.
Koordynatorem działań programowych na terenie szkoły jest dyrektor szkoły' Programy

profilaktyki uza|eżnień,

w ramach Gminnego Programu Prgfllaktyki i
Alkoholowych realizowane przez jednostki nie należące do

dofinansowy'\Ä/źrne

Rozuĺiązywania Problemórv

sektora finansow publícznych powinny być zaopiniowane przez WydzíałZdrowia.

4'

Dofinansowanie letniego
pro gramem

5.

profilakýczn

i
o -

zimowego Wypoczynku w mieście oraz obozow/kolonii z
terape utycznym dla dziecí i młodzieĘ

Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej zwiag,anej

.

z profilaktyką

uzależnien, z

wykorzystaniem lokalnych mediow.

sltO

6'

Wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego popÍzez organżowanie

festynow, imprez sportowych

z udzialem artystow

popierających działania

antyalkoholowe, antyĘltoniowe, antynarkotykowe.
Zađanie:

Pomoc psgchologíczna, terapeutgczną ź rehą.bíIźtącgjnadIą' osób z problemem
uząleżníenźą, orąz dla o;fí'ar pnzemocg w rodzíníe.
Sposoby realizacji:

I

Zajęcia z zakresu socjoterapii w placowkach ťypu świetlica, ogniska, kluby (w formie
stacjonarnej i wyjazdowej), również z udzialem rodziców/opiekunów.

2

Zajęcia umożliwiające odzyskanie funkcji spolecznej prowadzone w placówkach typu

kluby abstynenckie.

3
4

Świadczenie przez nHostel'' pomocy dla oÍiar przemocy w rodzinie.
Poradnictwo dla rodziców, młođziezyuzależnionej i zagrożonej uzďeżnieniem,

proÍilaktyka uzależnien przez specjalistów w punkcie konsultacyjnym

ds.

narkomanii.
Zadanie:

Pomoc ínformacgjna, edukacgjna í prawną dIą osób z problemamí ąlkohoĺowgmí.
Sposoby realizacji:

1. Świadczenie pomocy informacyjnej, edukaryjnej, prawnej dla osób z

problemami

alkoholowymi i oÍiar przemocy w rodzinie przy ,,Świetliku" w:
- punkcie informacyjno-konsultacyjnym,

-

pÍzez telefon zaufania,
Zadanie:

Współpraca Gmíng żgrardôw z Pąństwowq Agencjq Rozwźązguląnią Problemőw
Alkohoĺousgch, organízacjamí pozarzqdousgmź, Koścíołemu, ząkresíe
prousadzongch Pnzez nže dzíałąńw ząkresíe rozusźqzgulaníaprobtemów
alkoholowgch.
Sposoby realizacji:

1. Udział w organżowanych

2. Wspieranie i

przez nie dzíalan na rzecz mieszkańców.

koordynowanie działan poprzez organizację spotkań wymianę

doŚwiadczeń.

Zadanie:

Elźtnínowąníehąndlu narkotgkamí, spożgusanía ąIkohotu

u)

míejscach

publźczngch a przez to poprausa bezpíeczeństusa míeszkąńcóus
Sposób realizacji:

1.

Rozbudowa Miejskiego Monitoringu.
4l

t0

Zadanie:

Dzžąłąnžąną rzecz ogranźczaníadostępnośct alkoholu nątereníe gmźng:
Sposob realżacji:

t

Przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydarvania i
cofania zezvłolen na prowadzenie sprzedaĘ napojorv alkoholowych przeznaczonych
do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaĄĺ, oraz przeprowadzanie kontroli

2

w punktach sprzedaĘ i podawania napojÓw alkoholowych.

Współdzíałaniei współpraca z Państwową Agencją Rozrvią2ywania Problemów
Alkoholowych, Policją i Strażą Miejską rLa rzecz podejmowania inicjatyw dotyczących
ograniczenia dostępnoŚci ďkoholu i przestrzegania zasad obrotu napojami
ďkoholowymí na terenie Gminy Żyrardow.

3

Podejmowanie dziďań edukacyjnych dla sprzedawców alkoholu.

ROZDZIAŁ

II

Realizatorzy Gmínnego Programu Profilaktyki i Rozwięywanía Problemów
Alkohololvych.

1

Realizatorem gminnego programu jest WydzíałZdrowia i Pomocy Społecznej,
placówki oŚw'iatowe, placówki służby zđrowia,jednostki nie nďeżące do sektora
ťrnansów publicznych, Gminna Komisja Rozwiagywania Problemów Alkoholowych,
przy pomocy Wydzialu Działalnosci Gospodarczej Gminy Żyrarđoww zakresie
pr zestr zegania zasad

o

brotu napoj ami alko holowymi.

