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I.

WSTĘP

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na
zdrowie fizyczne i psychiczne, zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie
tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje
wiele szkód społecznych, tj. zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki
samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych także rodzi szereg problemów zdrowotnych
dla człowieka. Mogą to być zaburzenia funkcjonowania poszczególnych narządów lub całego
organizmu, nagłe i ostre, jak również przewlekłe zaburzenia psychiczne, a nawet śmiertelne zatrucia
w wyniku przedawkowania. W rezultacie prowadzi to do obniżenia długości i jakości życia osoby
uzależnionej, a także w wielkim stopniu wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, zarówno
w sferze emocjonalnej, jak i ekonomicznej.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
corocznego opracowania i uchwalenia gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień.
Zgodnie z orzecznictwem NSA z 9 stycznia 2014 roku możliwe jest przygotowanie jednego
programu obejmującego przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Dlatego działania
w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i związanym z narkotykami oraz ich
rozwiązywanie powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji
samorządowej. Do działań tych należą między innymi:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i / lub innych substancji psychoaktywnych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i / lub narkomanii,
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
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4. Wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych,

służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i / lub narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży, określonych w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982r. oraz postępowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Przygotowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok określa lokalną strategię
w zakresie zarówno profilaktyki, jak i redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej.
Program opracowano zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, który jest
podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego, wyznaczającym cele strategiczne
i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim
jakości życia mieszkańców. W programie uwzględnione zostały również rekomendacje i priorytety
dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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II.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok”
stanowi:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019r. poz. 2277 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2020r. poz. 2050
ze zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713),
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 218 ze zm.),
6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.),
7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2371
ze zm.),
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492).
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII WŚRÓD POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku, spowodowały, oprócz wzrostu
gospodarczego,

także

wzrost

dostępności

substancji

psychoaktywnych

i

alkoholu.

Wybór narkotyków wciąż się zwiększa, a oprócz „tradycyjnych” dotarły do Polski nowe substancje
psychoaktywne

tzw.

dopalacze.

Wśród

najbardziej

rozpowszechnionych

substancji

psychoaktywnych u młodzieży w dalszym ciągu pozostaje alkohol.
Ta część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021r. poświęcona jest diagnozie
powyższego problemu w skali ogólnopolskiej. Do tego celu posłużono się wynikami Raportu
z Ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 roku „Używanie alkoholu
i narkotyków przez młodzież szkolną” pod red. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytutu Psychiatrii
i Neurologii. Badani respondenci to uczniowie w dwóch przedziałach wiekowych: 15-16 lat oraz
17-18 lat.
Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną
wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. Chociaż raz
w ciągu całego swojego życia piło 80% uczniów w wieku 15-16 lat i 92,8% uczniów w wieku
17-18 lat. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni
przed badaniem piło 46,7% uczniów w wieku 15-16 lat i 76,1% siedemnasto - osiemnastolatków.
Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej –
wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie
ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 11,3% uczniów z młodszej grupy i 18,8% ze
starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 66,7% uczniów
młodszych i 43,4% uczniów starszych.
Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 49,9%
uczniów młodszych i 65,5% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem
paliło 23,0% uczniów z grupy młodszej i 35,5% ze starszej. Palenie tytoniu jest obecnie podobnie
rozpowszechnione wśród dziewcząt, jak wśród chłopców. Picie napojów alkoholowych jest
nieznacznie bardziej rozpowszechnione wśród chłopców, niż wśród dziewcząt, chociaż niektóre
wskaźniki picia są już takie same.
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Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez ustalenia
z lekarzem. Takie doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,1% uczniów
z młodszej grupy i 18,3% ze starszej. Sięganie po te leki jest bardziej rozpowszechnione wśród
dziewcząt niż wśród chłopców.
Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania
substancji nielegalnych, niż legalnych, zwłaszcza alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy po
substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość
stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz
w ciągu całego życia używało tych substancji 21,4% młodszych uczniów i 37,0% starszych
uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych
wśród uczniów 15-16 lat jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu –
ecstasy (5,1%). Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest
używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia marihuanę lub haszysz na pierwszym
miejscu pod względem rozpowszechnienia. W grupie młodszej używa tych środków ponad 16,7%
uczniów, w klasach starszych – 29,6%.
W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 9,0% 15-16 - latków i 15,1% 17-18- latków
używało marihuany lub haszyszu. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak
ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.
Do problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu zidentyfikowanych przy pomocy testu
przesiewowego zaliczyć można 5,2% uczniów z młodszej grupy oraz 6,7% uczniów ze starszej
grupy.
Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy”
jest niższe niż przetworów konopi. Wśród młodszych respondentów 5,2%, a wśród starszych
uczniów 5,3% używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek młodszych, którzy sięgali po
„dopalacze” w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł 2,5%. W starszej grupie takich
uczniów

było

2,2%.

