UCHWAŁA NR XIX.141.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Tyczyn na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2, 5, art. 12 ust. 7, art. 182
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2019.852)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na rok 2020
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Tyczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIX.141.20
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 31 stycznia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn
na rok 2020
Rozdział I - Podstawa prawna
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. określa zakres i sposób realizacji nowych
działań oraz kontynuację, uzupełnienie prowadzonych i sprawdzonych zadań
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Zadania wpisane
w program mają minimalizować indywidualne i społeczne szkody wynikające
z nadużywania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Program
opiera się na rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanych przez Państwowa
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz odnosi się do Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W programie skierowanym do mieszkańców
gminy określono zasady finansowania zadań oraz wskazano podmioty odpowiedzialne
za ich realizację.
Podstawa prawna i merytoryczna Programu:
Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. został opracowany na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Rozdział II – Diagnoza problemów i działań
Diagnoza problemów alkoholowych na terenie Gminy Tyczyn.
Diagnoza to baza informacji niezbędnych do zaplanowania i realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. Diagnoza na przestrzeni lat jest zmienna i wymaga
stałej aktualizacji. Wszystkie podane poniżej informacje pochodzą ze źródeł własnych
oraz od podmiotów i instytucji współpracujących przy realizacji programu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodziny korzystające z pomocy MGOPS
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Wyszczególnienie

2016 2017 2018 2019

Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS (ogółem)

357

326

310

216

Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS ze
względu na alkoholizm

19

15

13

13

MGOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej między innymi
dotyczące także rodzin zmagających się z problemem alkoholizmu. Pomoc społeczna
wspiera w swoich działaniach takie rodziny pomagając w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych i bytu w godnych warunkach. W 2019 r. liczba rodzin
korzystających z MOPS-utrzymuje się na dotychczasowym poziomie.
Świetlica wsparcia dziennego
Świetlica mieści się w Szkole Podstawowej w Hermanowej, jest prowadzona
i finansowana w ramach zadania zapisanego w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez
Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej w Tyczynie. Ze
świetlicy korzystają dzieci nie tylko z rodzin, w których występują problemy
alkoholowe ale także pozostałe dzieci szkolne. Świetlica poprzez programy i zajęcia
tam realizowane zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną, pomoc w odrabianiu lekcji,
dożywianie, różnego rodzaju zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, sportowe itp.
Programy profilaktyczne realizowane w świetlicy wzmacniają u dzieci i młodzieży
asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętność radzenia sobie z różnymi
konfliktami i problemami. Przebywanie dzieci w świetlicy daje im możliwość
zaspokajania potrzeb edukacyjnych, rozwijania różnych pasji i zainteresowań, poczucie
dobrze spędzonego czasu z rówieśnikami.
Wyszczególnienie
Liczba dzieci i młodzieży
biorących udział w zajęciach w
świetlicy z rodzin alkoholowych
Wysokość środków
finansowych przeznaczonych w
ramach programu na w/w dzieci
Łączna wysokość środków
finansowych przeznaczonych w
ramach programu na działalność
świetlicy

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

27.000,00 zł

27.000,00 zł 27.000,00 zł 27.000,00 zł

27.000,00 zł

27.000,00 zł 27.000,00 zł 27.000,00 zł

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
Punkt mieści się w Tyczynie w Przychodni Rejonowej. W punkcie w ramach
umowy z gminą zatrudniony jest psycholog, wykonujący swą pracę w każdy czwartek
miesiąca od godziny 15:00-19:00. Do psychologa w punkcie mogą zgłaszać się
zainteresowane osoby z terenu gminy Tyczyn, które potrzebują pomocy w sprawach
dotyczących alkoholu, ale także w innych trudnych sytuacjach życiowych.
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Zgłaszanie się po pomoc psychologiczną do punktu mieszkańców miasta
i gminy Tyczyn świadczy o potrzebie i konieczności takich działań z uwagi na ich
dostępność w miejscu zamieszkania, a także wzrastającą z każdym rokiem świadomość
dotyczącą możliwości uzyskania pomocy w obliczu sytuacji kryzysowej w rodzinie.
Członkowie rodzin z problemem alkoholowym otrzymują w punkcie stosowne wsparcie
i informacje o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
a także terapii dla współmałżonków, dzieci i młodzieży, oraz dorosłych dzieci
alkoholików.
Działalność Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