2 Wydziałowi Zdrorvia i Pomocy

Społecznej Urzędu Miasta powierza się ro1ę
koordynatora dziaJan w zakresie zadan gminy wynikających z ustawy o wychowanie

w

tr zebĺło

ścii przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do zadąn Gminnej Komisji Roztłiązgtuania Problemóul Alkoltolotllgch należg:

1.

2'

Motywowanie osób uzależnionvch i współuza|eżnionych do podjęcia terapii.
CzynnoŚci w zakľesie procedury przygotowauĺczej zlĺĺiązanez zađaníamiustalvorvymi
z przygotowanie wniosku do sądu w sprawie orzeczenía o zastosorvaniu wobec osoby
uzaJeżnionej od ďkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie lecznictwa
odwykowego i monitorowanie

r

eaLizacji powy Ższej terapii.

3. Czynności kontrolne w stosunku do
4.

podmiotolv gospodarczych prowadzących

sprzedłżl podalvanie napojów alkoholowych.
Współpraca z placowkami, organizacjami, i instytucjami zajmującymi się olrarami
pÍzemocy, osobami współuzďe żnionymi.

sl r0

Do zadań

i

kompetencji Wgd-ziafu DziałalnoścťGospodarczej Urzędu Miasta w ząkresie

realizacji niniej sze g o pro gramu należg :

1. Koor nowanie í udział w kontroli podmiotów gospodarczych

prowadzących

sprzeđaż/ podawanie napojów ďkoholowych.

2.

Monit rowanie

3.

sprzeđłż
l podawanie napojów alkoholowych,
Przygotowanie in rmacji z wyników kontroli zasad przestrzegania zasad obrotu

i nadzőr w zakresie wydawania i cqfania zezvĺolen na

napojami alkoholowymi.

ROZDZIAŁ III
Zasady wydawanía i cofania zetwoleń na prowadzenie sprzedďżry napojów
alkoholowych przeznaczonych do spoĄcia na miejscu lub poza miejscem

sprzeda{ oraz przeprowađzaniekontroli w zakresie przestrzeganía zasađ
obrotu tymi napojami
A. Zasadg ulgdaulania zezuoleń na okres 2 i 4lat.

1. lVnioski o wydarvanie zez,volenia na sprzed'łżlpodawanie napojów

alkoholorvych

skladane sąw Urzędzie Miasta.
2. Wniosek powinien zanvíerać:
a) imię i nazwisko, adres, naz\vę i siedzibę firmy,
b) adres

punktu sprzedaĘ detďicznej lub zakładu gastronomicznego,

c) określenie rodzajów napojów ďkoholowych,
d) podpis uprawnionej osoby (osób) đoreprezentowania wnioskodawcy.

3' Do wniosku naleĘ dolączyć:

wpisu do ewidencji đziďalnościgospodarczej lub zakładu gastronomicznego,
4. W oparciu o otr4'many wniosek pracownicy Urzędu Miasta przeprorvadzają wizję we
a) kopię

wnioskowanym miejscu sprzedaĘ pod kątem zgodności usytuowania punktu i
warunków sprzedaĄ'napojów ďkoholowych określonych przez ustawę o wychowaniu w
trzehlĺościi przecív;dziďaniu ďkoholizmowi Uchwały Nr xxXIX/252l97 oraz Uchwďy
Nr XI/8a/99 Rądy Miejskiej Żyraĺdowa po czym sporządzany'jest protokő| z wbji.
5. Zebrany materíď przedstarviany jest do zaopiniowania Zarządowí Miasta.
6. Zerwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaĘ wyđajesię na okres 2 |at a do spożycia w miejscu sprzedaży na
okres 4 lat.

7.
8.

W zezuĺolenie wpisuje się wysokośćpierwszej opłaty za zezuĺoleníe.
Zeaĺĺolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych winno być wywieszone w
widocznym miejscu w punkcie sprzedaży.
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B. Zasadg ug dawania zezu.toleft j ednorazowg ch.

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż/podawanie napojów ďkoholowych
ptzezruaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaĘ może być

1

prowadzona tylko na podstawie zeanolenia wydanego pÍzez prezydenta, po zasięgnięciu

opinii zarządu gminy wydaje się w przypadku organizowania tmprez na powietrzu lub
pomieszczeniu, pod rvarunkiem przestrzegania zasad usytuowania na terenie miasta

miejsc

i warunków

sprzedaĘ lpodawania napojów alkoholowych określonych w
Uchwałach Nr XĐ0X/252l97 oraz Nr xIl84l99 Rady MiastaŻyrardowa.
Wniosek powinien aułíerać:

2

a) imię i nazwisko, adres, nazuĺę i siedzibę firmy,

b)

miejsce sprzed'aży ďkoholu,

c)godziny lub czasokres sprzedaży sprzeđażyďkoholu,

d)
e)

określenie rodzajow napojow alkoholowych,

podpis osoby (osób) uprawnionych do ľeprezentowanía wnioskodawcy.

