
UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2021 
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  
Dz. U. Z 2021 r. poz.1372 ) w związku z art. 4 1 ust.1, 2 i 5 ustawy  z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz1119.) oraz 
art.10 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. 
Poz.2050) Rada Gminy Chełm Śląski  

u c h w a l a : 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Chełm Śląski 

 
 

Henryk Buchta 
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Załącznik do uchwały nr XXXVIII/192/2021
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 21 grudnia 2021 r.

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI 

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 

NA 2022 ROK
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1. WPROWADZENIE

Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody

społeczne,  ekonomiczne  i  zdrowotne  jest  przedmiotem  zainteresowania  ustawodawcy,  który  poprzez

stosowne regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstaniu.

W przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, czyli interwencji „zewnętrznej” za pomocą prawa,

wynika to  z braku możliwości rozwiązania tych  problemów za pośrednictwem środków innych niż prawne. 

Nadużywanie alkoholu staje się z roku na rok problemem nie tylko zdrowotnym, ale też społecznym

i ekonomicznym, gdyż towarzyszy różnym niepokojącym zjawiskom jak: konflikty z prawem, demoralizacja

nieletnich, przemoc domowników, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie. Dlatego waga problemu

wymaga podejmowania działań w zakresie zapobiegania  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Drugim problemem, który wykazuje tendencję wzrostową jest narkomania, osoby, które sięgają po

narkotyki  wkraczają na niebezpieczną ścieżkę,  która zaczynając się okazjonalnym używaniem narkotyku

może  zakończyć  się  uzależnieniem,  niosącym  ze  sobą  poważne  konsekwencje  zdrowotne,  społeczne,

zawodowe, w życiu osobistym, a także problemy z prawem nie tylko z powodu faktu, że w świetle prawa

polskiego  nieuprawnione  posiadanie  każdej  ilości  narkotyku  lub  substancji  psychotropowej  jest

przestępstwem,  ale też i  dlatego,  że potrzeba zdobycia środków na narkotyki  popycha wielu ludzi   do

popełniania czynów zabronionych takich jak kradzieże czy rozboje. 

2. PODSTAWY PRAWNE

Obowiązek  uchwalania  corocznego  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  wynika  wprost  z  art.  41   pkt.  2  ustawy  z  dnia   26  października  1982r.  o  wychowaniu

w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi   (t.j.Dz.U.2020.1119),  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.

o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j.Dz.U.2020.2050 ze zm.  ),  a  także z Narodowego Programu Zdrowia,

który jest  podstawowym dokumentem polityki  zdrowia publicznego – wyznaczającym cele  strategiczne,

operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości

życia społeczeństwa. 

Istnieje  możliwość utworzenia wspólnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odpowiadającego wymogom zawartym zarówno w art.10

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jak i  art. 41  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

3. DIAGNOZA SPOŁECZNA W GMINIE CHEŁM ŚLĄSKI

Podczas  tworzenia  Programu na  rok  2022 zostały wykorzystane  informacje  przekazane  przez  podmioty

podejmujące na terenie gminy działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Należą  do  nich  m.in.:  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Gminny  Ośrodek

Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Szkoły.
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3.1. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Chełm Śląski

Rada  Gminy  Chełm  Śląski  uchwałą  z  dnia  22.08.2018  r  Nr  XLVII/257/2018  w  sprawie  ustalenia

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Chełm Śląski ustaliła

liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :

- do spożycia poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy )

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej  4,5%-18% zawartości  alkoholu

( z wyjątkiem piwa),

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości  alkoholu.

- do spożycia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych (Gastronomia) 

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości  alkoholu oraz piwa,

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%-18% zawartości  alkoholu

( z wyjątkiem piwa).

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości  alkoholu.

Tabela 1. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie w latach 2016-2020

Stan na koniec roku 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5%-18% 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% 
alkoholu

20 21 20 22 16

W tym 

Przeznaczone do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy)

11 12 11 12 7

Przeznaczone do spożycia w 
miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne)

9 9 9 10 9

Liczba zezwoleń uprawniających do 
sprzedaży napojów alkoholowych

43 45 42 48 36

W tym 

Przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) 26 29 27 30 21

Przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne

17 16 15 18 15

Liczba decyzji podjętych w sprawie cofnięcia
i wygaśnięcia

7 15 3 10 5

Liczba mieszkańców Chełmu Śląskiego 
według stanu na 31 grudnia danego roku

5972 5974 6040 6083 6106

Ilość osób przypadających na 1 punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Chełmu Śląskiego 

298 284 302 276 381

Dane na podstawie informacji z  Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych
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3.2. Sprzedaż alkoholu w Chełmie Śląskim w latach 2016-2020

Rok Alkohol Gastronomia
(wartość sprzedaży w zł brutto)

