
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH  

z dnia 24 lutego 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2010 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007 – 2010. 

 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U Nr 70 poz. 473 z 2007r., Dz.U.115 poz.793, Dz. U.176 poz.1238, Dz. U. z 2008r. Nr 227, 

poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 

1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 181 poz. 

1337, z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 18 

poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz. 817) oraz art. 6 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz.1493) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla Gminy Krapkowice na rok 2010 jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący część 

składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2007 – 2010.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.  

§ 3. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Szczepan Bryś 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.
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GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA   


PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO  REALIZACJI  W  2010 ROKU.


STANOWIĄCY CZĘŚĆ SKŁADOWĄ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KRAPKOWICE


NA LATA  2007- 2010


		Lp

		Treść   zadania

		Sposób   realizacji

		Środki   finansowe

		Termin realizacji



		1

		2

		3

		4

		5



		  I.    

		Udzielanie   rodzinom, w których występują  problemy  alkoholowe pomocy  psychospołecznej   


i prawnej.




		1.  Płace § (4010)


· referent  ds. Profil. i Uzależnień


· opiekun- terapeuta Klubu  AA


· pracownicy stołówki


· obsługa księgowa


· opiekunów świetlic środowiskowych 


· sprzątaczka świetlicy środowiskowej


+  pochodne


§  (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280) razem  za  12 m-cy 


2. Koszty  Gminnej Komisji  ds.  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,


3. Koszty administracyjne (+ zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, opłaty   pocztowe + opłaty bankowe, opłaty za pomieszczenia biurowe).


4. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne tj: dla Przewodniczącego Komisji - 65 % , dla Członka Komisji – 40 % 


      najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r.


5. Koszty  Klubu Abstynenta (w tym  opłata  za  energię elektryczną  cieplną  i  wodę).


6. Utrzymanie   jadłodajni ( opłaty ).


7. Utrzymanie świetlic środowiskowych




		226.000,-


79.550,-


2.000,-


20.000,-


35.000,-

18.000,-


21.000,-


34.000,-

		cały  rok






		1

		2

		3

		4

		5



		II.




		Udzielanie   wsparcia ofiarom  przemocy i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.




		1. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym


2. Współpraca z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”


3. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Prokuratura, Sąd)


4. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia)


5. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej służącej zmniejszaniu skali zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży, edukacja ofiar przemocy

		3.000,-


1.500,-




		w  ciągu  roku






		III.




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




		1. Szkolenia i wyjazdy służbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla członków  komisji,  terapeutów,  opiekunów  świetlic,


2. Usługi  psychiatryczne i psychologiczne:


· bieglenia  psychiatryczne i psychologiczne


· usługi  psychiatryczne,


3.  umowa –zlecenie Terapeuty ds. narkotyków w Punkcie Konsultacyjno 


     Terapeutycznym

		3.000,-


7.000,-


5.000,-


8.600,-




		w  ciągu  roku






		IV.

		Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.

		1. Organizowanie  i  finansowanie:  


· programów  profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.     


· konkursów,  wystaw   o  tematyce antyalkoholowej (nagrody dla uczestników).


· „Krapkowicki Dzień Trzeźwości”   Promocja zdrowego i trzeźwego   stylu życia.


2. Stała  współpraca  Komisji  z  OPS,   Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Poradnią  Psychologiczno-Pedagog.  i  innymi   instytucjami.


3. Umowy -  zlecenia


· 2  opiekunów świetlicy w PSP nr 1 w Krapkowicach,


· opiekuna świetlicy środowiskowej w Kórnicy i Żużeli

4. Dofinansowanie  do  wyżywienia  dzieci   z  rodzin   patologicznych  w  świetlicach  środowiskowych.


5. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.


6. Budowa i remonty placów zabaw oraz świetlic środowiskowych


7. Prezentacja dorobku świetlic środowiskowych.


8. Szkolenie kadry nauczycielskiej, pracowników socjalnych, policjantów dot. problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie.

		10.000,-


18.500,-


2.000,-


11.000,-


26.200,-


4.000,-

		w  ciągu  roku


cały rok


cały rok


w ciągu roku


w ciągu roku


w ciągu roku








		1

		2

		3

		4

		5



		V.




		Podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego




		1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.


2. Prowadzenie  kontroli  placówek handlowych   i  zakładów  gastronomicznych  w  zakresie przestrzegania  zasad  sprzedaży  i  spożywania napojów  alkoholowych  -  w  myśl Ustawy o  wychowaniu  trzeźwości i   podjętych  Uchwał   przez Radę Miejską.


3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej).


4. Stała  współpraca  w   tym   zakresie Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych ze  Strażą   Miejską  i  Policją.




		

		cały   rok






		VI.

		Sprawozdawczość 

		1. Sporządzanie  rocznych  sprawozdań z  realizacji  gminnego  programu.


2. Zbieranie informacji  o  skali  problemów alkoholowych  w  mieście  i  gminie na  podstawie  danych  Ośrodka  Pomocy Społecznej, Policji, Służby  Zdrowia i innymi instytucjami


3. Opracowanie  gminnego programu w  zakresie  profilaktyki  i rozwiązywania  problemów alkoholowych na  rok 2011.

		

		styczeń 2010

cały rok


Listopad, Grudzień 2010





                       OGÓŁEM :  535.350,-








 ZAŁĄCZNIK  NR  1


do Uchwały nr XXVIII/317/2010


 Rady Miejskiej w Krapkowicach


z dnia 24 lutago 2010 r.


















