Uchwała Nr VII/60/2019
Rady Gminy Rudka
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudka na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815 z późn.zm.), art 41 ust. 1,2 i 5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1818 z późn.zm.), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655, 1818 z późn.zm.) uchwala
się co następuje:
§1- Uchwala się i przyjmuje do realizacji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudka na rok 2020, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącznik do uchwały Nr

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2020

GMINA RUDKA

WSTĘP

Rok 2020 to kolejny rok realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak i również kontynuacja
wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich.
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rudka na 2020 rok określa sposób realizacji zadań
własnych gminy wynikających z art 4' ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1818
z późn. zm), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655, 1818 z późn. zm).
Budowanie kompleksowego i spójnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym na terenie gminy Rudka oparte jest na konsekwentnym inicjowaniu i wdrażaniu
skutecznych programów profilaktycznych oraz informacyjno - edukacyjnych.
Program określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ww. przepisów. Jego
nadrzędnym celem jest tworzenie takich działań profilaktycznych i naprawczych, które zmierzają do
zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które
aktualnie występują. Główne problemy to m.in. picie alkoholu przez dorosłych, szkody zdrowotne
związane z nadużywaniem alkoholu, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym
zjawisko przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych oraz problem pojawiających się
dopalaczy i innych używek wśród młodzieży. Program na rok 2020 zawiera zadania, które będą
realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem istniejących
zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień..
Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z „Rekomendacji
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji i finansowania
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wykorzystano
również publikację Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii pt. „Zasady tworzenia Gminnych
Programów Przeciwdziałania Narkomanii”.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych i narkotykowych, a co za tym idzie uchwalenia Przez Radę Gminy Rudka
niniejszego Programu wynika z:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1818 z późn. zm)
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm)
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)
4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852

z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015

r. poz. 1390 z późn. zm)
6. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn.
zm )
7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r. poz. 1492 z późn.
zm)

DIAGNOZA

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych i narkomanii bardzo ważne jest rozpoznanie skali problemu, struk
tury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wy
wołanych. Jednocześnie zgromadzenie danych statystycznych w zakresie uzależnienia nie
daje rzeczywistego wyobrażenia o dynamice zjawiska ze względu na „wrażliwość” danych
oraz fakt, że te same osoby mogą być wykazywane przez różne podmioty działające w obsza
rze rozwiązywania problemów alkoholowych.
Alkohol jest towarem legalnym, powodującym jednak istotne szkody zdrowotne,
społeczne i ekonomiczne. Dlatego obrót napojami alkoholowymi objęty jest pewnymi praw
nymi ograniczeniami zarówno pod względem dostępu fizycznego (gęstość sprzedaży), jak
i ekonomicznego (podatek akcyzowy).
Uchwałą Nr VI/49/2019 z dnia 23 września 2019 roku Rada Gminy Rudka ustaliła
liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 4 punktów. Natomiast Uchwa-

łą Nr VI/49/2019 z dnia 23 września 2019 roku Rada Gminy Rudka ustaliła liczbę punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo
nych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 4 punktów. Łącznie limit punktów sprzedaży
napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Rudka wynosi 8 punktów.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na spożycie poza miejscem i w
miejscu sprzedaży.
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Liczba mieszkańców Gminy Rudka.
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Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działa
Gminna Komisja rozwiązywania problemów Alkoholowych. Wszyscy członkowie Komisji są
przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminna Ko
misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 rozpatrywała 4 wnioski doty
czących osób nadużywających alkoholu. W roku 2017 rozpatrywała 3 nowe sprawy dotyczą
cych osób nadużywających alkoholu a w 2018 roku rozpatrywano 2 wnioski dotyczące osób
nadużywających alkoholu. Członkowie Komisji podczas rozmowy służyli szeroką informacją
dotyczącą formy pomocy dla osoby nadużywającej. Również wśród osób wezwanych, zostały
rozdysponowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości nadmiernego spożywania alko
holu. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz
pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych i wszelkich zagrożeń związanych
z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Jak wynika z powyższych danych liczba wniosków
w ostatnich trzech latach ma tendencję malejącą.
W ramach prac Zespołu Interwencyjnego prowadzona jest procedura „Niebieskiej
Karty”. W skład zespołu wchodzi między innymi przedstawiciel GOPS w Rudce, Policja,
Oświata. Zespół ściśle współpracuje z GKRPA. Na terenie gminy Rudka przemoc najczęściej
pojawia się w środowiskach rodzinnych i łączy się z nadużywaniem alkoholu. Poniższa tabela
przedstawia liczbę NK założonych przez uprawnione podmioty w latach 2016-2018. Jak moż
na zauważyć z każdym rokiem wzrasta ilość zakładanych Niebieskich Kart.
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Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami socjalnymi, członkami Gminnej Ko
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i
dzielnicowym wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych
skutków problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe nie chcą
poddawać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. Znacząca część działań podejmowa
nych w ramach Gminnego programu to zadania profilaktyki uniwersalnej, których adresatami
są dzieci uczęszczające do szkół, dla których Gmina Rudka jest organem prowadzącym. Na
terenie gminy funkcjonuje jedna Szkoły Podstawowe i jedna szkoła średnia. Każda placówka
oświatowa na terenie gminy realizuje własny program profilaktyczny.
Na terenie gminy nie ma zakładów lecznictwa odwykowego. Osoby uzależnione z terenu
naszej gminy leczone są w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku Podlaskim oraz
na Oddziale Zamkniętym w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Choroszczy.
Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bielsku Podlaskim prowadzi sprawy
kierowane przez GKRPA dotyczące wydawania postanowień w sprawie leczenia odwykowe
go osób uzależnionych. Kuratelę sprawuje kurator zawodowy oraz kurator społeczny Sądu Rejonowe
go w Bielsku Podlaskim.
ZADANIA PROGRAMU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ
•

nionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków:
współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce od

•

wykowej;
udzielanie informacji i porad o możliwości podjęcia leczenia odwykowego oraz wska

•
•
•

zanie form leczenia, w tym dystrybucja materiałów informacyjnych;
wstępne motywowanie do podjęcia terapii:(kierowanie, edukacja, porady prawne);
opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnień;
zapewnienie transportu na badania;

•

zwrot kosztów podróży osobom o dochodach uprawniających do korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej a dojeżdżających na leczenie lub zajęcia i obozy tera

•

peutyczne;
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia od

•

wykowego;
udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

•

szkoleniach, seminariach i konferencjach;
współfinansowanie organizacji terapii prowadzonych przez specjalistów w zakresie te

•

rapii uzależnień;
współfinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych i współuzależnionych w warsz

•

tatach i obozach terapeutycznych;
Dofinansowanie szkoleń dla wybranych nauczycieli lub pedagoga szkolnego z zakre
su rozpoznawania wśród dzieci i młodzieży stanu po spożyciu środków odurzających.

Podmioty realizujące:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, po
mocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w ro
•

dzinie:
organizowanie, finansowanie i współfinansowanie zajęć i obozów socjoterapeutycz

•

nych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym;
udzielanie pomocy prawnej poprzez umożliwienie kontaktu z radcą prawnym obsługu

jącym samorząd gminny;
• monitorowanie i diagnozowanie problemów uzależnień w oparciu o informacje uzy
skane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji i ze szkół - ścisła współpraca
•

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z w/w instytucjami;
finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w za
kresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
dla osób zatrudnionych w służbach społecznych i instytucjach stykających się w swej
pracy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej;

•

koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez
współpracę z policją, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kura

•

torami sądowymi i szkołami, Zespołem interdyscyplinarnym;
zwiększanie dostępności programów interwencji społeczno — prawnych służących

•

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
prowadzenie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli policji i pra

•

cowników socjalnych na rzecz ochrony rodziny przed przemocą;
opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania po

•

mocy.
włączenie się w ogólnopolskie i regionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne
uwzględniające problematykę uzależnień ,poprzez pokrycie częściowe kosztów orga

•

nizacyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia;
stała współpraca z Policją, GOPS, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia w za
kresie działań związanych z przemocą w rodzinie.

Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Komisariat Policji
Dyrektorzy szkoły

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolenio
wej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narko
manii. w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tvm prowadzenie pozalekcyjnych zaieć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz doży
wiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wycho
•

wawczych i socjoterapeutycznych:
finansowanie i współfinansowanie programów profilaktycznych o tematyce dotyczą
cej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowa

•

nych do dzieci, młodzieży i dorosłych;
finansowanie i współfinansowanie uczestnictwa lub organizacji i realizacji spektakli
teatralnych, happeningów, występów artystycznych, konkursów, wyjazdów do kina,
koncertów słowno - muzycznych, patriotycznych oraz wieczorków profilaktycznych,

zabaw andrzejkowych i spotkań wigilijnych oraz innych imprez związanych z tematy
ką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
sfinansowanie zakupu i dystrybucja w środowisku szkolnym materiałów edukacyjno informacyjnych dotyczących uzależnień;
udział w Kampaniach profilaktycznych;
współpraca z innymi podmiotami realizującymi działania profilaktyczne oraz promu
jące zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków (np. kampanie profilaktyczne, festy
ny wakacyjne, itp.);
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego w systemie stacjonarnym i wyjaz
dowym z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym lub narkotykowym oraz rodzin o niskim kryte
rium dochodowym;
dofinansowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych i innych nauczycieli w zakresie
diagnozowania dziecka z rodziny alkoholowej i rodziny z problemem narkotykowym;
organizowanie lokalnych diagnoz, badań i sondaży pozwalających ocenić aktualny
stan problemów alkoholowych wśród dzieci i osób dorosłych;
podejmowanie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do sprzedawców i
właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
organizowanie spotkań uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistami do spraw nar
komanii, alkoholizmu i przemocy w rodzinie;
organizowanie, finansowanie i współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
dla uczniów;
współorganizowanie i współfinansowanie cyklicznych turniejów sportowych oraz im
prez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gim
nazjalnych i ponadgimnazjalnych;
udział w tworzeniu nowych, alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzie
ci i młodzieży, pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania ist
niejących;
finansowanie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz
rodzin o niskim kryterium dochodowym uczestniczących w koloniach i półkoloniach
zimowiskach oraz pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i so
cjoterapeutycznych, w tym udział w kosztach organizacyjno - technicznych;
finansowanie kosztów dożywiania osób dorosłych z rodzin problemowych o niskim
kryterium dochodowym
dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego w systemie stacjonarnym i wyjaz
dowym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub narkotyko-

