
UCHWAŁA NR XLVI/350/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 2.  Przeznacza się z budżetu gminy na 2018 rok środki na wydatki szczegółowe związane 
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów 
Społecznych. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik do Gminnego programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych. 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych za rok 2018 złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady Miejskiej 
w I kwartale 2019 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/350/17

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Problemów Społecznych na rok 2017

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej należy do zadań własnych gminy. Podstawę prawną stanowi ustawaz dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz.487 z późn. zm.).  Zaproponowane w Programie zadania są merytorycznie spójne 
z celami operacyjnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy 
Byczyna mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych Gminnych 
Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. i i

I.  DIAGNOZA LOKALNA 

Informacja Policji dot. interwencji związanych z przypadkami naruszeń prawa i porządku 
publicznego, będących wynikiem spożywania alkoholu Okres od 01.01.2016r. – 30.09.2017r.

Osoby Pełnoletnie Osoby Nieletnie 
1.Liczba ujawnionych wykroczeń 
w związku ze sprzedażą lub podawaniem 
napojów alkoholowych 
w wypadkach, kiedy jest to zabronione.

Kierujący pojazdami 
mechanicznymi – 13
Nietrzeźwi rowerzyści – 9 
Pouczenia – 2 

1

2.Liczba nałożonych mandatów 
w związku ze sprzedażą lub podawaniem 
napojów alkoholowych 
w wypadkach, kiedy jest to zabronione. 

Nałożono 69 mandatów 
karnych za spożywanie 
alkoholu w miejscach 
niedozwolonych. 

0

3.Liczba osób zatrzymanych 
nietrzeźwych w celu wytrzeźwień 
w pomieszczeniach policyjnych.

23 0

4.Liczba zdarzeń drogowych 
spowodowanych przez kierujących 
w stanie nietrzeźwości.

2 1 (rowerzysta)

5.Liczba interwencji przemocy domowej 
/ liczba założonych kart. 

15 0

6.Liczba wezwań w sprawie zatrzymania 
nietrzeźwych uczniów na terenie Szkół 
Gminy Byczyna.

0 0

Źródło; dane Posterunku Policji w Byczynie.

Informacja na temat rodzin objętych pomocą z powodu uzależnienia.

1.Liczba rodzin (liczba osób w rodzinach) objętych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej wsparciem z powodu narkomanii. 1
2.Liczba rodzin ( liczba osób w rodzinach) objętych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej wsparciem z powodu alkoholizmu.

6

3.Liczba rodzin ( liczba osób w rodzinach) objętych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej wsparciem z powodu przemocy w rodzinie. 

0

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.
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Informacja na temat Niebieskiej Karty.

1.Ilość Niebieskich Kart z powodu występowania problemu 
alkoholowego.

2

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacja na temat realizowanych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. (Punkt 
Konsultacyjno–Informacyjny w Byczynie).

1.Liczba osób, które skorzystały ze świadczonej pomocy: 

·Osoby z problemem alkoholowym. 
·Osoby współuzależnione 
·Osoby z problemem narkomanii
·Osoby dotknięte przemocą domową

2.Formy Pomocy:
·Terapia grupowa – grupa wsparcia dla osób współuzależnionych 
oraz dotkniętych przemocą domową.
·Terapia/konsultacje/rozmowy indywidualne. (osoby wymienione 
w pkt.1)
·Konsultacje/rozmowy w Szkołach na terenie Gminy Byczyna. 
(uczniowie, rodzice). 

134
21
1
4

38

160

210

Źródło: dane Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Byczynie.

Liczba osób z problemem alkoholowym, zgłoszonych do Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie.

1.Liczba przeprowadzonych rozmów ostrzegawczo – motywujących 
przez GKRPA.
2.Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłego lekarza 
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 
3.Liczba osób wobec, których wszczęto procedurę skierowania na 
przymusowe leczenie odwykowe. 

22

22

13

Źródło: dane Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Byczynie.

II.  REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH.

Za koordynację i realizację Programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza 
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pogram realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, w tym:

- Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- organizacjami pozarządowe zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, narkotykowych i tytoniowych, ochroną zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

- jednostkamilecznictwa odwykowego,

- OśrodkiemPomocy Społecznej w Byczynie,

- Zespołem Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- Posterunkiem Policji w Byczynie,

- szkołamiz terenu Gminy Byczyna,

- Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach,
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- SądemRejonowym w Kluczborku,

- Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kluczborku,

- Ośrodkiem Kultury w Byczynie,

- placówkami służby zdrowia,

- innymi podmiotami i instytucjami działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

III.  ADRESACI PROGRAMU 

Oferta Programu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Byczyna, 
a w szczególności do wybranych grup – osób uzależnionych, bądź zagrożonych uzależnieniami, 
ich rodzin, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dzieci i młodzieży, seniorów.

