                                             					                                 	
Uchwała Nr XLIX/278/10				
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591)1,  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz.473)2 Rada Miejska uchwala: 

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2010 rok stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Burmistrz Korfantowa w terminie do 31 marca 2011 roku przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji wymienionego w ust. 1  Programu. 
Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi integralną część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Oleksów
___________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,  Dz. U. z 2005 roku  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008 roku Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175.

































































Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIX/278/2010
Rady Miejskiej w  Korfantowie  z dnia 24 lutego  2010 roku	









GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W GMINIE KORFANTÓW 
NA 2010 ROK








GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KORFANTÓW NA 2010 ROK


WPROWADZENIE


	Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, który na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskał kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych. To właśnie Gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Zapobiec  
i minimalizować skutki alkoholizmu. Obecnie nikt z nas, osób odpowiedzialnych za kształtowanie lokalnej polityki społecznej, nie wątpi, że należy i trzeba pomagać osobom dotkniętym problemem alkoholowym. Mamy także świadomość, że pomocą należy obejmować osoby z rodzin, gdzie problem uzależnień występuje, a przede wszystkim nie można zapominać o dzieciach z rodzin dotkniętych problemem.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2010 rok, określa zakres i sposób prowadzenia zadań własnych Gminy związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.



ROZDZIAŁ I
CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

Cel główny
Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów 
i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe
1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy  Korfantów.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu.
3. Zmniejszanie zagrożeń zdrowotnych i społecznych.
4. Zwiększanie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
5. Motywowanie osób nadużywających alkoholu do działań zaradczych, w tym do podjęcia
     terapii odwykowej.
6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu 
     i innych substancji psychoaktywnych.


ROZDZIAŁ II
PODEJMOWANE DZIAŁANIA

1.	Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych przez inicjowanie 
i wspieranie przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia.                                                                               
2.  Rozszerzanie   profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej, wpływającej na
     postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności wobec dzieci, 
     młodzieży i rodziców.
3.  Rozwijanie  form  pomocy  socjoterapeutycznej  dla  dzieci  z   rodzin z  problemem
      alkoholowym. 
4.	Prowadzenie działań informacyjnych i kontrolnych wśród  właścicieli i pracowników punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.
5.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
6.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
7.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
8.	Podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
9. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do
      powstrzymania się od spożycia alkoholu.






ROZDZIAŁ III
REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU

Pełnomocnik Burmistrza  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której 
w szczególności  należy:
	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
	opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
kierowanie na badania osób uzależnionych w myśl art. 24, 25, 26 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków rodzin,
inicjowanie działań w zakresie polityki Gminy wskutek problemu uzależnień 
i przemocy,
opracowywanie założeń i wytyczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
działania nakierowane na ograniczanie skutków przemocy i jej przeciwdziałania,
przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
	podejmowanie działań w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 13 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie .
Komisariat Policji w Korfantowie.
Placówki oświatowe Gminy Korfantów.
	Organizacje pozarządowe.






ROZDZIAŁ IV
DIAGNIOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KORFANTÓW 
         
Mapa problemów alkoholowych ustalana corocznie jest potrzebna do właściwego ukierunkowania działań podejmowanych w celu ich efektywnego i skutecznego rozwiązywania.
Aktualnie na terenie gminy Korfantów zamieszkuje ogółem 9 694 mieszkańców z tego miasto Korfantów liczy 1 925 osób.

Struktura demograficzna obrazuje się następująco:
Kobiety stanowią grupę 3 982
Mężczyźni stanowią grupę  3 625
Dzieci (do 17 lat włącznie) stanowią grupę 2 087
Na terenie gminy funkcjonują:
	4 szkoły podstawowe, w których uczy się 519 uczniów
	 2 gimnazja  w których uczy się 342 uczniów. 


Ilość bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Korfantów przedstawia się następująco: 
Wyszczególnienie
2009 r.
Liczba osób zarejestrowanych ogółem
w tym:
 kobiety
497

255
Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych
 tym:
kobiety
93

48








Źródło: Dane  z Powiatowego Urzędu Pracy  (grudzień 2009 r.)

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Korfantów:
Wyszczególnienie
Zawartość alkoholu do
 4,5 %
Zawartość alkoholu do
18 %
Zawartość alkoholu powyżej 18%
Punkty detaliczne
31
29
24
Punkty gastronomiczne
8
6
7

Źródło: Dane własne Urzędu Miejskiego (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji-grudzień 2009 r.).