Używanie

nowych

substancji

psychoaktywnych

jest

bardziej

rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.
Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się
w ocenach respondentów. Na tym tle dostępność substancji nielegalnych jest oceniana niżej.
Spośród substancji nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępność przetworów konopi.
Badani narażeni są przede wszystkim na oferty napojów alkoholowych, spośród substancji
nielegalnych uczniom najczęściej proponowane są przetwory konopi oraz alkohol produkowany
nielegalnie domowym sposobem.
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Większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych
i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według
ocen respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania, niż rodzaj substancji. Oczekiwania
wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu formułowane przez młodzież szkolną odwołują się
w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód.
Około jedna piąta uczniów grała, chociaż raz w życiu, w gry hazardowe, tj. takie gdzie
stawia się pieniądze i można je wygrać. W czasie ostatnich 30 dni takie zachowanie zadeklarowało
5,5% uczniów młodszej populacji i 7,9% uczniów starszych. Można szacować, że ok. 1%
młodzieży może być zagrożonych hazardem problemowym.
Porównanie wyników badania z 2019 roku z wynikami wcześniejszych badań w zakresie
picia alkoholu przez młodzież wykazuje kontynuację trendu spadkowego. Trochę inaczej rzecz się
ma z substancjami nielegalnymi. Wskaźniki używania przetworów konopi dopiero w 2019 roku
przełamały wcześniejszy trend wzrostowy. Inne wskaźniki problemu marihuany i haszyszu, takie
jak dostępność tych substancji, czy zasięg używania ich w otoczeniu badanych wykazują podobne
tendencje jak rozpowszechnienie używania. Potwierdza to tezę o zahamowaniu trendu wzrostowego
problemu przetworów konopi wśród młodzieży szkolnej.
W zakresie wskaźników picia alkoholu i palenia tytoniu obserwowano proces zacierania się
różnic związanych z płcią, który doprowadził do zrównania się kilku wskaźników używania tych
substancji przez dziewczęta i chłopców. Zmiany w rozpowszechnieniu używania przetworów
konopi wśród chłopców i dziewcząt nie układają się w tak czytelną tendencję, chociaż tu również
można zaobserwować lekkie zmniejszenie się różnic miedzy chłopcami, a dziewczętami.
W obszarze oceny ryzyka związanego z używaniem przetworów konopi obserwujemy trend
spadkowy odsetków badanych przypisujących ich używaniu duże ryzyko. Ten niekorzystny trend
w 2019 roku znajduje swoją kontynuację. Inaczej jest w obszarze napojów alkoholowych – odsetki
respondentów skłonnych wiązać duże ryzyko z piciem w 2019 roku uległ zwiększeniu.
W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotować trzeba powolną, ale
konsekwentną pozytywną tendencję zmniejszania się odsetków uczniów określających swój dostęp
jako bardzo łatwy. Podobnie dzieje się też z tytoniem. Ponadto zmniejszają się też odsetki uczniów
dokonujących zakupów takich napojów alkoholowych jak piwo czy wódka. Rozpowszechnienie
używania „dopalaczy” wykazuje od 2011 roku trend spadkowy. Podobnie zmniejszają się odsetki
respondentów otrzymujących propozycje zakupu, otrzymania, bądź użycia tych substancji, a także
wysoko oceniających ich dostępność. Warto dodać, iż rosną frakcje respondentów przypisujących
duże ryzyko nawet eksperymentowaniu z „dopalaczami”.
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IV.

DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII W GMINIE OJRZEŃ

Kolejna

część

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok, obejmować
będzie lokalną diagnozę wyżej wymienionego problemu. Do sporządzenia analizy wykorzystano
dane pochodzące z Urzędu Gminy w Ojrzeniu, Posterunku Policji w Ojrzeniu, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ojrzeniu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Ojrzeniu.

