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UCHWAŁA NR IV/19/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pińczowie 

Jan Radkiewicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu i narkotyków. Realizacja tych działań jest prowadzona 
w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2011 rok 
, uchwalany corocznie przez radę miejską. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2011 rok

Zalacznik1.doc




Wstęp

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych, a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kompetencje do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz  naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii. Obserwowane rozluźnienie relacji w rodzinie, pogarszająca się kondycja dorosłych wypełniających role rodziców i wychowawców zmusiły społeczeństwo, młodzież i dzieci do zmiany stylu życia, sprawiły że od młodzieży oczekuje się "przyspieszonej dorosłości”. Natomiast niski status materialny wielu rodzin spowodował, że tworzą się grupy dzieci i młodzieży, które już na starcie zagrożone są marginalizacją społeczną. W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom z problemem alkoholowym, a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to robić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Pomagać - to nie znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. Profilaktyka prowadzona w naszej Gminie powinna tworzyć warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego odbywającego się przede wszystkim w środowisku rodzinnym i szkolnym. Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroby, które rozwijają się latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznych degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok realizowany będzie przez różne podmioty zajmujące się problematyką alkoholową. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi będą wykonywane poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w szczególności poprzez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje powstrzymywanie się od spożycia alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole.


Niniejszy program zgodny jest z Rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych, Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.


Należą do nich między innymi: wdrażanie różnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym poprzez pracę socjalną oraz pomoc osobom bezrobotnym uzależnionym od alkoholu poprzez prace społecznie użyteczne, kierowanie na prace publiczne, organizowanie lokalnych kampanii profilaktyczno – edukacyjnych, tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, wspieranie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych.


Podstawy prawne utworzenia niniejszego programu.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).


Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn.  zm.).


Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn.  zm.).


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn.  zm.).


Rozdział I


Diagnoza sytuacji w gminie Pińczów w aspekcie problemów alkoholowych i narkotykowych.


Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań koniecznym staje się opracowanie mapy problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie.


Szacuje się, że osoby uzależnione stanowią ok. 2% całej populacji. Gmina Pińczów liczy ogółem 21 916 mieszkańców (stan na 01.11.2010r.), czyli około 438 osób zalicza się do osób uzależnionych od alkoholu. Jeszcze większą grupę stanowią osoby pijące ryzykownie i szkodliwie. Szacuje się, że może ich być nawet do 13% danej populacji. Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) to ok. 4%, czyli w naszej gminie ok. 877 osoby. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików to również ok. 4% populacji. 

Z danych PARPA wynika, że kontakt z alkoholem deklaruje 90,2% gimnazjalistów z klas III i 94,8% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych.


W gminie Pińczów na dzień 31.10.2010r. jest zarejestrowanych 89 podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi że na 1 punkt przypada ok. 246 osób.

		Liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  w gminie (stan na 31.10.2010r.) z napojami przeznaczonymi do spożycia



		

		poza miejscem sprzedaży

		w miejscu sprzedaży



		

		

		wg zawartości alkoholu

		

		wg zawartości alkoholu



		1


ogółem


(wszystkie punkty)

		2


razem

		3


do 4,5%


(oraz piwa)

		4


od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)

		5


pow. 18%

		6


razem

		7


do 4,5% (oraz piwa)

		8


od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)

		9

pow. 18%



		89

		69

		69

		60

		56

		20

		20

		7

		13





Według danych Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie w 2010r. (do 31.10.2010r.) na terenie miasta i gminy Pińczów zarejestrowano:

		

		2009 rok

		2010 rok /do 31.10.2010 r./



		Wykroczenia chuligańskie

		609

		444



		Zdarzenia drogowe i wypadki 


spowodowane pod wpływem alkoholu

		8

		12



		Nietrzeźwi użytkownicy dróg

		59

		57



		Naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu

narkomanii

		17

		11



		Wykroczenia z ustawy o wychowaniu 


w trzeźwości

		433

		405



		„Niebieska Karta”

		190

		134



		Zatrzymanych do wytrzeźwienia w PDOZ

		41

		27





W roku 2010 Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymała 67 wniosków o leczenie odwykowe /stan na 31.10.2010r./.


		Lp.