160

162

165

115

Ilość konsultacji udzielonych
w Punkcie

Liczba konsultacji w roku 2019 zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich.
Wpływ na zmianę ma z pewnością większa świadomość i szeroki dostęp do środków
przekazu głownie internetu dla osób w przeszłości korzystających z punktu a także
zmiana granic gminy.
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Tyczynie działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 28 lutego 2018 r.,
składa się z 3 osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu, motywuje
do podjęcia leczenia odwykowego, ponadto komisja opiniuje wnioski i wydaje
postanowienia w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych. Przewodniczący komisji uczestniczy w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
Działalność MGKRPA
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

Liczba przyjętych wniosków przez komisję

29

26

23

23

Liczba osób skierowanych do biegłych sądowych

21

16

20

22

Liczba spraw skierowanych do sądu o leczenie
odwykowe

10

12

15

9

Liczba osób zmotywowanych do dobrowolnego
podjęcia leczenia

7

2

2

1
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Rynek alkoholowy w Gminie Tyczyn
Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz.2137) oraz przepisy prawa miejscowego tj.
uchwała Rady Miejskiej w Tyczynie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tyczyn, uchwała Rady Miejskiej
w Tyczynie w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Tyczyn, oraz uchwała Rady Miejskiej
w Tyczynie w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Tyczyn.
Na terenie Gminy Rada ustaliła maksymalną liczbę 33 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz
maksymalną liczbę 66 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży. Obecnie mamy wydanych 15 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
oraz 54 zezwolenia z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Aktualna wiedza i praktyka potwierdzają, iż niskie ceny napojów alkoholowych
oraz zbyt duża ich dostępność to czynniki powodujące wzrost wskaźników spożycia
alkoholu w społeczeństwie. A Alkoholizm to choroba, która dotyka i biednych
i bogatych, dobrze wykształconych i prostych ludzi. Dlatego powinniśmy wszyscy
intensywnie edukować i siebie i środowisko lokalne bo to może zmierzać do
ograniczania popytu na alkohol, oraz zwiększać świadomość jakie szkody zdrowotne,
społeczne i ekonomiczne wyrządza nadmiernie spożywany alkohol.
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest weryfikowane
podczas kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez członków Miejsko-Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariuszy Policji.
Podczas kontroli sprawdzane jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania
z zezwoleń ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zakazu sprzedaży
nieletnim, nietrzeźwym na kredyt i pod zastaw oraz przestrzegania zakazu reklamy
i promocji napojów alkoholowych. Podczas kontroli sprawdzana jest legalność obrotu
alkoholem, obowiązek zaopatrywania się sprzedawców detalicznych u przedsiębiorców
korzystających z zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi oraz
sprawdzane są tytuły prawne do lokali. Kontrola sprawdza także czy sprzedaż alkoholu
odbywa się zgodnie z posiadanym zezwoleniem. W trakcie działań kontrolnych
prowadzone są rozmowy z właścicielami sklepów i sprzedawcami, wyjaśnianie
przepisów prawnych, uświadamianie skutków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
nietrzeźwym.
Policja Tyczyn
Komisariat policji w Tyczynie realizuje zadania określone w ustawie o Policji.
Jednym z nich jest między innymi ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.
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Informacje uzyskane z Komisariatu Policji w Tyczynie
Wyszczególnienie
Liczba nietrzeźwych kierowców
Liczba małoletnich
znajdujących się pod wpływem
alkoholu
Liczba interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie
Liczba założonych niebieskich Kart, gdzie sprawca był pod
wpływem alkoholu