4.1. Wielkość i struktura sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Ojrzeń
Alkohol

jest

specyficznym,

odmiennym

od

innych

produktów

towarem.

Wymaga specjalnych regulacji prawno-administracyjnych oraz finansowych, umożliwiających
wyższy stopień kontroli niż ta, która obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych
produktów.
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym
z elementów kształtowania polityki wobec problemów alkoholowych jest ograniczenie dostępności
do alkoholu, poprzez ustalenie limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Powyższe limity na terenie Gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:
Tabela 1: Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Ojrzeń w 2019 roku
Rodzaj punktu sprzedaży W tym liczba punktów – W tym liczba punktów –
alkoholu
sprzedaży alkoholu o
sprzedaży alkoholu o
zawartości powyżej 4,5%
zawartości do 4,5%
Gastronomia (sprzedaż do
spożycia
w
miejscu
0
0
sprzedaży)
Sklepy
(sprzedaż
do
spożycia poza miejscem
13
0
sprzedaży)
Źródło: opracowanie na podstawie danych Urzędu Gminy w Ojrzeniu

Ogólna liczba punktów
sprzedaży alkoholu

0

13
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Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ojrzeń w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, wynosi 13. Niezmiennie w Gminie Ojrzeń nie
ma punktów gastronomicznych, w których sprzedaż alkoholu dostępna byłaby w miejscu sprzedaży.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu,
którzy są upoważnieni przez organ zezwalający na kontrolę przedsiębiorców, przeprowadzili
w 2019 roku kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych we wszystkich punktach sprzedaży. Celem kontroli było sprawdzenie
przestrzegania przez sprzedawców przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawdzono zgodność posiadanych zezwoleń z rodzajami
dostępnego alkoholu oraz aktualność tych zezwoleń. W trakcie kontroli w żadnym z 13 punktów
sprzedaży alkoholu nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa.

4.2. Analiza problemu nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Ojrzeń
W Gminie Ojrzeń działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
będąca organem pomocniczym gminy w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W skład powyższej Komisji w 2019 roku wchodziło
7 osób, którzy pełnią bardzo ważne role społeczne na terenie naszej gminy. W 2019 roku odbyło się
15 posiedzeń Komisji, podczas których:
•

przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi
problemem alkoholowym,

•

omawiano wnioski osób skierowanych do GKRPA w Ojrzeniu o zastosowanie
przymusowego leczenia z uzależnienia od alkoholu,

•

opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

•

zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla
dzieci i młodzieży,

•

zapoznano się z ofertami szkoleń,

•

dokonano wyboru oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,

•

ustalono harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

•

omawiano inne sprawy bieżące dotyczące bezpośredniego funkcjonowania GKRPA
w Ojrzeniu.
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W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło
12 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno – motywujących do podjęcia leczenia
przez osoby uzależnione od alkoholu. Z 12 wyżej wymienionych wniosków - 5 wniosków
pochodziło od członków najbliższej rodziny, w których osoby piją, były powodem rozkładu życia
rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu; 4 wnioski zostały skierowane przez
pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu; z 2 wnioskami
wystąpiła grupa robocza w ramach pracy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje
przemoc w rodzinie; natomiast w 1 przypadku

wniosek o podjęcie działań przez GKRPA

skierowała Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pracownicy socjalni GOPS w Ojrzeniu przeprowadzają wywiady
środowiskowe u osób nadużywających alkoholu i substancji psychoaktywnych.
We wszystkich przypadkach zgromadzono pełną dokumentację niezbędną do pracy Komisji.
W wyniku podjętych działań w 5 sprawach, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego
w Ciechanowie – III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu zobowiązania do podjęcia leczenia
odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu w/w procedury wobec osoby
uzależnionej, postanawia Sąd Rejonowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu aktywnie
uczestniczyła w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Jednym z ważnych problemów jakie współwystępują z przemocą w rodzinie, jest
spożywanie alkoholu przez osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.
Tabela 2: Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w 2019 roku
Wyszczególnienie

2019 rok

Liczba wszczętych procedur
„Niebieska Karta”

5

Liczba kontynuowanych procedur „Niebieska Karta” z
poprzednich okresów

6

Liczba powołanych grup roboczych

8

Liczba posiedzeń grup roboczych

16

Liczba sporządzonych „NK-C”

