
UCHWAŁA NR XX/178/19
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Miejska 
w Sulęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Program zawiera wykaz zadań przyjętych do realizacji, 
a także zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sulęcinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej

Anna Wyczachowska
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Załącznik do uchwały Nr XX/178/19

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok

Sulęcin

WSTĘP

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) życie obywateli
w trzeźwości uznaje się za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu. Ustawa 
zobowiązuje samorząd gminy do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Zadania 
w tym zakresie samorząd gminy wykonuje poprzez odpowiednie działania z zakresu polityki społecznej, 
zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1492), w tym w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostatnich latach 
szczególnie rekomenduje potrzebę zwiększenia jakości działań kierowanych do dzieci, młodzieży, a także 
całych rodzin, w których występują różne problemy powodowane przez alkohol. Równie ważnym obszarem 
wymagającym ciągłego podnoszenia jakości działań jest profilaktyka, w tym profilaktyka uniwersalna 
(ukierunkowana na całe populacje), profilaktyka selektywna (ukierunkowana na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka) i profilaktyka wskazująca (ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, 
demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 przygotowany 
został w oparciu o krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zawarty 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisują się także 
w cele Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, gdzie jednym
z celów strategicznych jest „zapewnienie spójności regionu w wymiarze społecznym
i terytorialnym”, a osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację następujących między innymi 
celów operacyjnych: „zwiększenie dostępu do usług medycznych
i profilaktyka zdrowotna promocja” oraz „włączenie zawodowe i społeczne”. Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok jest również spójny z celami Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, która wyznacza między innymi dwa cele 
główne: „wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży” oraz „zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem”, realizowany poprzez cele strategiczne, 
między innymi takimi jak: „profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”; „przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracja ze 
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społeczeństwem”. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
jest częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz dokumentem wyznaczającym cele 
i sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych
z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie Gminy Sulęcin. Realizacja powyższych 
zadań w ramach Programu jest spójna z następującymi dokumentami na poziomie gminy:

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017- 2025

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016– 2020

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2022.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Sulęcin, w tym m. in. do osób uzależnionych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z rodzinami, jednostek zajmujących się pracą z rodzinami 
dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane
z uzależnieniami, placówek oświatowych, instytucji kultury, pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych oraz wszystkich, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od 
uzależnień oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

I. DIAGNOZA PROBLEMU ALKOHOLOWEGO

Alkohol jest jedną z najbardziej powszechnych substancji psychoaktywnych używanych przez 
młodzież. Większość młodych ludzi zaczyna spożywać alkohol między 12 a 16 r. ż., gdy zyskują coraz 
większą niezależność, w tym wieku zwiększają się psychologiczne, społeczne
i fizyczne konsekwencje spożywania alkoholu:

·PSYCHOLOGICZNE - Alkohol przyczynia się do zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. 
Spożywanie alkoholu przez nastolatków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze 
zdrowiem psychicznym oraz problemów neurokognitywnych zarówno w dłuższej, jak i krótszej 
perspektywie.

·SPOŁECZNE – istnieje silny związek między spożywaniem alkoholu a nieszczęśliwymi wypadkami, 
niekiedy śmiertelnymi, próbami samobójczymi, używaniem innych substancji psychoaktywnych, 
przedwczesną, nieplanowaną ciążą i zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, słabymi wynikami 
w nauce i przemocą. Spożywanie alkoholu wiąże się również z zachowaniami antyspołecznymi 
i przestępczymi.

·FIZYCZNE – alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka dotyczących przedwczesnej 
umieralności w Europejskim Regionie WHO, który ma najwyższy poziom spożycia alkoholu na świecie. 
Spożywanie alkoholu szczególnie zagraża zdrowiu w przypadku chorób niezakaźnych, takich jak rak, 
cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

W dniach 1 – 30 października 2018 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziła 
badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież – Młodzież 2018”. Badanie 
przeprowadzone zostało na ogólnopolskiej losowej próbie 80 dziennych szkół średnich – liceów, 
techników (oraz liceów profilowanych, zawodowych lub technicznych) i zasadniczych szkół 
zawodowych.

W badaniu przeprowadzonym w roku 2018, podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje 
alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży 
szkolnej, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. W ciągu miesiąca poprzedzającego 
badanie w 2018 roku: 74% (72% w 2016) uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2016) – 
wódkę i inne mocne alkohole, a 43% (41% w 2016) – wino. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpiła 
stabilizacja wskaźników dotyczących picia napojów alkoholowych.

