UCHWAŁA NR XLII/413/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz z art. 4 1
ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 70 poz. 473, z późń. zm.)
Rada Gminy Tarnów uchwala , co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Gminy Tarnów na rok 2010” w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały nr XLII/413/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22 stycznia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

GMINY TARNÓW NA 2010 ROK
DIAGNOZA STANU

PROBLEMOW

Gmina Tarnów liczy 23.765 mieszkańców. Na terenie Gminy znajduje się 54
punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Są to :
− sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną w liczbie – 54 w tym
− zakłady gastronomiczne w liczbie – 6 .
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych
wynosi 440,09 osoby.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku prowadziła
32 spraw o leczenie odwykowe. Komisariat Policji Tarnów Centrum i Zachód skierował 2
osoby na leczenie odwykowe zamknięte, ponieważ swoją postawą osoby te, powodowały
rozpad życia rodzinnego. Do Komisji trafia coraz więcej wniosków z Prokuratury, która
kieruje na leczenie odwykowe osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu, a ilość
promili zawarta we krwi wskazywała na długotrwałe picie napojów alkoholowych przez te
osoby. W związku z tym w roku 2009 Prokuratura skierowała 7 wniosków na leczenie
odwykowe.
Komisja także, współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie
i pracownikami socjalnymi, którzy skierowali na leczenie odwykowe 3 osoby. Osoby te, nie
wywiązywały się należycie z obowiązków rodzinnych, w szczególności powodując
zagrożenie dla swojego życia i bliskich, którymi powinny się opiekować. Jednym z zadań
Gminnej Komisji jest motywowanie do leczenia odwykowego otwartego tzw. dobrowolnego.
W wyniku współpracy Komisji z Punktem Konsultacyjnym 4 osoby podjęły dobrowolne
leczenie odwykowe. W zależności od sytuacji i zainteresowania osoby zgłaszające się
kierowane są do Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie celem
podjęcia leczenia odwykowego stacjonarnego lub ambulatoryjnego oraz na grupy AA.
Komisja odbyła 21 posiedzeń, na których zaopiniowała 46 wnioski złożone przez
osoby ubiegające się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
przesłuchała 51 świadków i osoby mające problem z piciem alkoholu. Po wysłuchaniu i
spisaniu zeznań Komisja podejmowała decyzję o skierowaniu do Sądu wniosków o leczenie
odwykowe. W związku z tym, do Sądu Rejonowego w Tarnowie na leczenie odwykowe
zamknięte Komisja skierowała 21 wniosków.
W roku 2009 w Punkcie Konsultacyjnym udzielono 116 porad, natomiast z zajęć w
grupie AA skorzystało 7 mężczyzn.
Na zasadzie wolontariatu raz w tygodniu, w Punkcie Konsultacyjnym dyżury pełnią
osoby działające w Stowarzyszeniu „Nowa Szansa”. Dla osób z problemem alkoholowym i
ich rodzin Stowarzyszenie zorganizowało spotkania wyjazdowe. Spotkania te trwały 3 dni i
odbywały się w Domu Rekolekcyjnym w Lubaszowej. Można tam, było spotkać się i
porozmawiać z terapeutami, psychologiem i księdzem. Spotkania te miały na celu:

− pogłębienia wiedzy na temat uzależnienia i jego mechanizmów,
− pokazania, że można żyć bez alkoholu oraz, że są ludzie wokół nas, którzy nie piją
alkoholu od kilku lat i pomagają innym.
Urząd Gminy Tarnów przystąpił do Ogólnopolskich Kampanii Profilaktycznych –
Dzieciństwo bez przemocy, Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne. W związku z tym, w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zostały
przeprowadzone szkolenia. Ze szkoleń tych skorzystało 1.993 uczniów oraz 545 rodziców. W
Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu, Koszycach Wielkich, Zbylitowskiej Górze oraz w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej zorganizowano tzw. „Dzień z profilaktyką”.
Zorganizowano cztery bloki tematyczne, którymi objęto klasy od I do III pn. „Agresja a
przemoc”, dla IV-VI klas pn. „ Powiedz stop cyberprzemocy” oraz klasy gimnazjalne miały
program pn. „Wirtualne uzależnienie”. Popołudniu odbyły się spotkania z rodzicami,
tematem spotkań było „Media, a przemoc i subkultury” oraz „Profilaktyka narkomanii w
domu i szkole”. Każdy z obecnych rodziców otrzymał ulotki pn: „Alkohol niszczy
młodość”, „Dziecko a przemoc w rodzinie”, „Dzieciństwo bez przemocy”, „Jak rozmawiać,
ze swoim dzieckiem, aby ustrzec je przed alkoholizmem i narkomanią”, „Rodzice bądźcie
czujni” oraz „Jak uchronić twoje dziecko przed paleniem”.
Natomiast w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Błonie, Poręba Radlna,
Zawada, Łękawka – szkolenia przebiegały pn. „Sanczo Gonzalez na tropie” dla klas I do III
oraz „Dzieci kontra przemoc” dla klas IV-VI. Natomiast dla rodziców wywiadówka
profilaktyczna przebiegała pn. „Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami”. Ponadto
we wszystkich klasach V i VI zostały przeprowadzone programy profilaktyczne pn.
„Bezpieczny korytarz” – będący szczegółowym omówieniem zagadnień z zakresu
problematyki przeciwdziałania przemocy w szkole, złości oraz agresji oraz program
profilaktyczny „Noe” – uczący jak skutecznie odmawiać kolegom, gdy namawiają do picia
alkoholu.
Rada pedagogiczna w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu została przeszkolona
w ramach programu profilaktycznego pod nazwą „Spójrz inaczej”. Każdy z nauczycieli
biorący udział w szkoleniu otrzymał 2 podręczniki, umożliwiające samodzielne prowadzenie
zajęć z uczniami na godzinach wychowawczych.
We wszystkich szkołach gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów w
klasach III gimnazjum odbyły się spotkania z emerytowanym Policjantem, który poruszał
zagadnienia przemocy domowej, przestępczości oraz aspekty prawa karnego wobec
przestępczości
Temat ten został także, przedstawiony rodzicom i dzieciom biorącym udział w zajęciach w
Ośrodku Wsparcia Dziennego w Zgłobicach, w związku z zainteresowaniem tym tematem,
kolejne spotkanie ustalono na 2010 rok.
Natomiast 50 młodych ludzi wraz z rodzicami skorzystali ze spotkania zorganizowanego
przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie pod nazwą
„Bezpiecznie chce się żyć”- poruszane były zagadnienia związane z przyczynami wypadków
drogowych, profilaktyka bezpieczeństwa i trzeźwości na drodze.
Po przedstawionych programach profilaktycznych na terenie szkół, wśród uczniów
klas V została przeprowadzona anonimowa ankieta, badająca zdanie uczniów o środkach
uzależniających i przemocy. Uczniowie odpowiadali na 14 pytań, zaznaczając X przy
wybranej odpowiedzi. Ankietę wypełniło 50 uczniów .
Na pytanie - jak byś się zachował gdyby kolega na imprezie częstował cię winem
- 44 ankietowanych odpowiedziało, że stanowczo by odmówiło, natomiast 6 osoby ,
odpowiedziało, że gdyby je namawiano to by się zgodziły i napiły. 50 uczniów
odpowiedziało, że potrafią bawić się bez alkoholu. Na następne pytanie czy w twojej rodzinie