		Rok

		Liczba wniosków o leczenie odwykowe skierowanych do MGKRPA



		1

		2000

		33



		2

		2001

		36



		3

		2002

		32



		4

		2003

		76



		5

		2004

		71



		6

		2005

		65



		7

		2006

		83



		8

		2007

		81



		9

		2008

		84



		10

		2009

		90



		11

		2010

		67





Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała w 2010r. do Sądu Rejonowego w Pińczowie 32 wnioski o ustalenie faktycznego stanu odnośnie uzależnienia od alkoholu i zastosowania leczenia odwykowego /stan na 31.10.2010r./.

		Lp.

		rok

		Liczba wniosków skierowanych przez MGKRPA do Sądu Rejonowego



		1

		2003

		30



		2

		2004

		49



		3

		2005

		33



		4

		2006

		49



		5

		2007

		36



		6

		2008

		43



		7

		2009

		26



		8

		2010

		32





ROZDZIAŁ II 

Cele strategiczne (szczegółowe) programu

Celem nadrzędnym niniejszego programu jest kształtowanie zdrowego społeczeństwa gminy Pińczów poprzez:


1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem środków psychotropowych poprzez:

· promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;


· uświadamianie destrukcyjnego wpływu negatywnych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków na życie rodzinne i społeczne;


· kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą i agresją pogłębianie procedur przeciwdziałających stosowaniu przemocy poprzez budowanie interdyscyplinarnego systemu skutkującego budowaniem bardziej skutecznych form wsparcia wobec słabszych członków społeczeństwa (dzieci, kobiet, osób starszych);


· edukowanie grup społecznych w zakresie szkodliwości nadużywania alkoholu               i środków odurzających;


· zwalczanie i łagodzenie negatywnych skutków nadmiernego spożywania alkoholu i substancji odurzających;

2. Adresaci działań profilaktycznych.


· dzieci i młodzież (w tym z rodzin dysfunkcyjnych);


· rodzice dzieci;


· pozostała społeczność lokalna.

3. Realizacja programu należy do:

1) Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, który składa Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.


2) Miejsko - Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, do której zadań należy: 

· inicjowanie zadań własnych Gminy Pińczów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i rozwiązywania problemów alkoholowych,

· prowadzenie rozmów motywacyjnych skutkujących podjęciem leczenia i życia w trzeźwości przez osoby dotknięte chorobą alkoholową oraz osoby pijące szkodliwie;

· podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Pińczowie o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

· prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Pińczów pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie sprzedawania nieletnim i nietrzeźwym;

· wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Pińczowie, w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

· występowanie z wnioskami do Sądu i prokuratury informującymi o stosowaniu przemocy domowej oraz wgląd w sytuację rodzinną w przypadkach podejrzenia o zaniedbywanie małoletnich związane z piciem alkoholu przez rodziców i opiekunów, które przyczynia się do niewydolności rodziny w zakresie pełnienia przez nią funkcji rodzicielskich.

ROZDZIAŁ III


Zadania własne gminy na polu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii w szczególności obejmują:


1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1) Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu:

· Prowadzenie przesłuchań stron i świadków w celu zgromadzenia materiału dowodowego na potrzeby sądu;


· Kierowanie osób na badania przez biegłych lekarza psychiatrę i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz finansowanie tych badań;


· Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe.


Odpowiedzialni za realizację programu: Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, służba zdrowia, policja; praca ciągła.


2) Zwiększanie dostępności oddziaływań terapeutycznych:


· wspieranie ruchów samopomocowych zrzeszających osoby uzależnione i współuzależnione;


· opracowywanie i wdrażanie programów pomocy osobom uzależnionym po przebytej terapii podstawowej /programy wspierające motywujące trzeźwość, wspieranie procesu zdrowienia osób uzależnionych/;


· funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego  i Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie.


· zapewnienie działalności telefonu informacyjnego i zaufania.


Odpowiedzialni za realizację programu: Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie, Punkt Konsultacyjny, Stowarzyszenia i kluby abstynenckie, psycholog, terapeuta, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie; praca ciągła.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1) Udzielanie pomocy rodzinom osób uzależnionych od alkoholu:

· pomoc psychologiczna dla osób i rodzin;


· wczesne wykrywanie zagrożeń alkoholowych i innych uzależnień występujących w rodzinach;


· dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową;


· informowanie członków rodzin o zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej;


· informowanie o formach pomocy świadczonych na rzecz członków tych rodzin;


· udzielanie pomocy w kierowaniu wniosków do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;


· szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy domowej i alkoholizmem oraz inne formy spotkań związane z niezbędnym podnoszeniem kwalifikacji;

· podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.


