UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2137),
Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki
na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
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Załącznik do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miasta Radzionków
z dnia 24 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W RADZIONKOWIE NA ROK 2019
ROZDZIAŁ I
WPROWADZENIE
1. Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).
Zgodnie z wymienioną ustawą prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań zapisanych
w wymienionej ustawie prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, corocznie uchwalanego przez Radę Miasta
Radzionków, stanowiącego część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Radzionkowie na lata 2011 - 2020.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie
w roku 2019 uwzględnia rekomendacje zawarte w:
1) Międzynarodowych dokumentach programowych:
a) Globalnej Strategii Redukującej Szkodliwe Spożywanie Alkoholu z dnia 21 maja 2010 roku.
b) Strategii Unii Europejskiej w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu
szkodliwych skutków spożywania alkoholu;
2) Dokumentach krajowych i regionalnych:
a) Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
b) Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
c) Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.
d) Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
e) Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim
na lata 2016-2020
ROZDZIAŁ II
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Ogólna charakterystyka problemu
Wśród różnych problemów społecznych, występujących w naszym kraju, problemy związane
z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód
alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa.
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak
i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą
populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj.: zakłócenia bezpieczeństwa
publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Zgodnie z Raportem Światowej Organizacji Zdrowia pt.: „Zagrożenia dla zdrowia światowego.
Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami”
(wydanie z 2009 r.) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia
populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem.
Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest
najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata. Wynosi 11 litrów czystego alkoholu
w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca. Na całym świecie alkohol jest przyczyną 3,8%
zgonów w ciągu roku (2,3 mln).
W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2137). Ustawa określa kierunki polityki państwa wobec
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alkoholu. Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
Określa również źródła finansowania tych zadań.
2. Spożycie alkoholu (w litrach na jednego mieszkańcach)
Obliczenia PARPA na podstawie danych GUS. Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze: piwa
zawartych jest 5,5% alkoholu, wina (miodu pitnego) zawartych jest 12% alkoholu.

Lata

Wyroby
spirytusowe
(100% alkoholu)

Wino i miody pitne

Piwo

Średnio na
1 mieszkańca
w litrach 100% alkoholu

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2,8
2,4
2,1
2
1,7
1,7
2,4
2,5
2,5
2,7
3
3,4
3,2
3,2
3,3
3,0
3,6
3,2
3,2

12,8
13,7
13,6
12
10,6
11,2
11,3
10,6
8,6
9,1
8,9
8,2
7
7
6,5
5,9
5,8
6,3
6,3

49,8
54,1
60,1
66,9
66,5
70,7
74,8
82
80,7
90,8
93,4
94,4
91,2
90,5
95,1
99,2
97,7
98,9
99,1

7,08
7,02
7,04
7,12
6,63
6,93
7,86
8,28
7,97
8,79
9,21
9,58
9,06
9,02
9,31
9,16
9,67
9,40
9,41

Struktura spożycia napojów alkoholowych w Polsce ulega zasadniczej zmianie na przestrzeni
ostatnich 20 lat. Średnia ilość spożywanego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańcach
w litrach 100 % alkoholu zwiększa się, choć zasadniczą uwagę zwraca zdecydowany wzrost
spożywanego piwa ( na przestrzeni 18 lat 3-krotny wzrost), przy niewielkim spadku spożywanych
wina, miodów pitnych i wyrobów spirytusowych (100 % alkoholu).
3. Do najważniejszych polskich problemów alkoholowych można zaliczyć:
1) Samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu. Jest to około 700-800 tys. osób, czyli
około 2% całej populacji.
2) Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących. Znaczna część pacjentów
leczących się w placówkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z powodu
zaburzeń układu trawiennego, krążenia, neurologicznego, nowotworów, urazów itd.,
nadużywa alkoholu – szacuje się, że dotyczy to ok. 2,5–3 mln osób.
3) Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży. Zdaniem ekspertów poważne
szkody związane z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież występują u około 10–15%
populacji w wieku między 15 a 18 rokiem życia, ale rozmiary realnych zagrożeń są znacznie
wyższe. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się ilość pijącej i upijającej się młodzieży,
w szczególności dziewcząt, oraz zmniejszyła ilość abstynentów.
4) Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym. Występują one
u około 3–4 mln osób (dorosłych i dzieci) i obejmują przede wszystkim schorzenia
psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą

Id: BD7AA229-67F0-4C6B-B37B-D2B0DEEA5AF9. Podpisany

Strona 2

oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Ponad 77 tys.
dzieci alkoholików otrzymuje pomoc w placówkach socjoterapeutycznych, potrzeby są co
najmniej 10–krotnie większe.
5) Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych. Szkody związane z piciem
w miejscu pracy obejmują przede wszystkim absencję, wypadki i obniżanie wydajności pracy.
6) Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe. Do najważniejszych problemów
należą tu przede wszystkim: wpływ nietrzeźwości na popełnianie przestępstw, przemoc
w rodzinach alkoholowych i nietrzeźwość w miejscach publicznych.
7) Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi. Najważniejsze zjawiska
problemowe to: nielegalny import, produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych
4. Charakterystyka miasta.
Miasto Radzionków liczyło na dzień 31 grudnia 2018 roku 16 068 mieszkańców, a jego
powierzchnia zajmuje 13,20 km2. Miasto położone w powiecie tarnogórskim, sąsiadujące z gminami:
Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom.
1) Rynek alkoholowy - w Radzionkowie znajduje się 56 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym:
a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (wg zawartości alkoholu) 33 punktów.
b) do spożycia w miejscu sprzedaży (wg zawartości alkoholu) 23 punktów.
2) W roku 2013 i 2015 przeprowadzono badanie typu „Tajemniczy klient”, badanie techniką
obserwacji niejawnej, w trakcie której wykonawca wciela się w rolę potencjalnego klienta. Klientem
była osoba pełnoletnia, jednakże swym wyglądem budząca wątpliwości, co do jej pełnoletności.
Informacje dotyczące badania dostępności alkoholu, akcja tzw. „tajemniczy klient” przeprowadzone
w roku 2013 i 2015 na terenie miasta

