                                                                                                                 

Uchwała Nr 7/III/2010
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia  29 grudnia  2010 roku

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na 2011 rok 


Na podstawie 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. 1,  2 i 5 ustawy  z  dnia 26 października 1982  r. o  wychowaniu w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z  późn. zm.), w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29 lipca 2005r O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 4 i art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)   



                                           Rada Gminy Mała Wieś postanawia    

§ 1

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś 

§  3
                                                   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







                                                                
                    
 
                                                                                                                      Załącznik nr 1
                                                                                     Do Uchwały Nr  7/III/2010
                                                                          Rady Gminy Mała Wieś              
                                                                                           z dnia 29 grudnia 2010 roku


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MAŁA WIEŚ NA 2011 ROK


                                                           Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mała Wieś na 2010 rok  –  zwanym dalej Programem, odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Gminny Program Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mała Wieś na 2011 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 


Rozdział II


Cele i założenia Programu 

§ 2.

Program zakłada wielostronne oddziaływania, których głównym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem 
i narkotykami, zmniejszenie rozmiarów szkód związanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzenie warunków do zwiększania  potencjału podmiotów lokalnych ukierunkowanych na prowadzenie działalności w tej sferze. 






Rozdział III

 Zadania

§ 3.

1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
4.	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 działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
5.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.
7.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13a i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.
8.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9.	Finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego przez samorząd terytorialny.
10.	Udzielanie dotacji pozarządowym organizacjom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn.zm)


Rozdział IV
Zadania szczegółowe i działania
§ 4

I. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

       I.  Wspieranie rozwoju profesjonalnych programów terapii uzależnienia poprzez: 
    1. dofinansowanie programów  psychoterapii uzależnienia od alkoholu    realizowanych w placówkach odwykowych poprzez finansowanie świadczeń zdrowotnych w pogłębionym programie terapii uzależnienia;
    2. dofinansowanie pracy konsultanta programu programu terapeutycznego;
    3. dofinansowania programów psychoterapii uzależnienia dla wybranych grup pacjentów –  w szczególności dla młodzieży , ofiar i sprawców przemocy domowej;
    4. dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego;
    5.  dofinansowanie adaptacji, remontu lub doposażenia placówek lecznictwa odwykowego;
    6. zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówkach lecznictwa odwykowego;

II.  Możliwość dofinansowania programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia

III.  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin:

  1.    Zatrudnienie konsultanta  psychologa/psychoterapeuty 
   2. Zagwarantowanie takich warunków lokalowych i godzin otwarcia punktu konsultacyjnego, które umożliwią dostępność i dyskrecję osobom tam zgłaszających się.
   3.   Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:
-  motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa  leczenia specjalistycznego
-    motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
-   udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy    wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej
-   rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
-   inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
-   gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji systemową pomoc dla rodziny.
  4. Wspieranie się doświadczeniami niezależnego ruchu AAi

IV. Udostępnienie dla ogółu mieszkańców materiałów informacyjnych na temat funkcjonowania poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnień  i poradni terapii dla osób współuzależnionych oraz rodzinnych ośrodków terapeutycznych.

                                                             § 5

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

1.Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym:

	 Inicjowanie i informowanie o możliwości uzyskania bezpłatnej  pomocy w    placówkach terapii uzależnień oraz w spotkaniach Wspólnot Al-Anon

 Możliwość dofinansowania  programów terapii dla osób współuzależnionych 
 Możliwość dofinansowania pracy terapeutycznej z rodziną
	 Możliwość dofinansowanie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA poprzez wsparcie programów terapii DDA poprzez dofinansowanie szkoleń w   zakresie umiejętności prowadzenia psychoterapii DDA oraz dofinansowanie realizacji programu terapeutycznego dla w/w grupy pacjentów.


2.  Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym:

	Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W ramach zajęć  możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np.: teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych).
Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym. 
	Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Mogą brać w nich udział pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, którzy są zatrudnieni w tego typu placówkach lub deklarują gotowość podjęcia tego rodzaju pracy.
Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania
systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
	Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy

dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
·	Organizowanie i/lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.


                                                            § 6

III. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy współpracy przedstawicieli służb i instytucji które w gminie funkcjonują w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie’
Wspieranie procedury “Niebieskiej Karty”.	
Wspieranie poprzez dofinansowanie programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
Wspieranie poprzez dofinansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie.
 Dofinansowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