2016 2017 2018 2019
16

12

17

19

0

0

1

0

216

121

148

143

19

13

30

16

Funkcjonariusze Policji podejmują interwencje wobec osób spożywających
alkohol w miejscach publicznych, niejednokrotnie stosując postępowanie mandatowe.
Ponadto policja prowadzi nasilone kontrole stanu trzeźwości kierowców oraz stanu
technicznego autokarów wycieczkowych, którymi przemieszczają się nasze dzieci
i młodzież. Przez funkcjonariuszy podejmowane były różne przedsięwzięcia
profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo
niebezpiecznym zjawiskiem jest sięganie przez młodych ludzi po różnego rodzaju
środki odurzające. W tym zakresie również funkcjonariusze przeprowadzali pogadanki
z młodzieżą szkolną na temat uzależnień.
Osoby przebywające w Izbie Wytrzeźwień
Z informacji uzyskanych z Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, gdzie dowożone są
przez funkcjonariuszy policji osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Tyczyn wynika, że
liczba osób przyjętych do wytrzeźwienia w latach 2016-2019 utrzymuje się na
podobnym poziomie, a zdecydowaną większość osób przebywających na Izbie
stanowili mężczyźni. W 2019 r. liczba nietrzeźwych przebywających w Izbie
Wytrzeźwień wzrosła do 72. Było to najprawdopodobniej wynikiem izolowania
sprawców przemocy domowej będących
w stanie nietrzeźwości i zakładania
Niebieskiej Karty.
Wyszczególnienie
Liczba doprowadzonych i zatrzymanych do wytrzeźwienia

2016 2017 2018 2019
58

69

61

72

Wnioski:
Na podstawie wyżej przedstawionej analizy nasuwają się następujące wnioski
spostrzeżenia w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom:
1. Wzrost zaangażowania członków rodzin osoby nadużywającej alkoholu
i występowanie z wnioskiem o zastosowanie leczenia odwykowego.
2. Stabilność na rynku alkoholowym w Gminie Tyczyn.
3. Należy kontynuować wdrażanie programów profilaktyczno-edukacyjnych
skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień.
4. Należy prowadzić edukację rodziców w zakresie problematyki uzależnień.
6

5. Należy wspierać kadrę pedagogiczną, wychowawców, nauczycieli poprzez
poszerzanie ich wiedzy i kompetencji celem przeciwdziałania uzależnieniom
wśród dzieci i młodzieży.
6. Należy kontynuować działania świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo.
7. Należy dążyć do zmniejszenia liczby osób izolowanych w Izbie Wytrzeźwień
poprzez doskonalenie pracy polegającej na motywowaniu do podjęcia leczenia
i utrzymywania abstynencji.
8. Nadal należy podejmować działania edukacyjne skierowane do właścicieli
sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
9. Należy kontynuować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, poprzez eliminację osób prowadzących pojazdy
mechaniczne pod wpływem alkoholu a także coraz częściej pod wpływem
narkotyków.
10. Niezbędne jest propagowanie i organizacja różnego rodzaju akcji
bezalkoholowych połączonych z aktywnością fizyczną skierowaną do ogółu
społeczności lokalnej.
Rozdział III - Partnerzy i Wykonawcy Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Podmioty niżej wymienione będą realizować zadania w zakresie profilaktyki
uniwersalnej adresowanej do ogółu mieszkańców.
1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Świetlica wsparcia dziennego w Hermanowej.
4. Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.
5. Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień w Rzeszowie.
6. Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie w Tyczynie.
7. Policja w Tyczynie.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Zespół Interdyscyplinarny.
10. MGOK wraz z filiami w terenie.
11. Rada osiedla, rady sołeckie.
12. Parafie z terenu Gminy Tyczyn.
Rozdział IV - Program na 2020 r.
Adresaci Programu
Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Tyczyn, w szczególności dzieci
i młodzież, rodzice, opiekunowie i wychowawcy, konsumenci i sprzedawcy napojów
alkoholowych, osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione,
podmioty zajmujące się zawodowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
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CEL PROGRAMU:
Zasadniczym celem programu jest pomoc rodzinom osób uzależnionych
oraz uświadomienie mieszkańcom negatywnych skutków wynikających
z uzależnień poprzez działania profilaktyczne, edukacyjne oraz pozalekcyjne
zajęcia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców
i wychowawców.
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU NA 2020 r.

I.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
1. Pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu poprzez kompleksowe
działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyjmowanie
wniosków w sprawie o leczenie odwykowe, kierowanie osób nadużywających
alkohol na badania do biegłych, sporządzanie wniosków do Sądu Rodzinnego
o przymusowe leczenie odwykowe).
2. Podnoszenie kwalifikacji członków Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu oraz
przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
konferencjach, seminariach lub warsztatach.
3. Finansowanie pracy psychologa w Punkcie Konsultacyjnym Pomocy Rodzinie.
4. Finansowanie szkoleń dla pracowników ŚDPS z zakresu problemów
alkoholowych.
5. Dofinansowanie wyjazdów o charakterze rekolekcji trzeźwościowych i zajęć
warsztatowych z zakresu profilaktyki dla młodzieży szkolnej.