Adresaci programu są zróżnicowani ze względu na rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane do 
konkretnej grupy odbiorców. Cele programu będą realizowane w poszczególnych obszarach:

- profilaktyki uniwersalnej : adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Byczyna (dzieci, 
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 
związanych z używaniem alkoholi i innych substancji psychoaktywnej.

- profilaktyki selektywnej : adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

- profilaktyki wskazującej : adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne 
symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają 
kryteriów diagnostyki picia szkodliwego lub uzależnienia: redukcja szkód.

- terapii obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem, 
realizacja m.in.: programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie 
i szkodliwie, dla DDA, współuzależnionych,

- rehabilitacji obejmującej osoby uzależnione: realizacja programu readaptacji poprzez 
wspieranie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk 
abstynenckich.

IV.  CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Kreowanie i inspirowanie  przedsięwzięć oddziaływujących w kierunku rozwiązywania 
problemów społecznych i zdrowotnych mieszkańców Gminy Byczyna związanych z piciem 
napojów alkoholowych.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 j.t.) należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu (art. 41 ust. 1). W szczególności zadania 
te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

1) Organizowanie pomocy terapeutycznej w formie programu psychoterapii, edukacji grupowej 
i indywidualnej prowadzonej przez kompetentne organizacje i osoby fizyczne zajmujące się 
problemem przeciwdziałania alkoholizmowi tj:

a) prowadzenie terapii,

b) organizowanie spotkań edukacyjno – terapeutycznych,

c) prowadzenie grupy wsparcia.

2) Poszerzenie oferty pomocowej i udzielnie wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu 
odwykowym.

3) Rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego między innymi 
poprzez:

a) motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,
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b) motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii 
w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego, skorzystania 
z grup samopomocowych.

c) udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od środków 
psychoaktywnych.

d) zapewnienie konsultacji specjalistycznych rodzinom, w których występują problemy związane 
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków w miejscu zamieszkania.

4) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 
1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowanych do różnych 
grup zawodowych i społecznych, w tym szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.

5) Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,w tym:

a) motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia 
oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji,

b) motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach 
leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz korzystania z pomocy grup 
samopomocowych,

c) zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i wystąpieniu przesłanek 
z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej 
o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się 
leczeniu odwykowemu,

d) udzielanie wsparcia edukacyjnego, prawnego dla osób z problemem alkoholowym,

e) kierowanie osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na specjalistyczne badania diagnostyczne (badanie przez biegłych w celu 
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu lecznictwa 
odwykowego,

f) kierowanie do sądu wniosków w sprawie  orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

g) udział w postępowaniu sądowym,

h) kierowanie osób z problemami alkoholowymi na konsultacje i zajęcia indywidualne 
z psychologiem,

i) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

j) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  alkoholowych, 
narkotykowych i przeciwdziałaniu zjawisku przemocy,

k) wspieranie działalności grup wsparcia,

l) opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwanego dalej „programem gminnym” oraz 
projektów uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,

m) inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego programu,

n) rozpatrywanie spraw związanych z realizacją programu,

o) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonywanego programu gminnego,

p) Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz 
realizacja procedury „Niebieskie Karty” (§ 12 rozporządzenia Rady Ministrów 13 września 
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
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q) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod 
względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w Byczynie Nr VIII/69/03  z dnia 12 czerwca 2003r.,  w sprawie ustalenia dla terenu gminy 
Byczyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 
oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.

Wskaźniki:

- ilość rozmów motywujących do podjęcia terapii,

- ilość osób, które podjęły terapię,

- ilość założonych niebieskich kart,

- liczba osób korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.

- liczba przeszkolonych osób,

- liczba osób korzystających z konsultacji.

- ilość wydanych zezwoleń.

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1) Włączenie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy,

2) Prowadzenie programów i konsultacji edukacyjnych służących zwiększaniu kompetencji 
i umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie i będących 
w sytuacjach kryzysowych.,

3) Oddziaływania w kierunku podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym 
w zakresie przeciwdziałania przemocy,

4) Prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych,

5) Szkolenie profesjonalistów FASD, ( Spektrum Alkoholowych Zaburzeń Płodu),

6) Organizowanie spotkań, narad roboczych i konferencji sprzyjających wymianie doświadczeń 
w zakresie interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą,

7) Przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla członków 
rodzin z problemem przemocy, szczególnie z problemem alkoholowym,

8) Koordynacja działań dotyczących  pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym poprzez 
współpracę z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

9) Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat psychologicznych i prawnych 
aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10) Kontynuacja współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
w Kluczborku w realizacji prowadzenia programu psychoterapii współuzależnienia,

11) Współpraca merytoryczna  z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie,

12) Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, udzielanie konsultacji prawnych, pomocy 
psychologicznej, porad i wsparcia w kategoriach problemów związanych z nadużywaniem 
alkoholu,

13) Stała współpraca zSądem, Ośrodkami uzależnień, PCPR, pedagogami szkolnymi w celu 
podnoszenia skuteczności podejmowanych działań,

14) Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, mających na 
celu budowanie właściwych relacji z dziećmi oraz innymi członkami rodziny.