Odpowiedzialni za realizację programu: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja, Placówki oświatowe, policja, ośrodki zdrowia; praca ciągła.


2) Pomoc dla dzieci z problemem alkoholowym:


· zachęcanie i kierowanie dzieci do świetlic z programem socjoterapeutycznym;


· organizowanie i dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym;


· podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;

· działalność lokalnej koalicji osób, służb, instytucji i organizacji na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w celu podnoszenia skuteczność i podejmowanych działań;


·  działalność zespołu interdyscyplinarnego.

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 także uczestnictwo w pozalekcyjnych zajęciach z programem opiekuńczo – wychowawczym i socjoterapeutycznym.

1) Realizacja programów profilaktycznych w szkołach:

· kontynuacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych programów profilaktycznych pod nazwą „Spójrz Inaczej”, „Veto” dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, oraz innych rekomendowanych przez środowiska działające na rzecz walki z uzależnieniami;

2) Edukacja dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości używania środków uzależniających (alkoholu, narkotyków, nikotyny), poprzez spektakle teatralne, warsztaty, wykłady, spotkania z psychologami i terapeutami.

3) Uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.

4) Organizowanie profilaktycznych spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży ukazujących sposoby walki z uzależnieniami.

5) Zakup materiałów promocyjnych, informacyjno-edukacyjnych, publikacje, wydawnictwa.

6) Podnoszenie kwalifikacji członków komisji oraz osób współpracujących poprzez udział w szkoleniach i wymiana doświadczeń poprzez organizację spotkań i konferencji.

7) Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców, dotyczących przeciwdziałania przemocy i używania substancji psychoaktywnych mających na celu:


· uczenie umiejętności wychowawczych i komunikacji interdyscyplinarnej;

· zwiększanie wiedzy na temat uzależnień i działania środków uzależniających;


· działania edukacyjne związane z zapobieganiem agresji i przemocy.

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.


· dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym działających w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, mające charakter terapeutyczny i integracyjny, prowadzące zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, wyrównawcze i inne;

· współorganizowanie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pińczowie, imprez sportowych dla społeczności lokalnej / ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży/, popularyzowanie dyscyplin sportu masowego, promujących zdrowy styl życia /zakup medali, pucharów, sprzętu sortowego i innych./;


· dofinansowanie działalności instytucji kultury tj. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, prowadzące pozalekcyjne zajęcia plastyczne, dziennikarskie i inne rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży z terenu gminy Pińczów, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego / zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu i środków niezbędnych do ich realizacji/;

· wspieranie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych działających na rzecz propagowania zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek poprzez udzielanie dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

· zakup karnetów na basen;


· współorganizowanie oraz dofinansowanie działań promujących styl życia wolny od nałogów: festyny rodzinne i integracyjne, konkursy plastyczne, zabawy rekreacyjne i sportowe, przy współpracy ze szkołami, PSCK, MOSiR, KPP;


· współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie, przekazywanie materiałów edukacyjnych, książek oraz wydawnictw profilaktycznych.


5. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

· wspieranie przedsięwzięć umożliwiających odzyskanie funkcji społecznych, niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom poprzez wspieranie istniejącego ruchu trzeźw ościowego na terenie gminy /udostępnianie lokalu dla grup AA, POT, wspieranie organizacji spotkań i wyjazdów integracyjnych/;


· wspieranie programów realizowanych przez organizacje pomocowe; organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, warsztatów, prelekcji z udziałem specjalistów, mających na celu promocję zdrowego stylu życia, uświadamianie zagrożeń jakie niesie za sobą alkoholizm i narkomania. Współpraca z Pińczowskim Ośrodkiem Trzeźwości /POT/, Komendą Powiatową Policji w Pińczowie, Radą ds. Rodziny.

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


1) Zadaniem Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:


· podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy;

· prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia przez punkty sprzedające napoje alkoholowe.


7. Inne zadania wynikające z gminnego programu.

2) Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przemocy;


3) Zakup sprzętów biurowych i materiałów na potrzeby komisji, pełnomocnika;

4) Zakup nagród dla uczestników zawodów i konkursów promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków

5) Pokrywanie kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego;


Zasady wynagradzania członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008r. w sprawie zasad wynagradzania i finansowania działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie, członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
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