są osoby, które nadużywają alkoholu - 4 odpowiedziało, że tak, natomiast 46 odpowiedziało,
że nie. 4 uczniów odpowiedziało, że picie alkoholu przez dorosłych to normalne, 20 uczniów
odpowiedziało, że picie alkoholu przez dorosłych jest niebezpieczne, 18 odpowiedziało, że
dorośli pija alkohol podczas uroczystości i jest to dopuszczalne, a 8 picie alkoholu to sprawa
dorosłych i nie obchodzi ich to.
Na pytanie czy pijąc piwo można uzależnić się od alkoholu 32 uczniów odpowiedziało tak a
18 nie.
6 pytanie brzmiało czy piłeś alkohol , nie odpowiedziało 45 a tak 5 uczniów.
Czy myślisz, że można wpaść w nałóg pijąc alkohol w wieku 12 lat – tak odpowiedziało 45
uczniów a 5 , że nie.
Czy twoi rówieśnicy piją alkohol – 45 uczniów odpowiedziało nie a 5, że tak, w sytuacjach,
kiedy są na wycieczkach szkolnych i na imprezach rodzinnych za pozwoleniem rodziców.
Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ dzieci pijąc alkohol w tak młodym wieku ( V
klasa S.P.),wyrządzają szkody w swoim organizmie. Za pozwoleniem rodziców, co
wskazywałoby na problem alkoholowy w rodzinie oraz przyjęły sytuację patologiczną za
normę.
Kolejne pytanie brzmiało czy rodzice pozwalają Ci czasem napić się alkoholu – nie
odpowiedziało 48, tak – 2 i wymieniło , że rodzice dają im piwo.
49 uczniów nie namawiano nigdy na picie alkoholu, natomiast jeden z uczniów odpowiedział,
że tak i pił piwo i byli to koledzy, zaznaczając, że z innej szkoły.
Dzieci muszą być przygotowane na takie sytuacje i powinny nauczyć się odmawiać , jak
również nie bać się skutków takiej odmowy. Szczególnie utraty kolegów, co w wieku 12 lat
jest bardzo ważne, ponieważ dzieci liczą się ze zdaniem grupy rówieśniczej.
W tym wieku jest jeszcze czas na korygowanie nieodpowiednich zachowań, ale
muszą w tym zakresie współpracować rodzice z wychowawcami, pedagogami a nawet z
psychologami dla dobra swoich dzieci. Rodzicowi musi zależeć na dobru dziecka. Jednak i
rodzice muszą wiedzieć, że picie alkoholu i podawanie go dzieciom, to nie jest norma.
Powtarzające się picie alkoholu przez dzieci uszkadza ich zdrowie i powoduje problemy z
nauką. Rodzice powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat szkodliwości picia alkoholu i
sami nie powinni im go podawać.
Na 11 pytanie – 44 uczniów odpowiedziało, że nie napili by się alkoholu nawet, gdyby
obiecywano im coś atrakcyjnego, jednak 6 uczniów odpowiedziało tak.
50 uczniów odpowiedziało , że nie pali papierosów. Na pytanie czy palenie marihuany może
prowadzić do uzależnienia od narkotyków 44 osoby odpowiedziało, że tak, natomiast 6, że
nie. Ostatnim problemem poruszonym w ankiecie było pytanie czy można stosować
przemoc w ważnych sytuacjach – nie odpowiedziało 20 uczniów, natomiast 25 – tak i
wymienili, że zastosowali by przemoc w samoobronie lub gdyby ktoś obraził ich rodzinę.
Programy profilaktyczne kierowane są do wszystkich osób, mają zapobiegać,
pomagać, informować. Zarówno rodzice muszą w nich uczestniczyć jak i ich dzieci. Wszyscy
powinniśmy współpracować tak, aby można było wykryć wcześniej niepokojące zjawiska i
im zapobiec. Bez współpracy całego środowiska będzie trudno pokonać problemy je
nurtujące. Ponadto zagrożenia jakie sprzyjają rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu czy
innych dysfunkcji tkwią w środowisku a mają na to wpływ następujące czynniki:
− wzrost bezrobocia,
− wyuczona bezradność,
− brak perspektyw życiowych dla młodego pokolenia,
− brak motywacji do przezwyciężenia trudności.

Powyżej opisane zjawiska powodują konieczność kontynuowania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PODSTAWOWE CELE PROGRAMU
1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2.Zmiana zachowań i postaw mieszkańców wobec sytuacji związanych z alkoholem
i przemocą w rodzinie.
3.Dalsze wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej do młodzieży, dzieci
i rodziców.