C. Zasadg cofania zezuolen.

1.

ZerwoIenie cofa się jeżeli zachodzą przeslanki określone w art.18 ust. 6 pkt 1-6
ustawy o wycholvaníu w trzezĺvościi przeciwđziałaniualkoholizmowi.

a)

protokołem z kontroli dokonanej przez zespół kontrolujący

w pkt D,

2

niniejszego programu,

2.

W postępowaniu administracyjnym przy cotaniu zezwolenia należy u'"vzględnić:

a) wyniki przeprowadzonych kontroli,
b) co najmniej dwukrotne w ciągu ostatnich dwunastu

miesięcy

udokumentowanie przypadków, w których mowa w art' 18 ust. 6 pkt 2 i 4

c)

ustawy o rĺ1'chowaniu w trzeŻvĺoścĺ
i przecíwdziałaniu alkoholizrnowi,
opinię Gminnej Komisji Rozułiavywania Problemów Alkoholowych.

D. Kontrola podmiotiu

gospodarczych prowadzqcycĺl sprzeda:ż/podaulanie napojów

alkoholowgch.

1

Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedłżi
podawanie napojólv alkoholow1'ch przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży.

2

Kontrole pror,vadzące zespoly co najmniej dwuosobowe skladające się z
przedstawicieli poniżej wymienionych gruP, bez uprzedniego powiadomienia
kontrolowanego:

a)
b)

Pracownic1-' Urzędu Miasta upowa:żnieni przez Prezyđenta,

Czlonkowie Gminnej Komisji Rozuĺiryywania Problemów Alkoholowych,
7

/rO

c)
3.

Przedstawiciel

StraĘ Miejskiej (po uzgodnieniu z

Komend'antem

straä

Miejskiej).

Zakres kontroli zespołów obejmuje:

a)

zgodnośćprowadzonej spĺzedłżynapojów ďkoholowych z aktualnie włżnym
zezuĺoleniem,

b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeżllłłości
i
pr zeciw

dziďaniu alkoh olizmowi,

c) przestrzeganie warunków i
4.

zasad

sprzedażry /podawania napojów

alkoholowych okreŚlonych w Uchwałach gminnych.
osoby upoważnione do đokonywaniakontroli mają prawo do:

a)

wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich częścí,gdzie jest
prowadzona sprzedłż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzínach, w
jakich jest prowadzona ta dziďalnośc,

b) żądania pisemnych lub ustnych
c) żądania okazania dokumentów

wyjaśnien oraz okazania zezlĺłoleń,

uprawniających do prowadzenia dziďďności

gospodarczej.

5. Czynnościkontrolnych, o których

mowa

w pkt 3

dokonuje się

w

obecnoŚci

6.

kontrolowanego, osoby zastępującej kontrolowanego |ub przez niego zatrudnionej.
Podmiot kontrolorvany jest obowiązany zapewníć waľunki i środkiniezbędne do

7.

sprawnego ptzeprow adzenia kontroli.
z przeprowađzonejkontroli sporządza

się protokół, który wÍaz z

wnioskiem

przekazuje się do Wydziďu DziałďnościGospodarczej. W przypadku naruszenia
ustawy kopię protokołu przekazuje się Gminnej Komisji Rozwiązyrvania Problemorv
Alkoholowych.

8. Jednostka

kontrolowana

w terminie 30 dni od dnia

otrzymania wezrvania do
usunięcia strvierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezulolenia
informację o w1'konaniu zďeceń'

9. Sprawdzenie

wy_konania wniosków pokontroLrych stanowi odrębne zadanie

pokontrolne.