Wskaźniki: - liczba osób korzystających z proponowanych form pomocy,
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- liczba osób korzystających z grupy wsparcia dla ofiar przemocy,

- liczba osób skierowanych na badania przez biegłego lekarza,

- liczba osób, które podjęły dobrowolne leczenie odwykowe,

- liczba wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia i obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu,

- liczba rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży.

1) Oddziaływania w kierunku poszerzania i udoskonalenia oferty, upowszechniania i wdrażania 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej 
adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców.

2) Dofinansowanie działań sportowych, konkursów promujących zdrowy styl życia, łączących 
psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, turystyczną, rekreacyjną.

3) Wprowadzenie programów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów lokalnych, 
stowarzyszeń abstynenckich oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

4) Prowadzenie kampanii informacyjnej, gdzie szukać pomocy, jak reagować w sytuacji ujawnienia 
problemów, których przyczyną jest alkohol.

5) Zakup prenumeraty czasopism, plakatów, broszur, filmów i innych materiałów edukacyjnych 
o tematyce profilaktycznej.

6) Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – rekreacyjnych 
oraz sportowych jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

7) Prowadzenie przy współpracy z Posterunkiem Policji w Byczynie działań na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz zapobiegania przypadkom naruszeń prawa 
i porządku publicznego, będących wynikiem spożywania alkoholu.

8) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, wg potrzeb 
zgłoszonych przez szkolnych pedagogów.

9) Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń 
obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych.

10) Szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

11) Prowadzenie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze profilaktyki 
alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy.

12) Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

13) Prowadzenie na terenie wszystkich szkół i przedszkola autorskich projektów profilaktycznych 
dla dziecii młodzieży dostosowanych do potrzeb konkretnych placówek.

14) Promowanie zwiększania dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów.

Wskaźniki: - ilość przeprowadzonych działań profilaktycznych w szkołach,

- liczba dzieci biorących udział w dział w zajęciach profilaktycznych,

- liczba rodziców i nauczycieli  biorących udział w programach profilaktycznych w szkołach,

- liczba i rodzaj przeprowadzonych szkoleń,

- ocena szkoleń przez odbiorów,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

a.Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zajmującymi się aktywizacją środowisk lokalnych 
na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin m.in. poprzez zlecenie 
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im w drodze konkursu ofert na dotacje w 2018 roku  realizacji następującego zadania: 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

b.Wspieranie organizacyjne grupy AA (nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia i udzielanie 
bieżącej, niezbędnej pomocy organizacyjnej).

Wskaźniki:

- liczba osób objętych działaniami klubu AA,

- liczba wspartych organizacji,

- liczba osób biorących udział w/w działaniach,

- liczba osób realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej.  

Dofinansowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji 
Społecznej CISPOL w Polanowicach, dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, 
zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od alkoholu, po zakończonym leczeniu 
odwykowym.

Wskaźniki:

- liczba osób realizujących Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art.131i 15 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Prowadzenie regularnych kontroli w placówkach handlujących napojami alkoholowymi 
w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie na uzasadnione wnioski interwencji 
związanych z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.

Wskaźniki:

- ilość przeprowadzanych kontroli, monitorujących, przestrzeganie zasad sprzedaży i spożycia 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

V.  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00zł brutto za każde odbyte posiedzenie komisji.

Pełnomocnik Burmistrza jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego - członka 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie otrzymuje 
wynagrodzenia.

VI.  ZASADY WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 28 stycznia 2015r. ustala się 
w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 12 września 2017r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1747).

VII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU. 

Realizacja zadań w ramach Programu finansowania będzie ze środków własnych Gminy 
Byczyna pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(zgodnie z art.182 ustawy).

PROJEKT PRELIMINARZA  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKII  ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  NA  ROK  2018
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Dochody: 140.000,00 zł.

Wydatki:  140.000,00 zł (wg klasyfikacji j.n.)

Dział Rozdział § Opis Dochody
w zł.

Wydatki w zł.

851 Ochrona zdrowia 140.000,00 140.000,00

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

140.000,00 140.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

140.000,00

Wydatki bieżące w tym: 130.000,00

Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie 
i finansowanie Centrum 
Integracji Społecznej 
CISPOL

50.000,00

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie
lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom.

10.000,00

Wynagrodzenia i składki
od nich naliczone

25.000,00

Pozostałe wydatki 45.000,00

85153 Przeciwdziałanie 
narkomanii

10.000,00 10.000,00

Wynagrodzenia i składki 
od nich naliczone

5.000,00

Pozostałe wydatki 5.000,00
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