HARMONOGRAM
Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy
uzależnionych od alkoholu

DZIAŁAŃ NA ROK 2010

terapeutycznej

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

1.Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie oraz
Szpitalem Psychiatrycznym w Straszęcinie koło Dębicy.
2.Niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym, poprzez porady, informacje
i konsultacje prowadzone w ramach działalności punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy.
3.Współpraca z Policją w celu koordynacji działań w zakresie rozpoznawania zjawiska
uzależnienia od alkoholu, łamania prawa i przejawów agresji, szczególnie wobec rodziny.
4.Wspieranie osób i rodzin, które wychodzą z uzależnienia poprzez dofinansowanie ich
uczestnictwa w wyjazdowych warsztatach terapeutycznych oraz spotkaniach integracyjnych
organizowanych przez Stowarzyszenie „Nowa Szansa”.
5.Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu oraz :
− przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym
występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, zakłócanie
spokoju i porządku publicznego , a także przemocy w rodzinie
− wzywanie osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i prowadzenie rozmów
motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
− kierowanie na badania do biegłych psychologa i psychiatry , w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
− kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Tarnowie o wszczęcie postępowania w
sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- w przypadku stwierdzenia, bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczącego
przemocy domowej powiadomienie organów ścigania.
6. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edykacyjnych dla osób zgłaszających się do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
Termin realizacji zadania ; od stycznia do grudnia

Odpowiedzialny: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą.
1.Udzielanie indywidualnej pomocy psychologicznej, osobom doświadczającym przemocy w
ramach działań Punktu Konsultacyjnego:
− rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej,
− udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania
przemocy,
− zainicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
− zdiagnozowanie sytuacji całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej
członków.
2. Pomoc prawna ofiarom przemocy udzielana przez specjalistów zatrudnionych
w Specjalistycznej Poradni „Arka” w Tarnowie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnowie.
3. Udzielanie pomocy materialnej członkom osób uzależnionych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tarnowie, po dokładnym rozeznaniu ich potrzeb i przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego.
4.Wdrażanie procedury „Niebieskich Kart” oraz koordynacja działań członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, Policji z
uwzględnieniem dzielnicowych, pedagogów szkolnych, kuratorów społecznych i
zawodowych w przypadkach przemocy domowej.
5.Współpraca z psychologiem i psychiatrą biegłymi sądowymi:
− pokrywanie kosztów opinii w zakresie uzależnienia,
− kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych na terapię.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia
Odpowiedzialny: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Nadzór i finansowanie działalności świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających
na terenie Gminy Tarnów z uwzględnieniem zajęć plastycznych, komputerowych,
sportowych, logopedycznych.
2. Dofinansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego zwiększających kompetencje w zakresie
pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Dalsza realizacja warsztatów multimedialnych, spektakli teatralnych z przesłaniem
profilaktycznym poruszające tematykę: nikotynizmu, alkoholizmu, przemocy w domu i
szkole przeznaczonych dla:
- dzieci ze Szkół Podstawowych ,
- młodzieży gimnazjalnej oraz
- rodziców, nauczycieli i wychowawców.
4. Kontynuacja utrzymania Ośrodka Szkoleniowo Rekreacyjnego utworzonego w Szkole
Podstawowej w Łękawce o charakterze ponadregionalnym.

5. Ogłoszenie IX edycji konkursu w Szkołach Podstawowych , Gimnazjach i Zespołach
Szkół Publicznych znajdujących się na terenie Gminy Tarnów na plakat pt. ”Życie bez
alkoholu”.
6. Przystąpienie do ogólnopolskich kampanii edukacyjnych zorganizowanych przez PARPA
w Warszawie „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” , „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” oraz „Dzieciństwo bez przemocy” itp.
7. Zakup pism, książek, filmów oraz materiałów potrzebnych do realizacji działań
profilaktycznych.
8. Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dla
dzieci z rodzin zagrożonych patologią.
Termin realizacji zadania : od stycznia do grudnia
Odpowiedzialny : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadanie IV
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13′
(reklama) i art.15(sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw) ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1. Kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
znajdujących się na terenie Gminy Tarnów dotycząca :
- przestrzegania przepisów zawartych w „Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi”
- zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym zezwoleniem,
- przestrzeganie warunków, zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
określonych przez Radę Gminy.
2.Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania uchwał Rady Gminy dotyczących
zakazu spożywania alkoholu w niektórych miejscach na terenie Gminy.
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia
Kontrole:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zadanie V
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1.Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
2.Wspomaganie działań na rzecz organizacji imprez rozrywkowych bezalkoholowych na
terenie Gminy Tarnów.
3.Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami promującymi zdrowy styl życia :
a) Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Miłość”
b) Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych
c) Stowarzyszeniami Rodzin Katolickich działającymi na terenie Gminy Tarnów
d) ”Caritas” Diecezji Tarnowskiej
e) Instytut Akcji Katolickiej w Woli Rzędzińskiej nr 1
f) Zespół Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów
g) Stowarzyszenie „Nowa Szansa”

h) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach
Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia
Odpowiedzialny: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
Zadanie VI
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tarnowie
1. Określa się wysokość wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jak następuje :
1) za udział w posiedzeniu składu orzekającego i opiniodawczego - w wysokości
50,00 zł brutto
2) za uczestnictwo w posiedzeniu całej Komisji – w wysokości 50,00 zł brutto
3) za udział w przeprowadzonej kontroli placówki handlowej lub świetlic
profilaktyczno-wychowawczych – w wysokości 50,00 zł brutto
4) za udział w wizji lokalnej w miejscach sprzedaży podmiotu ubiegającego się o
zezwolenie – w wysokości 50,00 zł brutto
5) za udział w zespole interwencyjnym w terenie w rodzinie z problemem
alkoholowym lub osób doznających przemocy – wysokość 50,00 zł brutto
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia przewidzianego w ust.1
pkt 1- 2 jest lista obecności .
3.Podstawą do wypłaty wynagrodzenia przewidzianego w ust.1 pkt 3-5 jest stosowny
protokół.
Zadanie VII
Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2010 .
PLAN FINANSOWY
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010
Lp.
1.

Program
uczniów

Wyszczególnienie
profilaktyczny „Spójrz inaczej” dla nauczycieli i

2. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
3. Wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych
patologią oraz dysfunkcją
4. Warsztaty multimedialne dla uczniów szkół podstawowych gimnazjum,
rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz program NOE i Debata
5. Koszt prowadzenia i doposażenia świetlic profilaktyczno-wychowawczych
działających na terenie Gminy Tarnów (pokrycie kosztów umów-zleceń,
wynajem pomieszczeń, środki czystości, materiały piśmiennicze, paczki na

15.000,20.000,20.000,20.000,74.371,-

6.
7.
8
9.
10.

dzień dziecka i mikołajkowe, wycieczki,)
Szkolenia wg ofert i potrzeb
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ze Stowarzyszeniami
działającymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dyżury (umowy-zlecenia), koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego
(opłata prądu, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz
doposażenie)
Zakup materiałów biurowych, doposażenie, opłata ogrzewania, rozmów
telefonicznych Koordynatora i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Koszt nagród przewidzianych w konkursie na plakat „Życie bez alkoholu”

10.000,35.500,5.000,5.000,5.000,-

11 Zakup ulotek, filmów, materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat
profilaktyki uzależnień
12. Koszt opinii lekarskich dotyczących uzależnienia od alkoholu - opłata
biegłych sądowych ( psychiatrę i psychologa) oraz opłata wniosków w
Sądzie Rejonowym wydz. III Rodzinny i Nieletnich
13 Ogólnopolskie Kampanie Edukacyjne „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ,
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Dzieciństwo bez przemocy”
i inne
RAZEM

5.000,6.000,5.000,-

225.871,-

1.Koordynatorem programu w imieniu Wójta Gminy jest pracownik socjalny Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Halina Pinas, która współdziała w tym zakresie
z Wójtem Gminy i Radą Gminy Tarnów.
2. W realizacji programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stosownie do jej właściwości określonej w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Kontrole prawidłowości wykonania powyższych zadań dokonywać będą członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
4. Finansowanie zadań programu odbywa się przez pozyskiwanie środków uzyskanych
z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