II.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
1. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie.
2. Finansowanie działalności świetlicy wsparcia dziennego(w ramach tego zadania
odbywa się finansowanie zatrudnienia pracownika, doposażenie pomieszczeń,
dożywianie dzieci, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, wspieranie rodzin
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych).
3. Finansowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym oraz z problemem przemocy w rodzinie.
4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi
z rodzin z problemem alkoholowym.
5. Finansowanie szkoleń obejmujących zagadnienia z obszaru przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w tym procedury Niebieskiej Karty.
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III.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
1. Finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
wraz z realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez o charakterze
rekreacyjnym.
2. Prowadzenie edukacji publicznej adresowanej do ogółu mieszkańców poprzez
publikacje w prasie lokalnej na temat zapobiegania problemom alkoholowym,
narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.
3. Zakup i dystrybucja materiałów profilaktycznych, prasy tematycznej,
specjalistycznych czasopism, broszur, poradników ulotek informacyjnoedukacyjnych.
4. Działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie uzależnień od
alkoholu i narkotyków oraz doskonalenie ich kompetencji wychowawczych.
5. Edukacja na temat specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem
alkoholowym oraz specyfiki rozwoju dzieci w tych rodzinach.
6. Finansowanie szkoleń w zakresie profilaktyki z dziećmi i młodzieżą oraz
rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych
dla kadry nauczycielskiej i pedagogów.
7. Podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do
sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18 roku życia.
8. Wspieranie działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na
drogach.
9. Doposażanie biblioteczki trzeźwościowej o publikacje z obszaru alkoholizmu,
narkomanii i przemocy w rodzinie.
10. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii dla różnych grup adresatów (pracownicy służby
zdrowia, policja, kierowcy pojazdów mechanicznych, klienci punktu
konsultacyjnego, dla członków rodzin z problemem alkoholowym)
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych.
11. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii dla dzieci i młodzieży Zachowaj Trzeźwy
Umysł której celem jest promowanie wśród młodych ludzi życia wolnego od
używek, przemocy i nudy.
12. Wspieranie organizacji imprez i czasu wolnego (festyny, pikniki rodzinne,
Dzień Dziecka, Mikołajki) dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
13. Wspieranie działań promujących zdrowy aktywny styl życia.
14. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i skutków
uzależnień.

IV.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób
fizycznych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wspólne
inicjatywy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w szczególności na rzecz promocji i realizacji działań w tym zakresie.
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V.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego

Podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
ustawy dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, oraz zakazu
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim, na
kredyt lub pod zastaw.

VI.

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Tyczynie

Burmistrz Tyczyna podejmuje decyzje dotyczące wydatkowania środków na
realizację zadań zawartych w Programie. Członkowie Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi otrzymują wynagrodzenie za pracę
w Komisji na podstawie listy obecności za każde posiedzenie. Ustala się wynagrodzenie
członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
udział w posiedzeniu w wysokości:
 przewodniczący komisji – 350,00 zł brutto,
 pozostali członkowie – 150,00 zł brutto.
Rada Miejska otrzymuje sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii do końca I kwartału roku następnego.

VII.

Finansowanie Programu

Realizacja zadań zawartych w Programie finansowana będzie ze środków
własnych Gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Numer załącznika

Uchwała
numer XIX.141.20 “Uchwała w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na
2020 r.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13,
jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 31.01.2020 10:07:03
Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Jadwiga Czarnik
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jestem przeciw
BRAK

Anita Drążek
Ryszard Fornal
Damian Fudali
Ryszard Kaczor
Grzegorz Lampart
Eugeniusz Malak
Ewelina Malak
Joanna Mroczka
Zdzisław Prokop
Tadeusz Ruszel
Genowefa Szawara
Marian Tadla

Wstrzymuję się
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był UM - TYCZYN.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