3

Liczba sporządzonych „NK-D”

3

11

Liczba zawiadomień organów ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa

1

Liczba zakończonych procedur
„Niebieska Karta”
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Źródło: opracowanie na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

Spośród 11 procedur, które były prowadzone na przełomie stycznia i grudnia 2019 roku,
w 9 rodzinach został wskazany problem nadużywania alkoholu. W 9 przypadkach podejmowane
były działania na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 roku we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ojrzeniu.
W 2019 roku kontynuowano prace w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym do spraw
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy Domowej. Specjalista terapii uzależnień
pracował z osobami wymagającymi pomocy specjalistycznej w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
Stawianie diagnozy dotyczącej uzależnień osób zgłaszanych do GKRPA jest bardzo pomocne dla
osób i rodzin mających problem z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2019 roku udzielono
63 porady specjalistyczne i konsultacji dla osób zgłaszających się o pomoc w zakresie:
•

uzależnień od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych,

•

dla osób współuzależnionych,

•

wobec kryzysu psychologicznego osób uzależnionych i współuzależnionych,

•

innych trudnych sytuacji życiowych wymagających specjalistycznego wsparcia.

Przy współudziale psychoterapeuty uzależnień kontynuowano także terapię grupową w ramach
spotkań

grupy

„AA”,

na

którą

raz

w

miesiącu

uczęszczało

średnio

5-6

osób.

W 2019 roku odbyło się 12 spotkań grupy „AA”.
Działania profilaktyczne organizowane w szkołach z terenu Gminy Ojrzeń w 2019 roku
były dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i ukierunkowane przede wszystkim na:
•

utrwalanie w uczniach postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój,

•

uświadamianie młodzieży konsekwencji używania środków psychoaktywnych, alkoholu,
papierosów, oraz innych zachowań ryzykownych,

•

pomaganie w rozumieniu oraz umiejętnym stosowaniu norm społecznych i systemu
wartości,

•

promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.
Realizacja programów profilaktyki odbywała się w ramach codziennych zajęć dydaktyczno

- wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych w szkołach podczas godzin wychowawczych
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przez wychowawców, pedagogów oraz spotkań ze specjalistami mającymi na celu informowanie
uczniów o szkodliwości używek i innych zachowań ryzykownych.
W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieży organizowano następujące programy i działania:
•

„Nie pal przy mnie proszę” - program antynikotynowy dla uczniów klas II szkoły
podstawowej.

•

„Znajdź właściwe rozwiązanie” - program antynikotynowy dla uczniów klas V szkoły
podstawowej.

•

„Bieg po zdrowie” - program antynikotynowej edukacji zdrowotnej dla klas IV,

•

„Trzymaj formę” - program dotyczący zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby
codziennej aktywności fizycznej realizowany w kl. VII-VIII szkoły podstawowej

•

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla klas I-III” –program miał na celu przygotowanie
dzieci do świadomego uczestnictw w ruchu drogowym.
Odbywały się także klasowe programy obejmujące zagadnienia profilaktyki uzależnień,

które dotyczyły zagadnień profilaktyki nikotynowej, alkoholowej, narkotykowej i innych środków
uzależniających.
Konsultant ds. uzależnień pracujący w punkcie konsultacyjnym realizował w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Ojrzeń