Podmioty odpowiedzialne za realizację:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dyrektorzy szkoły

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej roz
wiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii:

•

współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem, stowarzyszeniami, klubami

•

sportowymi w celu propagowania trzeźwych obyczajów;
współfinansowanie działalności podmiotów określonych w pkt. „a” w zakresie

•

związanym z problematyką uzależnień;
dofinansowanie zakupu wyposażenia

oddziałów

szpitalnych

i

ośrodków

terapeutycznych zajmujących się chorymi będącymi osobami uzależnionymi bądź
•

współuzależnionymi od alkoholu lub narkotyków;
sfinansowanie zakupu
pozycji wydawniczych poruszających

•

uzależnień;
współorganizowanie spotkań służących współpracy, wymianie doświadczeń i

problematykę

integracji różnych środowisk zawodowych zajmujących się problemami alkoholizmu i
•

narkomanii;
wspieranie organizacyjne i finansowe wolontariuszy prowadzących działalność

•

informacyjną, edukacyjną i inną, związaną z podmiot realizujący;
współfinansowanie kosztu utrzymania świetlicy prowadzonej przez CARITAS do
której uczęszczają dzieci z rodzin problemowych.

Podmiot realizujący:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
•

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
lustracja obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy zabraniających
reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie zawartym w
art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kontrola
podmiotów gospodarczych w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
osobom nietrzeźwym, lub niepełnoletnim jak również na kredyt lub pod zastaw;

•

występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związa
nych nadużywaniem alkoholu jak również z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej. w tym pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu so
•

cjalnego:
stworzenie zaplecza technicznego niezbędnego do zorganizowania centrum integracji

•

społecznej;
finansowanie zatrudnienia socjalnego i oraz innej pomocy materialnej osobom uzależ
nionym po zakończonym programie psychoterapii w zakresie lecznictwa odwykowe

•

go;
finansowanie zatrudnienia socjalnego oraz innej pomocy materialnej członkom rodzin

•

osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie

•
•

użytecznych;
finansowanie prac społecznie użytecznych
wdrożenie pomocy w ramach kontraktu socjalnego.

Podmiot realizujący:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Powiatowy Urząd Pracy
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy
Rudka pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie
z art. 182ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest głównie do:
a) mieszkańców Gminy Rudka
b) dzieci, młodzieży i ich rodzin,
c) kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów oraz psychologów

d)
e)
f)
g)

szkolnych,
organizacji pozarządowych,
lokalnych instytucji działających na rzecz rozw iązywania problem ów uzależnień,
osób uzależnionych oraz pijących szkodliwie i ryzykownie oraz ich rodzin,
pozostałej społeczności lokalnej.

WARUNKI ORGANIZACYJNE REALIZACJI PROGRAMU

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii jest Gmina Rudka w ścisłej współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie gminy Rudka lub mającymi swoją siedzibę poza gminą, ale zajmującymi się
sprawami jej mieszkańców. W szczególności Program realizują jednostki organizacyjne Gminy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce.
W celu realizacji Programu Wójt może również powołać pełnomocnika.
Inicjowanie działań w zakresie realizacji Programu należy przede wszystkim do kompetencji Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy i
obejmującej swym działaniem zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz inne, wskazane przez Wójta, jak również zadania wynikające
bezpośrednio z Programu. Do Wójta Gminy należy zapewnienie odpowiednich warunków do pracy
Komisji, oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w tym lokalu, sprzętu biurowego, wyposażenia i innych
środków technicznych oraz pokrywanie kosztów szkoleń członków Komisji. Środki na sfinansowanie
obsługi organizacyjno-technicznej Komisji są klasyfikowane jako środki na realizację Programu.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Ustala

się

wynagrodzenie

członka

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w wysokości 10% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2288 z późn. zm.) za każde posiedzenie Komisji. Podstawą
wypłaty wynagrodzenia jest stwierdzenie obecności na posiedzeniu poprzez własnoręczny podpis
członka na liście obecności. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy Rudka w terminie
do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komisji. Listę
wypłat akceptuje przewodniczący Komisji.

P