     

W działaniach Urzędu Miejskiego w Korfantowie związanych z wydawaniem 
i cofaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się wydawaniem opinii o danej placówce handlowej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. 
Opiniowanie wniosków ubiegających się o przedłużenie koncesji jest okazją do spotkania z właścicielami sklepu i umożliwia wymianę wzajemnych spostrzeżeń 
i oczekiwań w zakresie prawidłowego funkcjonowania danej placówki. Sposób  w jaki handluje się alkoholem daje nam wgląd w to jak na co dzień rozumiemy i respektujemy przepisy ustawy. W organizowanych szkoleniach właścicieli i sprzedawców oraz podczas indywidualnych spotkań na posiedzeniach Komisji, kontroli w sklepach, najczęściej rozmawiamy na temat kształtowania się właściwych postaw społecznych. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest zrozumienie i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.  
Natomiast jako zarzuty Komisja najczęściej przedstawia brak interwencji  
w przypadkach spożywania alkoholu przed sklepem. Rozmowy takie mają charakter napomnień i ostrzeżeń.          
Uznaje się, że kluczową rolę w ograniczaniu dostępności do alkoholu odgrywają:
	konsekwentne  egzekwowanie  przepisów  ustawy związanych z zakazem  sprzedaży alkoholu nieletnim,

systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych 
z piciem  alkoholu,
stały system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci 
i młodzieży.
 Przeprowadzono  w ub.  roku  12 kontroli w placówkach handlowych.                                                                                    

Według danych Komisariatu Policji w Korfantowie (stan na dzień 30.11.2009 r.) wynika, że: 
- ogólna liczba zaistniałych  przestępstw  wynosiła – 175 
w tym: 
- 3 przestępstwa gospodarcze 
- 172 przestępstwa kryminalne, które dotyczyły:
	 kradzieży – 39 
	zniszczenie mienia – 35

czyny zagrażające życiu lub zdrowiu – 16
włamania – 15
przestępstwa narkotykowe – 8
	inne.

Z ogólnej liczby  200 popełnionych wykroczeń do sądu skierowano:
	82 sprawy, 
	118 osób zostało ukarane mandatami.

124 razy Policja była wzywana do interwencji domowych z udziałem osób nietrzeźwych.
Założono 64 Niebieskie Karty. W swoich procedurach zakładają pomoc rodzinom, 
w których dochodzi do awantur i agresywnych zachowań pod wpływem alkoholu. Policjanci odwiedzają rodziny, aby upewnić się, że nie dochodzi do nowych przypadków przemocy.
 Do wytrzeźwienia zatrzymano 60 osób, z tego: 
	57 mężczyzn, 
	3 kobiety. 

Zanotowano 2 zdarzenia z udziałem nietrzeźwych nieletnich. 
Ogólnie z udziałem nieletnich będących pod wpływem alkoholu zanotowano mniej zdarzeń niż w poprzednich latach.
Podczas kontroli na drogach zatrzymano 37 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. 
Jak widać z przedstawionych danych istnieją wyraźne wskazania, aby zwiększać udział działań policyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Według Komisji oczekiwania lokalnej społeczności wobec działań Policji związane są głównie z:
	pomocą w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia spowodowanych przez alkoholików 
w rodzinach (awantury, przemoc),

kontrolą placówek prowadzących sprzedaż alkoholu i likwidacji miejsc nielegalnego handlu alkoholem,
zintensyfikowaniem działań prewencyjnych i interwencji wobec nieletnich spożywających alkohol, 
świadczeniem profesjonalnej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym,
zwiększeniem udziału w pracach Komisji.
                                                                                                                                     



W celu rozpoznania i diagnozowania sytuacji wychowawczej wśród dzieci 
i młodzieży, w szkołach przeprowadzane są liczne badania ankietowe dotyczące różnych obszarów życia szkoły, m.in. doświadczeń i postaw młodzieży wobec alkoholu i środków odurzających, wpływu środowiska rodzinnego na funkcjonowanie dziecka w szkole 
i w środowisku. 
Na terenie naszych szkół dwukrotnie przeprowadzono badania ankietowe.  
W Gimnazjum w Korfantowie przez Zespół Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki 
w Tychach oraz przez pedagoga szkolnego, wśród uczniów klas I Gimnazjum 
w Korfantowie i Gimnazjum w Ścinawie Małej. Łącznie w badaniach wzięło udział 
85 uczniów .
Celem ankietujących było zbadanie postaw młodzieży wobec alkoholu i innych środków uzależniających oraz rozpoznanie poziomu wiedzy uczniów na temat środków psychoaktywnych i zagrożeń towarzyszących ich zażywaniu.
Badaniem objęto młodzież w wieku 15 lat.

