Zarządzenie nr 126/2018
Burmistrza Tyszowiee
z dnia 04 grudnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konsultacji

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9942) oraz Uchwały Nr XV/71/2011 Rady
Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012, poz.408,)
zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego Zarządzenia.
2.Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) o projekcie
aktów tj. uchwał, o których mowa w ust. 1.
3.Forma konsultacji:
l)złożenie w wersji papierowej ,bądź elektronicznej opinii na FORMULARZU
ZGŁOSZENIA OPINII, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
lub
2)przyjęcie przez osobę odpowiedzialną za konsultacje zgłoszenia ustnego opinii
przez przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu, z którego sporządza
ona notatkę na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII, a którą podpisuje osoba
zgłaszająca opinię.
4.Termin konsultacji :rozpoczęcie 04.12.2018 r. zakończenie 24.12.2018 r.
5.Zasięg terytorialny konsultacji: gmina Tyszowce.
6.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wiesława JurkiewiczInspektor ds. obsługi kasowej i Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach - pokój nr 7, tel.84
66 12 126.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
d o Zarządzenia Nr 126/2018
Burmistrza Tyszowiec
z dnia 4 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR

/

2018

Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia

2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia

26

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr
/
72018
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia
2018 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH GMINY TYSZOWCE NA ROK 2019

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań
własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską.
Zadaniem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie
rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do
pokonywania już istniejących. Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde
inne choroby wymagają leczenia, proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i
wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób z nimi zamieszkujących i
pracujących. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie , tym większe są
szanse na końcowy sukces , tym mniej osób zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie
wypadków drogowych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe, tym mniej przemocy w
rodzinach.
Dział I. Adresaci Programu
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Tyszowce , a w szczególności następujące
grupy osób:
1.Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie.
2.Dzieci i młodzież szkolna (dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem)
3.Rodziny ( w tym osoby współuzależnione oraz najbliższe otoczenie osoby z problemem
alkoholowym).
Dział H. Cele Programu
1.Cel ogólny to ograniczenie spożywania napojów alkoholowych i redukcja związanych z tym
problemów społecznych i zdrowotnych na terenie Gminy Tyszowce.
2.Cele szczegółowe:
a)większa wiedza i świadomość społeczna na temat rosnącego zagrożenia rozwojem
alkoholizmu , jego skutków i sposobów zapobiegania;
b)szerszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
c)kontrola rynku punktów sprzedaży napojów alkoholowych mająca na celu wyeliminowanie
nierzetelnych sprzedawców;
d)edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu;
e)ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz ograniczenie szkód
zdrowotno-społecznych wynikających z nadużywania alkoholu;
f)tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
g)eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne;
h)partnerstwo w dążeniu do wypracowania skutecznych metod i rozwiązań w profilaktyce
środowiskowej;

Dział UL Zadania do realizacji
1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
realizowane w szczególności poprzez:
a)finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych
od alkoholu oraz ich rodzin;
b)konsultacje psychologiczne oraz zajęcia terapeutyczne dla osób z problemami alkoholowymi
oraz dla sprawców przemocy;
c)opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
d)opłacanie kosztów związanych z opłacaniem wniosków w sprawie skierowania na leczenie
odwykowe;
2.Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy prawnej i
psychospołecznej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie , działania na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych , realizowane w szczególności poprzez:
a)współpracę z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
b)dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ofiar
przemocy w rodzinie;
c)dofinansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych/wyposażenie w
niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne, środki czystości/;
3.Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi . Upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec alkoholu, a w
szczególności wśród dzieci i młodzieży :
a)realizacja programów profilaktycznych w szkołach;
b)prowadzenie zajęć, warsztatów, pogadanek i prelekcji dla dzieci i młodzieży o tematyce
dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków;
c)organizowanie i dofinansowanie konkursów i imprez dla placówek oświatowych
prowadzących działalność profilaktyczną na terenie gminy;
d)edukacja rodziców i opiekunów w zakresie szybkiego rozpoznania problemu u dziecka oraz
wsparcie dla rodzin z dziećmi u których pojawia się problem alkoholowy;
e)wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu, w tym działań o
charakterze sportowym i kulturalnym, imprez bezalkoholowych kierowanych do ogółu
społeczności lokalnej w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywy dla działań
ryzykownych;
f)organizowanie wypoczynku letniego, ferii zimowych , Dnia Dziecka dla dzieci poprzez
prowadzenie zajęć sportowych ,pogadanek itp.;
g)organizowanie szkoleń , warsztatów dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi;
h)prowadzenie kampanii społecznych dla kierowców o ryzyku prowadzenia pojazdów po
spożyciu alkoholu;
4.Wspomaganie i finansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń zajmujących się
rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy Tyszowce;
a)finansowanie zakupu programów i przedstawień profilaktycznych dla szkół;