W 2018 r. w szkołach podstawowych Gminy Sulęcin w ramach ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeprowadzono społeczną diagnozę uczniów „Lustro”, 
która zawiera m. in. badania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania zachowaniom 
niepożądanym wśród młodzieży. Badanie było realizowane za pomocą liczącego 60 pytań 
kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie
w dniach 1 października 2018 r. – 12 stycznia 2019 r. Po stronie samorządów bezpośredni udział 
w badaniu brali koordynatorzy (nauczyciele, pedagodzy), którzy nadzorowali przeprowadzenie badania 
w szkole. Do ich zadań należało poinformowanie uczniów

Id: E8CB10A3-C8E2-4DB2-8484-A05A6640CC7F. Podpisany Strona 2



i rodziców o badaniu, zebranie od rodziców uczniów uczestniczących w badaniu zgody na uczestnictwo, 
a także uzgodnienie harmonogramów realizacji badania. Bezpośredni udział
w badaniu brały także osoby monitorujące, nauczyciele informatyki, które zabezpieczały pracę od strony 
technicznej. Do ich zadań należało przygotowanie sali komputerowej, sprzętu komputerowego do 
przeprowadzenia ankiety oraz współpraca z koordynatorem badania w placówce. W badaniu wzięło 
udział łącznie 305 uczniów klas V, VI, VII i VIII w tym: 169 dziewcząt i 136 chłopców z czterech szkół 
podstawowych: SP nr 1 i SP nr 2 w Sulęcinie, SP w Trzemesznie Lub. i SP w Wędrzynie. Oto wyniki 
części badań dotyczących spożywania alkoholu przez młodzież:

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś piwo

Grupa: klasy VII+VIII (Chłopcy)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś wino

Grupa: klasy VII+VIII (Chłopcy)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś wódkę

Grupa: klasy VII+VIII (Chłopcy)
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Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś szampana

Grupa: klasy VII+VIII (Chłopcy)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś drinka

Grupa: klasy VII+VIII (Chłopcy)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś piwo

Grupa: klasy VII+VIII (Dziewczynki)
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Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś wino

Grupa: klasy VII+VIII (Dziewczynki)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś wódkę

Grupa: klasy VII+VIII (Dziewczynki)

Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś szampana

Grupa: klasy VII+VIII (Dziewczynki)
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Czy ty w ciągu ostatnich

12 miesięcy:

pił(a)eś drinka

Grupa: klasy VII+VIII (Dziewczynki)

Skalę zjawiska problemu alkoholowego w Gminie Sulęcin obrazują dane zawarte
w sprawozdaniu z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych składanym corocznie Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin:

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 
31.12.2018 r.)                              
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy): 39
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 11
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
18%  w gminie (stan na 31.12.2018 r.)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 29
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 5
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2018 r.
(stan na 31.12.2018 r.)
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy): 97
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 19

Id: E8CB10A3-C8E2-4DB2-8484-A05A6640CC7F. Podpisany Strona 6



Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy Sulęcin w 2018 roku
do 4,5%

(oraz piwa)
od 4,5 do 18%
(z wyjątkiem 

piwa)

pow. 18% Razem

8 237 242,84 zł 1 135 788,99 zł
6 555 801,56 
zł 15 928 833,39 zł

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna w Gminie Sulęcin:

Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi gminna 
komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziła rozmowy 
w 2018 roku: 5
Liczba osób, w stosunku do których gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce 
leczenia
uzależnienia od alkoholu w 2018 roku: 24
Liczba osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych
wystąpiła w 2018 r. do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego: 4
Liczba rodzin, którym w 2018 r. udzielono pomocy w ramach grup roboczych, 
w skład których wchodzili członkowie gminnej komisji rozwiązywania 
problemów
alkoholowych:

57

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku:
1. Osoby doznające przemocy w rodzinie: 19
2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie: 23
Liczba osób oraz udzielonych im porad w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień 
i Przemocy w Rodzinie w 2018 roku:

Liczba
osób

Liczba 
porad

1. Osobom z problemem alkoholowym: 35 115
2. Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym: 16 48
3. Osobom doznającym przemocy w rodzinie: 12 25
4. Osobom stosującym przemoc w rodzinie: 4 7
II. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH

Cel główny

Głównym celem Programu jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych skierowanych do społeczności lokalnej,
a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz niwelowanie skutków wynikających
z problemów uzależnień poprzez zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej.

Cele szczegółowe

CEL  1:

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA 
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
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ZADANIE:  Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z nadmiernego spożywania  

alkoholu.

Sposób realizacji:

1. Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.

2. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne wykonywane przez biegłego 
psychiatrę i psychologa w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu.

3. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.

4. Zapewnienie dostępności do psychoterapii indywidualnej i grupowej.

5. Zapewnienie dostępności do leczenia w systemie lecznictwa stacjonarnego.

6. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy.