Sklepy
(wartość sprzedaży w zł brutto)

2016 Piwo 204.936,33 1.480.227,87

Wino 1.147,00 183.960,51

Wódka 11.320,00 1.274.689,34

RAZEM 217.403,33 2.938.877,72

2017 Piwo 189.655,69 2.006.147,31

Wino 2.679,00 267.640,20

Wódka 12.553,00 1.705.830,63

RAZEM 204.887,69 3.979.618,14

2018 Piwo 261.861,00 2.242.137,72

Wino 6.953,90 286.497,14

Wódka 38.724,50 1.781.956,59

RAZEM 307.539,40 4.310.591,45

2019 Piwo 234.222.38 2.542.700,12

Wino 22.017,62 328.245,17

Wódka 74.583,13 1.940.519,22

RAZEM 330.823,13 4.811.464,51

2020 Piwo 133.771,35 2.570.631,80

Wino 12.961,50 356.601,21

Wódka 37.155,14 2.167.939,53

RAZEM 183.887,99 5.095.172,54

Dane na podstawie informacji z Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Z powyższej tabeli wynika, iż mimo zmniejszającej się liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na

terenie gminy wartość sprzedaży znacząco  wzrasta. 

3.3. Pomoc społeczna

Osobom w  potrzebie  Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przyznaje  świadczenia  pieniężne:  takie  jak

zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy oraz  świadczenia niepieniężne do którego m.in.

należą  praca socjalna,  bilet  kredytowany,  składki  na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne,   poradnictwo

specjalistyczne, schronienie posiłek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi

opiekuńcze  w  miejscu  zamieszkania.  Osoby  zmagające  się  z  problemem  uzależnień  kierowane  są  do

Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Pracownicy socjalni  współpracują również

z  placówkami  leczenia  uzależnień,  poradniami  zdrowia  psychicznego,  sądami,  kuratorami  sądowymi,
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Komendą Policji a także z placówkami oświatowymi.

2016 2017 2018 2019 2020

Liczba  osób  korzystających  z  pomocy materialnej  GOPS
objętych  pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania
alkoholu przez co najmniej 1 członka rodziny 

1 2 2 3 2

Wielkość środków przeznaczonych przez GOPS na pomoc 
rodzinom z problemem alkoholowym 

1585 2068 3176 3766 1230

Dane na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3.4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie  Chełm Śląski  (GKRPA) udziela

pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom poprzez motywowanie osób nadużywających

alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby podejrzewanej o uzależnienie od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego, a także prowadzi ewidencję osób uzależnionych i inicjuje działania związane z profilaktyką

uzależnień.

2016 2017 2018 2019 2020

Ilość  wezwań  na  rozmowy  motywacyjne  w  ramach
czynności   zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu
wobec  osoby  podejrzewanej  o  uzależnienie  od  alkoholu
obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa
odwykowego.

9 13 20 17 14

Ilość osób wezwanych na rozmowy motywacyjne 3 5 8 7 9

Liczba  osób  zgłoszonych  na  GKRPA z  którymi  komisja
przeprowadziła w/w rozmowy.

3 5 8 7 9

3.5. Diagnoza środowiska szkolnego

W 2021  roku  w  chełmskich  szkołach  przeprowadzona  została  diagnoza  środowiska  szkolnego  było  to

badanie  ankietowe  dzieci,  młodzieży,  rodziców  -  ponadto  częścią  składową  diagnozy  były  ankiety

przeprowadzone wśród wychowawców  klas. 
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Celem ankiet dla uczniów było uzyskanie informacji o takich czynnikach jak sposoby spędzania wolnego

czasu,  relacje  rówieśnicze,  poczucie  bezpieczeństwa,  zachowania  ryzykowne  związane  z  używaniem

alkoholu, papierosów, e-papierosów, nadużywanie mass-mediów oraz ich niewłaściwe wykorzystanie. 

Celem ankiet dla rodziców było poznanie ich oczekiwań w obszarze  wychowania  i  profilaktyki a także

poznanie preferowanych przez badanych wartości,  relacji,  form spędzania wolnego czasu. Wyniki ankiet

pozwoliły  na  określenie  czynników  chroniących  i  czynników  ryzyka,  które  zostały  uwzględnione

w Programach Wychowawczo – Profilaktycznych Szkół. 

Zidentyfikowano m.in. następujące czynniki ryzyka:

– problemy emocjonalne ( smutek, wesołkowatość, brak kontroli nad emocjami),

– problemy interpersonalne (poczucie odrzucenia przez rówieśników, alienacja),

– problemy zdrowotne  ( co 5 uczeń ma nadwagę),

– problemy szkolne ( trudności w nauce, zaburzenia koncentracji, deficyt uwagi),

– 21,1 % badanych  ma za sobą inicjację alkoholową a 10 % badanych  było w ciągu ostatniego roku

w grupie kolegów/koleżanek używających alkoholu.