program

autorski „Sygnał” z zakresu profilaktyki

uzależnień. GKRPA w Ojrzeniu była organizatorem konkursu pt. „Młodość bez uzależnień”,
którego celem było: pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników, wdrażanie i rozwijanie
samodzielnej pracy twórczej, wyrabianie poczucia estetyki, profilaktyka uzależnień, dostarczenie
podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających (alkohol, nikotyna, narkotyki,
dopalacze) i ich wpływ na organizm człowieka, skłanianie uczniów do zachowań asertywnych.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku sfinansowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin,
w których występuje problem alkoholowy. W ramach programu profilaktycznego dla dzieci
i młodzieży pt. „Na wakacje po uśmiech” troje dzieci pojechało na kolonie letnie do miejscowości
Jantar w terminie od 31.07.2019 roku do 13.08.2019 roku. Podczas pobytu dzieci biorących udział
w wypoczynku letnim realizowany był program socjoterapeutyczny, jak również prowadzono
zajęcia z profilaktyki uzależnień oparte o różnego rodzaju programy profilaktyczne.
Na terenie Gminy Ojrzeń organizowana była plenarna impreza pt. „Międzyszkolny Dzień
Dziecka” zorganizowana przy współudziale GKRPA w Ojrzeniu w dniu 3 czerwca 2019 roku
zaadresowana dla społeczności lokalnej Gminy Ojrzeń. Program imprezy pozwalał dzieciom wziąć
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udział w różnorodnych konkursach rekreacyjno- sportowych oraz artystycznych m.in.
w konkursie profilaktycznym pt. „Szkoła wolna od procentów” zorganizowanego dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Ojrzeń. Zorganizowany Quiz
profilaktyczny pt. „Powiedz nie” dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach :
1. klasy I-III szkoły podstawowej,
2. klasy IV-VI szkoły podstawowej,
3. klasy VII-VIII szkoły podstawowej.
Quiz polegał na rozwiązaniu testu składającego się z kilku pytań przeznaczonych dla każdej
kategorii wiekowej. Dla każdego uczestnika Quizu organizator przygotował słodką niespodziankę,
a dla zwycięzców dyplomy i książki. Podczas w/w wymienionego wydarzenia prowadzona była
profilaktyka dotycząca zmiany postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie, uzależnień
i zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Propagowane były ulotki
i broszury dotyczące profilaktyki alkoholowej, antynikotynowej oraz materiały edukacyjne
dotyczące skutków zażywania substancji psychoaktywnych.

4.3. Dane liczbowe pochodzące z Posterunku Policji w Ojrzeniu dotyczące stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpośrednie skutki nadużywania alkoholu oraz sięgania po środki psychoaktywne osób
dorosłych i młodzieży, mają znaczny wpływ na porządek publiczny i stan bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Ojrzeń. Oto, jak plasują się dane pochodzące z Posterunku Policji w Ojrzeniu
na dzień 31 października 2020 roku:
Tabela 3: Liczba i rodzaj interwencji Policji na terenie Gminy Ojrzeń na koniec października
2020 roku.
Posterunek Policji w Ojrzeniu

2020 rok

Liczba zatrzymanych nietrzeźwych osób dorosłych z terenu
gminy Ojrzeń

14

Liczba ujawnionych nietrzeźwych nieletnich z terenu gminy
Ojrzeń

0

Ilość osób, które popełniły przestępstwo
samochodem w stanie nietrzeźwości

7

kierowania

Ilość osób, które popełniły przestępstwo kierowania rowerem
w stanie nietrzeźwości

5

14

Liczba zdarzeń drogowych spowodowanych
kierujących w stanie nietrzeźwości

przez

3

Liczba osób nietrzeźwych ujawnionych na terenie gminy
Ojrzeń, przewiezionych do izby wytrzeźwień

3

Interwencje funkcjonariuszy Policji w ramach procedury
„Niebieska Karta” wobec mieszkańców Gminy Ojrzeń:

7



w tym procedurę zastosowano po raz pierwszy

6

Liczba osób zatrzymanych w związku z posiadaniem
substancji psychoaktywnych

3

Ilość osób, które popełniły przestępstwo kierowania
samochodem po użyciu substancji psychoaktywnych

0

Ilość uczniów małoletnich i pełnoletnich, wobec których
interweniowano na terenie szkoły – stan po użyciu alkoholu
bądź substancji psychoaktywnych

0

Źródło: opracowanie na podstawie danych Posterunku Policji w Ojrzeniu

Dominującą kategorią zarejestrowanych czynów karalnych w Gminie Ojrzeń, popełnionych
pod wpływem alkoholu, było prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości.
Do końca października 2020 roku zatrzymano 7 osób prowadzących samochód w stanie
nietrzeźwości. Natomiast drugą kategorią najbardziej popularnych czynów karalnych było
przestępstwo popełnione podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości – popełniło je 5 osób.
Do końca października 2020 roku doszło do trzech zdarzeń drogowych z udziałem osób kierujących
samochodem pod wpływem alkoholu. Zatrzymano 14 osób dorosłych nietrzeźwych z terenu Gminy
Ojrzeń, spośród których 3 osoby zostały przewiezione do izby wytrzeźwień. Zatrzymano także
3 osoby, będące pod wpływem środków psychoaktywnych. Nie ujawniono osób nieletnich, którzy
byli pod wpływem alkoholu.
Na terenie Gminy Ojrzeń funkcjonariusze Policji 7 razy interweniowali w ramach procedury
„Niebieskie Karty”, w tym 6 razy wobec osób, gdzie w/w procedurę wszczęto po raz pierwszy.
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V.