                                                                   § 7


IV. 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 działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych
.
	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców.
Wdrażanie programów profilaktyczno interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
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
Prowadzenie badań  związanych zwłaszcza z diagnozą zachowań problemowych/ używaniem substancji psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież oraz ewaluacja programów profilaktycznych.
 Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. 
·	Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii; tablice informacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej,  Parafiach, Ośrodku Zdrowia, Punkcie Konsultacyjnym.
·	Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych (organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni).
·	Zakup i dystrybucja wśród różnych adresatów (młodzież, sprzedawcy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy OPS, punkt konsultacyjny, kierowcy) materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, ulotki) z profilaktycznymi treściami dotyczącymi problematyki alkoholowej i narkomanii.
·	Angażowanie w samorządowe działania edukacyjne i informacyjne lokalnych i regionalnych osobistości, osób znanych, sportowców artystów, tzw, autorytetów społecznych w celu większej skuteczności oddziaływań.
·	Pozyskiwanie dla podejmowanych działań patronatów  - instytucji, organizacji i firm oraz patronatów medialnych.
·	Aktywizacja i edukacja lokalnych decydentów i radnych co do wagi i skali problematyki alkoholowej.
·	Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych także w ramach porozumień i innymi samorządami lokalnymi oraz współpraca z samorządem województwa.
·	Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych  (prenumerata i zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji)
·	Aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie zawartości pojawiających się tam artykułów  pod kątem problematyki alkoholowej, inicjowanie artykułów na ten temat, w razie potrzeby przygotowywanie sprostowań, prezentowanie w zaprzyjaźnionych mediach gminnych działań profilaktycznych i ich efektów, prezentowanie wyników lokalnych badań, planów działań itp.
·	Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz (samodzielnie lub zlecając je profesjonalnym instytucjom), pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych na różnych płaszczyznach (np. picie młodzieży, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka szkolna i środowiskowa, zmiany na rynku napojów alkoholowych, marketing alkoholowy: reklama, promocja, sponsoring itp.), a także ewaluacja prowadzonych działań profilaktycznych oraz publikowanie wyników tych badań w środowisku lokalnym.
·	Organizacja konferencji oraz  szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym, a także w systemie przeciwdziałania przemocy.

12. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców:
	Organizowanie lokalnych kampanii i innych działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców;

Prowadzenie edukacji w wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości.
     13. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych:
	Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi

Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscach publicznych
    14.  Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie:
	Wdrażanie do podstawowej opieki zdrowotnej programów wczesnego rozpoznania i interwencji (WRKI) wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie

Dofinansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKI
Zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.
                               
                                                           § 8
                                                     

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.	Nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2.	Włączenie klubów i stowarzyszeń abstynenckich do prac związanych z tworzeniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.	Udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia w zakresie pomocy merytorycznej.
                                          
                                                           § 9

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13-15 i art.16 ust.1 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.


W przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz zakazu promocji lub reklamy napojów alkoholowych prowadzone jest postępowanie na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.
Gmina może wnosić oskarżenie do sądów I instancji.
Policja przygotowuje projekt oskarżenia - zaś sam akt oskarżenia sporządza gmina.

                                                                 § 10

VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej
     

Nawiązanie współpracy z placówką leczenia odwykowego, która kieruje do  Centrum Integracji Społecznej  pacjentów, dla których pobyt w tej placówce mógłby być korzystny z punktu widzenia procesu zdrowienia.
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
                                   
                                                         § 11

VIII. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :
Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
·	- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaje powołana przez - Wójta Gminy Mała Wieś w drodze rozporządzenia wewnętrznego.
- Członkowie Komisji podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w                         szkoleniach w celu prawidłowego i kompetentnego realizowania zadań komisji wynikających z cytowanej wcześniej ustawy tj. udzielania skutecznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy domowej.
      - Pracę Komisji regulują przepisy określone w załączniku Nr 1 do Gminnego       Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mała Wieś na rok 2010.

                                                       § 12

IX Finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego przez samorząd  terytorialny

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  (Dz .U. z 2007 r. nr 70, poz.473 z póżn.zm.)  świadczenia z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu mogą być prowadzone jedynie w zakładach lecznictwa odwykowego lub innych zakładach opieki zdrowotnej.  Jednostki samorządu terytorialnego, realizując nałożone w/w ustawą obowiązki w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, winny w zakresie realizacji własnych zadań uwzględniać także aspekt przekazywania środków finansowych zakładom opieki zdrowotnej, a w szczególności zakładom lecznictwa odwykowego.


                                                          § 13

X.  Udzielanie dotacji pozarządowym organizacjom w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn .zm)

Zgodnie z art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań  tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zm.) w zakresie zadań publicznych
określonych w art. 4 tej ustawy.
                                                              Rozdział V

Zasady finansowania zadań ujętych w Programie.


§ 14.

Na realizację zadań Programu przeznacza się środki finansowe stanowiące dochody 
z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. oraz ze środków finansowych uzyskanych z tego tytułu w roku 2010 i nie wydatkowanych na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy Mała Wieś





































Załącznik Nr 1
do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Mała Wieś na rok 2011

Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Mała Wieś

                                            I.  Postanowienia ogólne

                                                                § 1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwana dalej  “Komisją” działa na podstawie:
	ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  z  późn. zm.),

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
niniejszego regulaminu.
                                                                 § 2

	Zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu      alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i    rozwiązywania problemów alkoholowych,

Komisję powołuje Wójt Gminy Mała Wieś w drodze zarządzenia wewnętrznego,
Imienny skład Komisji ustala Wójt Gminy,
Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na I posiedzeniu.