– 16,5 % badanych  ma za sobą inicjację nikotynową a 30 % badanych było w ciągu ostatniego roku

w grupie kolegów/koleżanek używających papierosów lub   e-papierosów,

– 52 % uczniów czas wolny spędza korzystając z telefonu komórkowego,

– 34 % uczniów spędza czas wolny przed komputerem 

– 10 % badanych w ciągu ostatniego roku było ofiarą cyberprzemocy.

Działania  szkół  oparte  będą  na  profilaktyce  pozytywnej,  uniwersalnej.  Ukierunkowane  na  wspieranie

czynników  chroniących,  zarówno  poprzez  rozwijanie  zasobów  wewnętrznych,  jak  zewnętrznych,

co wzmocni odporność uczniów na działanie czynników ryzyka.

4. CELE  PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

4.1. Cel Operacyjny

Profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów związanych  z  nadużywaniem alkoholu,  używaniem substancji

psychoaktywnych,uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

4.2. Cel Główny Programu

Ograniczanie  zdrowotnych  i  społecznych  skutków wynikających  z  nadużywania  napojów alkoholowych

i/lub  używania  innych  substancji  psychoaktywnych  oraz  zachowań  ryzykownych,  podejmowanych

w szczególności przez dzieci i młodzież.     
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4.3. Cele Szczegółowe Programu

Cel Szczegółowy 1: Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw społecznych w obszarze zapobiegania

uzależnieniom.

Cel Szczegółowy 2: Zmniejszenie popytu na używanie substancji  psychoaktywnych, w tym NSP ( nowe

substancje psychoaktywne np. dopalacze) przez poszerzanie, udoskonalanie, upowszechnianie i wdrażanie

oferty  programów  profilaktycznych  o  naukowych  podstawach  lub  o  potwierdzonej  skuteczności,

w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych.

Cel Szczegółowy 3: Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji

podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień.

Cel  Szczegółowy  4:  Usprawnianie  systemu  diagnozowania  problemów  uzależnień  oraz  planowania,

monitorowania i kontrolowania realizacji Programu, w tym wzmacnianie zasobów i usprawnianie synergii

współpracy i komunikacji podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom.

5.  ZADANIA  W  ZAKRESIE  PROFILAKTYKI,  LECZENIA,  TERAPII  I  OGRANICZENIA

DOSTĘPNOŚCI  DO ALKOHOLU ORAZ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

5.1   Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  z  problemami

związanymi  z  używaniem  alkoholu  oraz  innych  substancji  psychoaktywnych  zwłaszcza   osób

uzależnionych, poprzez :

a)   działania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  skierowane  do  osób

uzależnionych  w celu zmotywowania ich do  podjęcia leczenia odwykowego,

b)  prowadzenie postępowania w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe  i kierowanie  wniosków wraz

z zebraną dokumentacją i opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone, do Sądu

Rejonowego  w Mysłowicach,

c)  interwencje w instytucjach pomocowych w przypadku stwierdzenia występowania w rodzinie zjawiska

przemocy lub innej patologii społecznej,    

d) współpracę z policją, ośrodkami pomocy społecznej, prokuraturą, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień,

e) działalność informacyjna skierowana do społeczności lokalnej na temat możliwości korzystania  z pomocy

psychologicznej oraz prawnej świadczonej w Punkcie Konsultacyjnym,

f)  zapewnienie  konsultacji  specjalistycznych,  psychologicznych,  pomocy  prawnej  rodzinom  w  których

występują problemy związane z używaniem alkoholu/ narkotyków.

5.2.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy  psychospołeczne

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych  i ich rodzin

do zadań, którego należy :
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-  przyjęcie  zgłoszenia  w  przypadku  wystąpienia  nadużywania  alkoholu/  narkotyków,  w  tym  osób

dotkniętych zjawiskiem przemocy,

- zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco- motywującą,

-  kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia,

- kierowanie do  Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień,

-  udzielanie  bezpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  psychospołecznej  osobom  i   rodzinom  z  problemami

alkoholowymi/narkomanii, w tym dotkniętych zjawiskiem przemocy,

-   tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu  tzw. „grupy  wsparcia",

b)  koordynowanie  działań  o  charakterze  pomocowym  poprzez  ścisłą  współpracę z  policją,  Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podstawową opieką  zdrowotną oraz szkołami. 