GŁÓWNE KIERUNKI I STRATEGIA DZIAŁAŃ

SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ W PROFILAKTYCE
I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Zadanie:

Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Metody służące realizacji zadania:
1. Organizowanie i finansowanie profesjonalnych i autorskich programów profilaktycznych
w szkołach.
2. Wspieranie szkół w realizacji zadań profilaktycznych i edukacyjnych oraz kreujących
zdrowy styl życia dzieci i rodziców.
3. Przeprowadzenie badań wśród uczniów gimnazjów w celu zdiagnozowania problemu
alkoholowego młodzieży, narkotykowego i przemocowego.
4. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób pracujących na rzecz rozwiązywania
problemu uzależnień oraz pomagających ofiarom przemocy.
5. Finansowanie kolonii edukacyjnych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym.
6. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, broszur i czasopism wśród mieszkańców
gminy.
7. Współpraca ze Szkołami, Gminną Biblioteką Publiczną w celu organizowania wystaw
tematycznych (zakup fachowej literatury i eksponowanie jej na wystawach i gazetkach
ściennych).
Wskaźniki oceny realizacji zadań.
1. Liczba programów profilaktycznych zrealizowanych w szkołach.
2. Liczba przedsięwzięć informacyjno - edukacyjnych promujących ograniczenie spożycia
alkoholu.
3. Liczba

osób

które

ukończyły

specjalistyczne

szkolenia

z

zakresu

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Liczba uczniów, rodziców i nauczyciel, którzy wzięli udział w profesjonalnych i autorskich
programach profilaktycznych.
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Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Metody służące realizacji zadania:
1. Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego,
2. Współpraca właściwych służb (policja, nauczyciele, służba zdrowia organizacje
pozarządowe) w realizowaniu procedury przeciwdziałania przemocy,
3. Pomoc finansowa dla rodzin z problemem alkoholowym w postaci zakupu posiłków dla
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. Realizacja wniosków na leczenie i badania psychologiczne.
Wskaźniki oceniające realizację zadania:
1. Liczba osób korzystających z Gminnego Punktu Konsultacyjno– Informacyjnego,
2. Liczba rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy objętych pomocą GOPS,
3. Liczba interwencji policji podejmowanych w związku z przemocą w rodzinie.
Zadanie: Wspomaganie i koordynacja działalności podmiotów i osób na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Metody służące realizacji zadań:
1. Systematyczne monitorowanie problematyki uzależnień w społeczności lokalnej.
2. Wsparcie materialne i merytoryczne dla instytucji, organizacji pozarządowych, innych
podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz promowania
trzeźwości.
4. Przygotowywanie i propagowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych.
Wskaźniki oceniające realizację zadania:
1. Liczba podmiotów współpracujących z Gminą w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Liczba

przedsięwzięć

informacyjno

-

edukacyjnych

realizowanych

wspólnie

z organizacjami działającymi na rzecz promowania trzeźwości i zdrowego stylu życia.
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Zadanie: Działanie na rzecz ograniczenia dostępności i zmiany struktury spożycia alkoholu na
terenie gminy oraz przestrzegania prawa w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.
Metody realizacji zadania:
1. Rada Gminy na podstawie diagnozy problemów alkoholowych oraz zadań zawartych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie
odrębnej uchwały przyjmuje:
•

szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożywania w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz
kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,

•

zasady określające miejsca i obiekty na terenie lub w pobliżu, których zakazana będzie
sprzedaż, podawanie, spożywanie oraz wnoszenie napojów alkoholowych.

2. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w Ustawie i warunków
określonych w zezwoleniu ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży wyrobów
alkoholowych osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym oraz przestrzeganie zakazu reklamy
alkoholu.
3. Ustalenie zasad, form i zakresu prowadzenia kontroli sprzedaży napojów alkoholowych
wraz ze skazaniem instytucji i osób upoważnionych do prowadzenia takich kontroli.
Wskaźniki oceniające realizację zadania:
1. Liczba punktów sprzedaży alkoholu,
2. Liczba wydanych i cofniętych zezwoleń,
3. Liczba interwencji policji i innych osób upoważnionych (wobec naruszenia warunków
sprzedaży alkoholu),
4. Liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
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VI. GŁÓWNE KIERUNKI I STRATEGIA DZIAŁAŃ
SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ W PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII
Zadanie: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem następowało będzie poprzez:
1. rozpowszechnianie informacji teleadresowych o placówkach lub punktach zajmujących się
problematyka narkomanii,
2. współpraca właściwych służb (policja, nauczyciele, służba zdrowia) w realizowaniu
procedury przeciwdziałania narkomanii;
3. pomoc finansowa dla rodzin z problemem narkomanii w postaci zakupu posiłków dla dzieci,
uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. realizacja wniosków na leczenie i badania psychologiczne.
Zadanie: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej poprzez:
1. umożliwienie korzystania z pomocy prawnej i pomocy pracownika socjalnego;
2. poradnictwo i konsultacje w punkcie konsultacyjnym;
3. współpraca z policją, sądem rodzinnym i dla nieletnich oraz kuratorami sądowymi
w zakresie resocjalizacji osób z objawami demoralizacji i niedostosowania społecznego.
Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży poprzez:
1. dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w poszczególnych szkołach;
2. dofinansowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli niezbędnych do realizacji
profesjonalnych programów profilaktycznych na terenie szkół;
3. organizowanie lub dofinansowanie pogadanek dla rodziców, uczniów;
4. zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkomanii,
5. szkolenia dla członków Komisji;
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6. zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych
z problematyką uzależnień i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców gminy;
Zadanie: Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1. Upowszechnienie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać
z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych – informator,
ulotki.
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VII. HARMONOGRAM FINANSOWY
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.
1.

Nazwa zadania
Wynagrodzenie dla członków
GKRPA

2.

Odpowiedzialny
Przewodniczący
Komisji

Termin realizacji

Koszt realizacji w zł

Stosownie do
potrzeb, nie rzadziej
niż raz na kwartał

20 760 zł

Profilaktyka:
- prowadzenie profilaktycznej
Dyrektorzy szkół,
działalności informacyjnej
szczególnie dla dzieci i młodzieży w Przewodniczący
zakresie uzależnień od alkoholu i
Komisji
przemocy w rodzinie; nagrody za
udział w konkursach

W trakcie trwania
roku szkolnego

- organizowanie i finansowanie
programów profilaktycznych w
szkołach na temat uzależnień

W trakcie trwania
roku szkolnego

Dyrektorzy szkół
Konsultant do spraw
uzależnień

- organizowanie spotkań ze
Dyrektorzy szkół,
specjalistą terapii uzależnień w
zakresie wdrażania systemu pomocy
Kierownik GOPS
dziecku, rodzinie oraz osób
starszych

W trakcie trwania
roku szkolnego

- kolonie socjoterapeutyczne dla
dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym

Wakacje letnie

Dyrektorzy szkół,

2 500 zł

1 300 zł

w ramach
działalności punktu
konsultacyjnego

500 zł
Kierownik GOPS

- dofinansowanie szkoleń i kursów Przewodniczący
specjalistycznych zwiększających
Komisji,
kompetencje osób podejmujących
działania w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych w
szczególności członków GKRPA,
Kierownik GOPS
pracowników GOPS, nauczycieli,
członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie (delegacji)

W ciągu roku

240 zł
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- współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
3.

Przewodniczący
Komisji,
Kierownik GOPS

5.

0 zł

Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin:
- prowadzenie punktu konsultacyjno
– informacyjnego (indywidualne
spotkania ze specjalistą
psychoterapii uzależnień)
- pomoc psychologiczna i
terapeutyczna (konsultacje
specjalistów)
- wykłady dla rodziców z zakresu
profilaktyki uzależnień
- dalsze prowadzenie grupy wsparcia
i współpraca z nową grupą AA

4.