                                          
                                       II. Organizacja pracy Komisji
   
                                                           §3   

Do zadań Komisji należy:
1.	prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
·	inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
2.	inicjowanie i propagowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu,
3.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
4.	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej m.in. wśród dzieci, młodzieży, grup zawodowych i społecznych,
5.	podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
6.	zlecanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych i przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,
7.	kierowanie na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają porządek publiczny,
8.	kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
9.	 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
10.	opiniowanie w formie postanowienia zgodności usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży na okoliczność  przestrzegania zasad obrotu tymi napojami  zgodnie z  posiadanymi zezwoleniami.


                                                  III. Tryb pracy Komisji

                                                             §  4

Posiedzenia Komisji odbywać się będą   - w zależności od potrzeb – co najmniej jeden raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych tj. w godz. 1500  - 1800   w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych .
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pełnomocnika ds. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, posiedzenia Komisji mogą odbywać się w innym terminie ustalonym przez członków Komisji.

                                                        §  5

 1. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby   nie będące jej członkami.
 2. Pracownik Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy może uczestniczyć w pracach Komisji. 


                                                          § 6

Komisja w celu realizacji swoich zadań może żądać udzielania jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu, w szczególności od organów Policji, wymiaru sprawiedliwości, Izby Wytrzeźwień, innych instytucji i podmiotów gospodarczych.      
Członkowie grupy sporządzają protokół z przeprowadzonej rozmowy lub wyjazdu i przedstawiają Przewodniczącemu Komisji




§  7


Posiedzenia Komisji są protokołowane.  Do każdego protokołu sporządza się listę obecności członków Komisji obecnych na posiedzeniu.


§ 8

Przewodniczący Komisji przedstawia do dnia 15 października roku poprzedzającego nowy rok budżetowy szczegółowy preliminarz finansowy funkcjonowania Komisji do akceptacji pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§  9

Preliminarz wydatków, o którym mowa w     §  9 winien uwzględniać:
a.	koszty bieżącego funkcjonowania Komisji
b.	rachunki za realizację zadań wynikających z gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Dowody księgowe dokumentujące wydatki opiniuje pełnomocnik.

Dowóz członków Komisji poza teren Małej Wsi celem dokonania czynności  wchodzących w jej zakres zabezpiecza Urząd przy pomocy własnych środków transportowych lub wynajmu

§  10

1.	Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie  w kwocie 50,00 zł brutto za jedno posiedzenie ; maksymalnie 200,00 brutto miesięcznie.
2.	Wypłata wynagrodzenia następuje po przedstawieniu listy obecności i protokołu z posiedzenia Komisji.
3.	W przypadku nieobecności członka Komisji w posiedzeniu wynagrodzenie będzie zmniejszane proporcjonalnie za każą nieobecność na posiedzeniu w danym miesiącu.

                    
§  11

Ustala się źródło finansowania wydatków, o których mowa w     §  10 i 11, z Budżetu Gminy Mała Wieś z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



                                                                                                      
§  12

1.	Dysponentem środków, o których mowa jest w    §  11 jest pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Gminy do kwoty określonej w pełnomocnictwie wydanym przez Wójta Gminy.
2.	W przypadku realizacji zadań Komisji opiewających na kwotę wyższą niż określona w pełnomocnictwie, przekazanie środków finansowych zatwierdza Wójt Gminy.

§  13

	Stawkę (wynagrodzenie) za badanie przez biegłych (psychologa i psychiatry) osoby uzależnionej od alkoholu ustala Wójt Gminy i sporządza stosowną umowę zlecenie.

Stawkę (wynagrodzenie)  dla innych pracowników m.in. pracowników świetlic ustala Wójt Gminy i sporządza stosowną umowę zlecenie
Stawkę dla pracownika Punktu Konsultacyjnego ustala Wójt Gminy i sporządza stosowną umowę zlecenie. Wypłata wynagrodzenia następuje po przedstawieniu listy obecności za dany miesiąc.
Kwoty określone w pkt. 1 i 2  wypłacane są na podstawie rachunków wystawionych przez osobę wykonującą zlecenie, zatwierdzonych przez Przewodniczącego Komisji i pełnomocnika.
                                                       
§  14

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
1.	zwoływanie Posiedzeń Komisji,
2.	prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej Komisji,
3.	prowadzenie i odpowiedzialność za całość dokumentacji Komisji (akta spraw osób zgłaszanych na posiedzenia Komisji),
4.	prowadzenie korespondencji z osobami zaproszonymi na posiedzenia Komisji oraz instytucjami, z których uzyskiwane są informacje dotyczące osób zgłaszanych do Komisji (Sąd, Prokuratura, Policja, GOPS, itp.),
5.	rozstrzyganie w sprawach spornych, wynikłych w trakcie pracy Komisji,
      6.   opiniowanie rachunków wymienionych w     §  10,
6.	reprezentowanie Komisji na zewnątrz, w tym na posiedzeniach Rady Gminy Mała Wieś,
7.	powoływanie stałych lub doraźnych zespołów do realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

§  15

Komisja przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności za I i II półrocze każdego roku budżetowego.