CEL 2:

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY 
PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ 
W RODZINIE

ZADANIE: Pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem  

alkoholowym oraz ich dzieci. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego, w tym  

szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Sposób realizacji:

1. Kierowanie osób współuzależnionych do Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy

2. Zapewnienie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci 
Alkoholików

3. Organizowanie i finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci ze świetlic 
środowiskowych

4. Zapewnienie i finansowanie różnych form wypoczynku np.: kolonii, obozów, wycieczek szkolnych, 
w szczególności dzieciom z rodzin, w których występują uzależnienia i przemoc

5. Organizacja posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prac 
w Zespołach.

CEL 3:

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZADANIE: Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży.

Sposób realizacji:

1. Prowadzenie i finansowanie na terenie szkół i placówek opiekuńczo  – wychowawczych,  programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Organizacja i finansowanie dla dzieci i młodzieży  imprez sportowych promujących zdrowy styl życia.

3. Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych we współpracy ze stowarzyszeniami.

4. Organizowanie konkursów wiedzy o uzależnieniach.

5. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności edukacyjno- informacyjnej w ramach 
pracy świetlic środowiskowych, a także podczas wypoczynku letniego i zimowego.

6. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych
i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

ZADANIE: Działania o charakterze edukacyjnym podejmowane wobec dorosłych.

Sposób realizacji:

Id: E8CB10A3-C8E2-4DB2-8484-A05A6640CC7F. Podpisany Strona 8



1. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami uzależnień, wspieranie

ich w trudnościach wychowawczych.

2. Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie

pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności
i prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,

pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic środowiskowych.

3. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca
z nimi w tym obszarze.

4. Wspomaganie Komendy Powiatowej Policji w realizacji programów

prewencyjnych, w szczególności skierowanych do kierowców.

5. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

6. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.

ZADANIE: Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.

Sposób realizacji:

1. Czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu  w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały nr LVI/333/18 Rady Miejskiej
w Sulęcinie z dn. 20.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin (Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1886 z 2018r.).

2. Informowanie społeczeństwa o istniejących regulacjach prawnych w zakresie

obrotu alkoholem.

3. Podejmowanie interwencji w przypadku łamania ustawowego zakazu reklamy

alkoholu.

4. Wnioskowanie o cofanie zezwoleń w stosunku do instytucji i osób łamiących

ustalone zasady obrotu alkoholem.

5. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu.

CEL 4: 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH 
SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZADANIE: Współpraca z placówkami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz osób  

z problemem alkoholowym i ich rodzin.

Sposób realizacji:

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich i innych grup wsparcia.

2. Wspieranie Oddziału Terapii Uzależnień w Międzyrzeczu i Ciborzu.

3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej.

CEL 5: 

EDUKACJA PUBLICZNA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ

ZADANIE: Prowadzenie działalności promującej Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Sposób realizacji:

1. Prowadzenie działalności informacyjnej, uświadamiającej skutki choroby alkoholowej poprzez 
rozpowszechnianie ulotek, drukowanie artykułów w lokalnej prasie, organizowanie spektakli teatralnych, 
koncertów, festynów itp.

2. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem broszur, plakatów, ulotek
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej.

3. Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o funkcjonujących placówkach pomocy.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach zadań Punktu Konsultacyjnego do spraw 
Uzależnień i Przemocy w Rodzinie.

5. Monitoring problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sulęcin.

6. Cykliczne umieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronach www.

7. Współpraca na rzecz realizacji programu profilaktyki z przedstawicielami szkół, zakładów pracy, służby 
zdrowia, sądu, policji, jednostek wojskowych., itp.

REALIZATORZY PROGRAMU:

- Gmina Sulęcin,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie,

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulęcinie,

- Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie,

- Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w

Sulęcinie,

- Sąd Rejonowy w Sulęcinie,

- Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie,

- Punkt Konsultacyjny do Spraw Uzależnień w Sulęcinie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

- Całodobowe Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Międzyrzeczu i Ciborzu,

- placówki oświatowe gminy Sulęcin,

- Sulęciński Ośrodek Kultury,

- organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki uzależnień oraz organizacje

prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe.

Sposób finansowania zadań Programu

    Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
są przeznaczone środki finansowe uzyskiwane z tytułu wydawania zezwoleń przez Burmistrza Sulęcina 
na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art.182 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), środków budżetowych oraz dotacji pozabudżetowych 
pozyskiwanych z innych źródeł.

Wydatki związane z działalnością Komisji realizowane są w oparciu o §16 ust. 1 i 2 Regulaminu 
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulęcinie  - Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 8 czerwca 
2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 
każdy udział w posiedzeniu Komisji lub Zespołu w wysokości:
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- Przewodniczącemu Komisji – 20% minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów, aktualnego w dniu posiedzenia,

- Członkom Komisji – 14% minimalnego wynagrodzenia określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów, 
aktualnego w dniu posiedzenia,

- Wynagrodzenie przysługuje za udział w Komisji poza godzinami pracy,

- Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności potwierdzonej przez Przewodniczącego 
Komisji lub osobę przez niego upoważnioną.

Ocena realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych następuje po przedłożeniu Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania.
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