W ciągu roku

Kierownik GOPS
Specjalista
psychoterapii
uzależnień i
psycholog

W ciągu roku (raz w
miesiącu)
W ciągu roku
W ciągu roku
12 200 zł

Konsultant do spraw
uzależnień

- zakup materiałów biurowych,
Przewodniczący
zakup materiałów edukacyjnych,
Komisji,
informacyjnych z zakresu
Kierownik GOPS
alkoholizmu, przemocy w rodzinie
dla szkół, GOPS, wysyłki pocztowe

W ciągu roku

- realizacja wniosków kierowanych Przewodniczący
na leczenie (wydawanie opinii przez Komisji,
biegłych sądowych w zakresie
Kierownik GOPS
uzależnienia od alkoholu)

W ciągu roku

Kontrola punktów sprzedaży
Przewodniczący
napojów alkoholowych pod
Komisji
względem respektowania przepisów
związanych ze sprzedażą, spożyciem
i reklamą napojów alkoholowych

Cały rok

Wspomaganie działań instytucji,
organizacji pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

Cały rok

OGÓŁEM:

Przewodniczący
Komisji,
Kierownik GOPS

3 000 zł

2 000 zł

0 zł

500 zł

43 000,00 zł
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GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Lp.

Nazwa zadania

Odpowiedzialny

1.

Termin realizacji

Koszt realizacji w
zł

Profilaktyka:
- prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej szczególnie
dla dzieci i młodzieży w zakresie
uzależnień od narkotyków (festyny,
konkursy, pogadanki organizowane w
szkołach; zakup materiałów
promocyjnych, nagrody)

Dyrektorzy szkół,
Kierownik GOPS

W trakcie trwania
roku szkolnego

- wspieranie i organizacja szkoleń z
zakresu narkomanii z udziałem
nauczycieli, członków GKRPA oraz
innych osób pracujących na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień
oraz pomagającym ofiarom przemocy

GKRPA,
Kierownik GOPS

Cały rok

2.

500 zł

200 zł

Pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin:
- prowadzenie punktu konsultacyjno –
informacyjnego (udzielanie porad
specjalisty psychoterapii uzależnień i
psychologa)

Kierownik GOPS,
Przewodniczący
Komisji

W ciągu roku (raz w
miesiącu)

- udzielanie rodzinom, w których
Kierownik GOPS
występują problemy narkomanii, pomocy
doraźnej poprzez pracę socjalną, a w
szczególności: sporządzenie wniosku do
Sądu, w sytuacjach najtrudniejszych
kierowanie do wskazanego Domu
Interwencji Kryzysowej, wskazywanie
ośrodków specjalizujących się leczeniem
od środków psychoaktywnych

W ciągu roku

- pomoc społeczna osobom uzależnionym Kierownik GOPS
i rodzinom osób uzależnionych,
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, integracja ze środowiskiem
lokalnym z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu społecznego

W ciągu roku

- zakup dożywiania dla dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych
programach: opiekuńczo –
wychowawczych, socjoterapeutycznych,
sportowych

W trakcie trwania
roku szkolnego

OGÓŁEM:

Kierownik GOPS,
Dyrektorzy szkół,
Przewodniczący
Komisji,

600 zł

0 zł

Finansowanie
zadania na
podstawie
odrębnych
przepisów (ustawy
o pomocy
społecznej)
200 zł

1 500,00 zł
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VIII.

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W OJRZENIU
1.

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2021 rok pochodzą
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.

Środki, o których mowa znajdujące się w dyspozycji Wójta Gminy nie wykorzystane
w bieżącym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny do wykorzystania na
realizację w/w Programu.

3.

Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przysługuje miesięcznie
w wysokości brutto:
•

członkowie komisji po: 220 zł

•

przewodniczący: 310 zł

•

zastępca przewodniczącego: 270 zł

•

sekretarz komisji: 270 zł

4.

Wynagrodzenie przysługuje za udział w co najmniej jednym posiedzeniu w miesiącu.

5.

Zapłata za dojazdy do punktów handlowych będzie wypłacana na podstawie oświadczenia.

Członkowi Komisji, który z tytułu wykonywania funkcji odbywa podróże służbowe przysługuje
zwrot kosztów podróży na zasadach przyjętych dla delegacji służbowych, jak dla pracownika
urzędu.
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 powierza się Kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ojrzeniu,
2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu do
złożenia sprawozdania z realizacji niniejszego Programu Wójtowi Gminy Ojrzeń oraz
Radzie Gminy Ojrzeń, po roku którego sprawozdanie dotyczy,
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być
modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy Ojrzeń.
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