W zakresie spożywania alkoholu:
-  84% ankietowanych kiedykolwiek próbowało pić alkohol w tym:
	28% piło go w swoim domu,

28% w domu kolegi,
	8%  w barze, w pubie,

20% na koncercie,
- po raz pierwszy poczęstowani  zostali przez:
	kolegów 56%,

rodziców 12%,
rodzeństwo 6%,
sami sięgnęli po alkohol 8%,
- okazję do wypicia  ma:
	częściej niż 1 raz w tygodniu 8%,

1 raz w tygodniu 4%,
1 raz w miesiącu 28%,
rzadziej niż raz w miesiącu lub nigdy  54%,
- spożywanym alkoholem były:
	  piwo 48%,
	  wódka 16%,
	  szampan 12%,
	  wino 8%,

- najczęstszą okazją i powodem sięgania po alkohol są :
	  imprezy 52%,
	  złość 8%,
	  problemy 8 %.


- 78% ankietowanych uznało, że stać ich na zakup alkoholu,
- 12% uczniów ma obawy, że gdy nie pije z innymi, zostanie wyśmiany,
- 8%  badanych upiło się w ciągu ostatnich 30 dni,  
- ok. 10% młodzieży przypuszcza, że będzie piło alkohol w przyszłości:
	10%  w ciągu  najbliższych 12 miesięcy,
	6%     w ciągu najbliższych 30 dni,
	6%     w ciągu najbliższych 7 dni.


W zakresie palenia papierosów:
- 10% badanych pali papierosy.

W zakresie używania środków psychoaktywnych:
- 6% brało narkotyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
- 94% badanych nie  miało propozycji zakupu narkotyków na terenie szkoły,
- nie myśli o wzięciu narkotyku 86% ,
- myśli o wzięciu narkotyku -  4% gdy ma problemy,
                                              - 6% na koncercie lub imprezie,
                                              - 4% w innych okolicznościach.
Według uczniów najbardziej szkodliwą używką jest heroina, następnie amfetamina, marihuana, papierosy, klej i wódka. 

Na pytanie – „Jak układają się Twoje stosunki z rodzicami”?
(ocena w skali 1- 6, gdzie 1- złe ,  6 - bardzo dobre)
	2%    oceniło na   1

10%  oceniło na   2
10%  oceniło na   3
	24%  oceniło na   5

30%   oceniło na  6

Podobne badania ankietowe przeprowadziła Pani pedagog wśród grupy 
85 uczniów klas gimnazjalnych (13 latkowie).
Z wypowiedzi badanych wynika, że ;
	po alkohol sięgnęło 19 % uczniów najczęściej spożywanym alkoholem był szampan 
i piwo,

po środki odurzające sięgnęło 2 chłopców co stanowi 2,3%, te środki to klej 
i rozpuszczalnik,
papierosy paliło 9% uczniów,
w ciągu ostatnich 30 dni :
	12 uczniów przyznało, że proponowano im picie alkoholu, 2 osoby nie odmówiły,

19 uczniów próbowało powstrzymać kogoś od picia alkoholu, w większości przypadków bez powodzenia. 

Wielu uczniów wśród naszej młodzieży gimnazjalnej eksperymentuje z używkami sięgając zwłaszcza po alkohol i papierosy. Zdarza się, że po inne środki odurzające. Zazwyczaj z ciekawości, lekkomyślności, chęci zaimponowania innym, ochoty poczucia się dorosłym. Nieraz jednak jest to świadoma ucieczka przed kłopotami i problemami w obiecywany świat złudzeń. 
Konsekwencje i zagrożenia w każdym przypadku mogą być bardzo groźne. Ogromną rolę powinni odgrywać dorośli zainteresowani dobrem dzieci, a więc rodzice i szkoła. 
Z jednej strony powinni oni dostarczyć młodym rzetelnych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń towarzyszących ich zażywaniu. Z drugiej strony uczyć umiejętności odmawiania, radzenia sobie z własnym emocjami i zachowaniami w sytuacjach trudnych. Nie są to proste zadania. Trzeba zadbać o ciekawe formy działań profilaktycznych, które zainteresują młodego człowieka i przemówią do bardzo krytycznych i wymagających w tym wieku odbiorców. Mam przekonanie, że sprawdziły się realizowane w naszych szkołach od wielu lat programy profilaktyczne takie jak – NASZE SPOTKANIA, ELEMENTARZ III oraz NOE. Są to metody, które angażują uczestników i pozostawiają trwałe ślady w ich mentalności i społecznych umiejętnościach.





ROZDZIAŁ V
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI, INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHLOWYCH

Wspomaganie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.
	Włączenie szkół w społeczny program „Szkoła bez przemocy”.
	Organizowanie szkoleń z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu.
	Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy profilaktyczne.
	Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia realizowanych przez kluby funkcjonujące na terenie Gminy organizacje jako alternatywna propozycja spędzania czasu wolnego.
Realizacja programów terapeutyczno – edukacyjnych dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjalnych.

