ROZDZIAŁ Iv
Zasady. Íinansowania Programu
Finansowanie realizacji zadań niniejszego Programu będzie dokonywan e z rocznych opłat za
korzystanie z zezułoleń na sprzedaż napojow alkohololvych wnoszonych przez proĺvadzące tę
sprzedaż podmioty gospodarcze. Zgođniez LJcinwałą Nr XLIII/353/O1 Rady Miejskiej
Żyrarđowaz dnia 20 grudnia 2OO1 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2oo2 rok.
1. Ze środków z rocznych opłat za korzystanie z zezuloleń na sprzed'łżnapojow
alkoholowych finansuje się
:

8/r0

a) RealŁację profilaktycznej działalnościinformacyjnej i edukacyjnej
skierowaną do mieszkańców Żyrardowa, ä W szczególności do dzieci i
b)

młodzieĘ, w tym programów edukacyjnych doĘczących rożnych rodzajow
Środkow uzďeżniających (alkohol, Ętoń, narkotyki).
Popieranie i wspieranie lokalnych imprez proÍilaktycznych (np. koncerty,

festyny, happeningi, zawody sportowe itp.), również zidzialem gościlťtorzy
poptzez własny autorytet wspierają bezalkoholowe przedsięwzięcia.

c)

DoÍinansowanie organizacji wypoczynku akcji letnich i ámowych oraz
obozowlkolonä z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i
młodzieĘ.

d)

DoÍinansowanie organizacji konkursów o temaĘce anĘďkoholowej,
antytytoniowej i antynarkotykowej organizowanych przez jednostki
organizac1'jne w gminie oraą inne instytucje.

e) Pomoc
f)
g)
h)

psychologiczną, terapeutyczną

i rehabilitacyjną dla osób

z

problemem ďkoholowym oraz oťtar przemocy w rodzinie.

opłacenie kosztorv powołania biegłego orzekającego rv przedmiocie
uzależnienia od ďkoholu.

Kontynuowanie działań w zakresie rozbudorły Miejskiego Monitoringu.
Wspieranie ĺinansorve działalnościHostelu miejsca pomocy dla oÍiaľ

w rodzinie, punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania
Świadczącego pomoc informacyjną, edukacyjną i prawną dla osÓb z
przemocy'

i)
j)
k)

problemami ďkohololvymi i oÍ-rar przemocy w rodzinie.

Wspieranie dziďďności organizacji pozarząd'owych,

Środolvisk

samopomocorvych dla osÓb uzależnionych.

Finansowanie działďnościGminnej Komisji Rozrľiązyrvania Problemórv
Alkoholowych określonew rozdziaIe V niniejszego Programu w zakresie
rea|izacji zadań określonych ustawą i programem.

Dofinansolvanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozrviąz}rvania
Problemórv_ Alkoholowych, przedstalvicieli rożnych zarvod'ów
odpowiedziďnych w szkołach, Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej, Poticji
i SłużbieZđĺowiaw zakresie rozwíaąĺwaĺliaproblemólv ďkoholorvych i
przeciwdztalania przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁv

Zasady

wynagrad

za.rlía Członkow Gminnej Komisji

Rozwiązyw.ania

Problemów Alkoholowych

Ustala się:

l

Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozuĺia"zywania Problemów Alkoholorvych
Przewodniczący Komisji otrąmuje wynagrodzenie w postaci diety wynoszącej Ioo/o
s/Lo

wynagrodzenia za pracę pracowników, ustďoĺego Zaĺządzeniem Ministra
':ląnlŕ,szego
Pracy i Polityki Socjalnej.

2

Za :udzíał w posiedzeniu Gminnej Komisji Rorwiąrywania Problemów Alkoholowych
członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w postaci dieĘ wynoszącej 7%o
ĺajnlższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego Zaĺządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjďnej.

3.

Wynagrodzeníe, za udziď w posiedzeniu Komisji przysługuje za posiedzenie odbyte
poza godzinami pracy, a za posiedzenie odbyte w czasie pracy czŁonka Komisji
Ęlko
w sytuacji, gdy nie otrzymał on za te godziny wynagrodzenia w macierzystym
Zakladzie Pracy.

4.

Wynagrodzenie za udzial w posiedzeniu wypłacane jest na pod'starvie listy obecności,
podpisanej przez Przewodnic zącego.

Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również Íinansowane z
dotacji celowych Wojewody, Państwowej Agencji Rozwiavywania Problemórv Alkoholowych, a
także z darowizn, zapisow i innych wpłyr,vów od osób prawnych i fĺzycznych.

RoZDZIAŁvI
Kontrola efektywnoścíniniej szego Programu

1'

Koordynację, monitorowanie dzíałaĺi efektów realizowanych
WydziałowiZdrowía i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta.

w

ramach Programu

Program opracowany ptzez Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w
uzgodnieniu zWydziałem Dziala]ności Gospodarczej, Wydziałem oŚwiaty i Kultury Fizycznej,
Dyrektorami PlacÓwek oświatowych, Stowarzyszeniem ,JuLtrzet1ka", Stowaľzy_szeniem
"Świetlik

Se"'-g

oraz innymi organizacj

i

pozarząd,olvymi funkcjonującymi na terenie miasta.
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