b)wyposażanie szkół, świetlic, bibliotek i innych realizatorów Programu w specjalistyczną
literaturę, materiały informacyjne i szkoleniowe;
c)finansowanie koncertów i przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
nauczycieli i rodziców obejmujących profilaktykę uzależnień;
d)wspieranie działalności klubów sportowych zapewniających dzieciom i młodzieży organizację
czasu wolnego;
e)doposażenie Biblioteki Gminnej i bibliotek szkolnych w literaturę z zakresu profilaktyki
uzależnień , lektury i inne wydawnictwa;
f)dofinansowanie imprez gminnych promujących zdrowy styl życia i właściwe wzorce rodzinne,
społeczne i patriotyczne;
g)w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych mieszkańców placówki -dofinansowanie szkoleń pracowników z
zakresu uzależnień i przemocy;
h)wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i Kościoła służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Dział IV. Partnerzy w realizacji Programu
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach - wsparcie merytoryczne i informacyjne
dotyczące rodzin z problemem alkoholowym;
2.Posterunek Policji w Tyszowcach - kontrola trzeźwości kierowców, czuwanie nad
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, prowadzenie interwencji w zakresie przemocy w
rodzinie;
3.Szkoły z terenu gminy - odpowiedzialne za realizację programów profilaktycznych w
szkołach, eliminowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników
chroniących;
4.Kluby sportowe z terenu gminy - organizowanie zajęć sportowych i zawodów ;
5.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna;
6. Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach;
7.Zespół Interdyscyplinarny w Tyszowcach;
8.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyszowcach;

Dział V. Zasady finansowania Programu
Finansowanie zadań na realizację Programu dokonywane jest z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzących sprzedaż alkoholu
przedsiębiorców.
Dział VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 110,00 zł brutto.
2.Wynagrodzenie wypłaca się za każdorazowy udział w posiedzeniu, pracach Komisji jak i w
związku z udziałem w szkoleniu.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności sporządzana po każdym posiedzeniu lub
po przeprowadzonej kontroli punktów sprzedaży.
4. W jednym dniu przysługuje jedno wynagrodzenie bez względu rodzaj i ilość posiedzeń.
5. W przypadku gdy posiedzenie Komisji odbędzie się w tym samym dniu co posiedzenie
organów Rady Miejskiej , członkom Komisji , którzy są radnymi Rady Miejskiej przysługuje
jedno wynagrodzenie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
1 .Opinia dotyczy projektu uchwały w sprawie:
„Uchwalenia G m i n n e g o P r o g r a m u P r o f i l a k t y k i i R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w
Alkoholowych na r o k 2019"
.Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały:
Rozpoczęcie 04.12.2018 r. Zakończenie 24.12.2018 r.
3.Nazwa i adres organizacji pozarządowej wnoszącej opinię:

4.Treść opinii( uwagi i propozycje zmian zapisów projektów uchwały) :

Tyszowce dnia
Imię,nazwisko i stanowisko
upoważnionego przedstawiciela
organizacj i pozarządowej