ROZDZIAŁ VI
HARMONOGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK W GMINIE KORFANTÓW
Lp
Rodzaj zadania
Sposób realizacji
Termin
Odpowiedzialny
1.
Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Działalność Punktu Konsultacyjnego z ofertą:
- dyżury psychologa,
- wstępne motywowanie do terapii,
- dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii,

praca ciągła

Pełnomocnik
Burmistrza






-udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich  rodzinom,

wg potrzeb




-dofinansowanie przejazdów osób w trudnej sytuacji finansowej do OLO,
praca ciągła

Kierownik OPS



-finansowanie badań osób uzależnionych prowadzonych z polecenia sądu.
praca ciągła
Pełnomocnik Burmistrza
2.
Udzielanie kompleksowej pomocy 
dla ofiar przemocy.
Funkcjonowanie zespołu interwencji ds. przemocy domowej.
praca ciągła

Komisariat Policji
i Gminna Komisja


Rozpoznawanie zagrożeń w rodzinach 
z problemem alkoholowym.

praca ciągła

Gminna Komisja


Prowadzenie rozmów  interwencyjnych ze sprawcami  przemocy. 




Wszczynanie  postępowania karnego wobec
sprawców przemocy.

praca ciągła

Komisariat Policji


Pomoc w udzielaniu schronienia.
praca ciągła

Kierownik OPS

3.
Organizowanie pomocy socjoterapeutycznej
dla dzieci z rodzin
alkoholowych.

Pomoc merytoryczna i finansowa  w organizowaniu ognisk wychowawczych na terenie gminy. 
wg potrzeb


Pełnomocnik Burmistrza



Wspieranie i dofinansowanie działań profilaktyczno –wychowawczych podejmowanych przez instytucje i organizacje zajmujące się pomocą dzieciom z rodzin zagrożonych patologią.
praca ciągła 




Pełnomocnik Burmistrza

Gminna Komisja



Dofinansowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin alkoholowych.

wg potrzeb


Pełnomocnik
Burmistrza


4. 
Organizowanie  
i finansowanie szkolnych programów
profilaktycznych.
Realizacja programów psychoprofilaktycznych.







w ciągu roku szkolnego

Pełnomocnik Burmistrza
i
Dyrektorzy szkół
5.
Kształcenie nauczycieli
w dziedzinie profilaktyki.


Zorganizowanie i finansowanie szkoleń realizatorów programów psychoedukacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych.
w ciągu roku
szkolnego

Pełnomocnik Burmistrza

Pedagog szkolny



Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć 
profilaktycznych dla nauczycieli deklarujących gotowość ich prowadzenia.




6.

Przeciwdziałanie narkomanii.

Postępowanie według standardu interwencyjnego i profilaktycznego.

praca ciągła


Gminna Komisja
Policja



Organizowanie szkoleń dla nauczycieli – realizatorów programów  profilaktycznych.
wg zgłoszeń
Dyrektorzy szkół


Współpraca z policją w zakresie zwalczania handlu narkotykami.
praca ciągła


Gminna Komisja
7.
Prowadzenie działań profilaktycznych 
w środowisku lokalnym.

Edukacja rodziców  w zakresie zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież:
-zakup materiałów edukacyjnych dla rodziców
-organizowanie spotkań ze specjalistami.
w ciągu roku
szkolnego




Dyrektorzy szkół
Pedagog szkolny
Instruktorzy programów



Organizowanie masowych imprez , mityngów profilaktycznych.

wg zgłoszeń

Szkoły i Gminna Komisja

8.
Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Pomoc merytoryczna i finansowa dot. m.in. zakupu materiałów diagnostycznych, edukacyjnych w zakresie profilaktyki.
praca ciągła



Pełnomocnik Burmistrza




Inicjowanie i dofinansowywanie  imprez kulturalno- sportowych promujących zdrowy styl życia.
wg zgłoszeń

Gminna Komisja


Pomoc merytoryczna i finansowa  w wyposażaniu świetlic wiejskich.
wg potrzeb



Pełnomocnik Burmistrza


9.
Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postępowanie wobec osób nadużywających alkoholu i sprawców przemocy. 
Opiniowanie wniosków o koncesję na sprzedaż alkoholu.
Podnoszenie kwalifikacji wymaganych nowymi zadaniami.
praca ciągła

Przewodniczący
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych




ROZDZIAŁ VII
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zwanej dalej Komisją przysługują diety obejmujące jednocześnie zwrot kosztów podróży wynoszące za jedno posiedzenie (kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych):
-     Przewodniczący Komisji  – 130 złotych.
-     Pozostali członkowie        – 100 złotych.
	Podstawę do wypłaty diety stanowi obecność potwierdzona podpisem Członka Komisji na listach obecności z odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

Wypłata diety następuje w terminie wypłaty wynagrodzeń pracowników   zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.

                                                             
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY I ŹRÓDŁA FINASOWANIA GMINNEGO PROGRAMU

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
	Zasady finansowania zadań określone zostały w niniejszym programie zgodnie 
z ustawą o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Przewodniczący
Jan Oleksów