5.3. 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)  realizacja  programów  promujących  zdrowy  styl  życia,  wolny  od  narkotyków  i  substancji,  których

używanie  może prowadzić do alkoholizmu/narkomanii,  w szczególności  dla  dzieci   i  młodzieży,  w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

b) realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach gminnych,

c) szkolenie nauczycieli ułatwiające dobre kontakty z wychowankami, 

d) realizacja programów profilaktycznych dla rodziców,

e) organizowanie przedstawień scenicznych o tematyce profilaktyki uzależnień dla dzieci  i młodzieży ,

f)  propagowanie  pozytywnych  wzorców  zachowań  przez  wspieranie  imprez  i  akcji  bezalkoholowych,

rozpowszechnianie materiałów informacyjno -edukacyjnych ( plakaty, ulotki, książki itp.), 

g) rozpowszechnianie informacji o miejscach pomocy poprzez ulotki, tablice ogłoszeń , internet,

h) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych ( festyny),

i)  udział  w  kampaniach  ogólnopolskich  w  tym   promujących  życie  rodzinne  bez  przemocy  alkoholu

i narkotyków.

5.4.Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,   służących

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  poprzez :

a)  współdziałanie  z  organizacjami  pozarządowymi  prowadzącymi  działalność  na  rzecz  przeciwdziałania

uzależnieniom w zakresie realizacji np. programów profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży,
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b) współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz gminnymi placówkami oświatowymi  w zakresie

prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

c)  organizowanie  szkoleń  dla  przedstawicieli  różnych  grup  zawodowych  mających  bezpośredni  kontakt

z osobami uzależnionymi, w tym członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d)  finansowanie  zakupów  i  usług  niezbędnych  do  realizacji  działań  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

e)  współpraca  z  pracownikami  socjalnymi  mająca  na  celu  pomoc  osobom  uzależnionym

i współuzależnionym.

5.5.  Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów  określonych  w  art.131

i  15  ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze  oskarżyciela  publicznego,  poprzez :

a)  dbanie  aby  w  miejscach  sprzedaży  napojów  alkoholowych  pojawiły  się  informacje  o  szkodliwości

spożywania alkoholu oraz zakazie podawania i sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym.

b)  zgłaszanie  Policji  i  prokuraturze wszelkich  stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy  w przypadku

złamania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu promocji  i reklamy.

5.6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych   ubóstwem

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem

pracy socjalnej  i kontaktu socjalnego:

- w szczególności wspieranie reintegracji  społecznej  i  zawodowej osób uzależnionych od alkoholu  i  od

narkotyków.

6. ADRESACI PROGRAMU

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii na rok 2022 skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodzin, osób z problemami społecznymi,

osób  wymagających  wsparcia  z  problemami  emocjonalnymi,  kadry  pedagogicznej  szkół  i  przedszkoli,

pracowników  socjalnych,  psychologów,  służb  działających  na  rzecz  dziecka  i  rodziny,  organizacji

pozarządowych  działających  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  uzależnień,  sprzedawców  napojów

alkoholowych oraz pozostałej społeczności Gminy Chełm Śląski.

7. REALIZATORZY PROGRAMU

Realizatorem  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2022  rok  jest  Urząd  Gminy  Chełm  Śląski,  w  tym  Referat  Spraw

Społecznych  i  Organizacyjnych,  który  jest  odpowiedzialny  merytorycznie  za  wydatkowane  środki

przeznaczone na realizację zadań wynikających  z Programu, przy współpracy:

 1. Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie Śląskim,
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 2. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim,

 3. Punktu Konsultacyjnego w Chełmie Śląskim,

 4. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim,

 5. Szkół podstawowych i przedszkola w Chełmie Śląskim,

 6. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie Śląskim,

 7. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

 8.  Komendy  Powiatowej Policji w Bieruniu,

 9. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, Wydział Spraw rodzinnych i nieletnich.

8.  ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.  Działalność Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych finansowana jest  z  budżetu

gminy ze  środków własnych Gminy Chełm Śląski  pochodzących z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na

sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie Śląskim otrzymują

wynagrodzenie za udział w posiedzeniu  komisji w wysokości :

- przewodniczący komisji i członkowie komisji 250,-zł brutto.

3.   Podstawą  wypłaty  wynagrodzenia  jest  podpis  umieszczony  na  liście  obecności  oraz  obecność  na

posiedzeniu komisji.

9. FINANSOWANIE PROGRAMU

Środki finansowe niezbędne do realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w roku 2022 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń

na  sprzedaż   napojów  alkoholowych  do  spożycia  na  miejscu  lub  poza  miejscem  sprzedaży.  Wydatki

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są

w dziale  851  –  ochrona  zdrowia,  rozdział  85154  –  przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  rozdział  85153  –

przeciwdziałanie narkomanii. Zasady finansowania zadań Programu określa preliminarz wydatków środków

przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

zawarty w uchwale Rady Gminy w Chełmie Śląskim  w sprawie budżetu gminy Chełm Śląski  na 2022 rok.
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