2013
Liczba
lokali
ogółem

24

Liczba lokali, w których
przeprowadzono badanie

Liczba lokali, w których
nie sprawdzono dowodu
osobistego i sprzedano
alkohol

20

15

Liczba lokali ,
w których sprawdzono
dowód, odmówiło
sprzedaży
5

2013
Liczba
sklepów
ogółem

42

Liczba sklepów,
w których przeprowadzono
badanie

Liczba sklepów, w których
nie sprawdzono dowodu
osobistego i sprzedano
alkohol

31

27
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2015
Liczba
lokali
ogółem

Liczba lokali, w których
przeprowadzono badanie

25

Liczba lokali, w których
nie sprawdzono dowodu
osobistego i sprzedano
alkohol

23

Liczba lokali ,
w których sprawdzono
dowód, odmówiło
sprzedaży

2
(ale tylko w jednym
sprzedano)

21

2015
Liczba
sklepów
ogółem

Liczba sklepów w których
przeprowadzono badanie

Liczba sklepów, w których
nie sprawdzono dowodu
osobistego i sprzedano
alkohol

36

17

36

Liczba sklepów ,
w których sprawdzono
dowód, odmówiło
sprzedaży
19

3) Skala problemów społecznych
Liczba wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe złożonych do GKRPA
2012
25

2013
27

2014
27

2015
30

2016
19

2017
23

2018
28

Liczba skierowanych do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego
2012
16

2013
15

2014
19

2015
17

2016
11

2017
11

2018
12

Osoby doprowadzone przez Policję lub Straż Miejską do wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień
2012
183

2013
126

2014
122

2015
120

2016
108

2017
170

2018
142

2016
27

2017
36

2018
30

Przemoc domowa- liczba sporządzonych Niebieskich Kart
2012
23

2013
16

2014
42
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4) Stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów społecznych
W gminie Radzionków znajdują się następujące instytucje, stanowiące system wspierania osób
uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy, a także innych osób dotkniętych problemami
społecznymi:
a)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowane zadania:

2014

2015

2016

2017

2018

Posiedzenie komisji

26

26

23

22

21

Posiedzenie podkomisji interwencyjnomotywującej

12

-

-

12

12

Postanowienia opiniujące lokalizację punktów
sprzedaży alkoholu

39

35

23

30

17

b)

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, w którym pomocy udziela radca prawny oraz psycholog

Ilość porad udzielonych przez specjalistów w ramach Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego w zakresie problemów
społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc i inne)

2014

2015

2016

2017

2018

Udzielone porady ogółem (konsultacje)
Porady w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz możliwości
podjęcia leczenia, spożywania alkoholu w sposób szkodliwy lub
ryzykowny;
Porady w zakresie współuzależnienia
Porady w zakresie przemocy domowej
-porady związane ze sprawcami przemocy nadużywającymi
alkoholu
- porady kierowane do osób współuzależnionych doświadczających
przemocy

208
128

83
65

173
140

191
127

160
94

35
37
19

5
7
4

12
17
14

18
30
22

34
25
21

18

3

3

8

4

DDA (dorosłe dzieci alkoholików)
Nerwica, deresja
Porady prawnika

0
1
57

0
6
50

0
3
51

5
11
56

0
7
-

c)
d)
e)

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Świetlica środowiskowa,

5. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych.
W celu przeprowadzenia diagnozy wykonane zostało badanie ankietowe, które objęło dorosłych,
młodzież, dzieci oraz sprzedawców zamieszkujących Radzionków.
Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych,
występujących na terenie miasta. Badany obszar dotyczył kwestii takich jak:






Skali problemów alkoholowych wśród osób dorosłych i młodzieży, dynamika spożycia
Poglądy i postawy wobec alkoholu
Spożycie alkoholu
Skuteczność oddziaływań profilaktyczno-leczniczych
Przemoc domowa i szkolna
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Problem narkotykowy i dopalaczy
Wiedza dotycząca zagrożeń płynących z użytkowania komputera (cyberprzemoc)

Dane zostały zebrane w okresie grudnia 2016 r., co pozwoliło na zrealizowanie łącznie 899 ankiet.
Zróżnicowany dobór próby do badania pozwolił na pogłębienie badanych zjawisk związanych
bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie miasta i uzyskanie informacji oraz opinii
z różnych środowisk. Uzyskane dzięki badaniu dane pozwoliły na diagnozę problemów społecznych,
ich oszacowania oraz charakterystykę z perspektywy osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz świetlicy
środowiskowej.
Pod kątem analiz w kwestionariuszu uwzględniono kwestie dotyczące sytuacji społeczno–
demograficznej badanych osób, które mogą wpływać na zróżnicowanie opinii na temat badanych
problemów – za takie zmienne uznano przede wszystkim wykształcenie oraz płeć.
Analiza oraz interpretacja danych zostały podzielone na części, które odpowiadają poszczególnym
badanym grupom oraz problemom społecznym.

1)

Diagnoza dorosłych.

a)

Metodologia badań.

Badanie diagnozujące problemy uzależnień na terenie Radzionkowa zostało przeprowadzone zgodnie
z metodologią ilościową, przy użyciu papierowego kwestionariusza. Koncepcja badania uwzględniła
zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań, z czym wiązał się przede wszystkim sposób
realizacji badania i proces zbierania danych. Głównym celem badania było poznanie opinii oraz
postaw względem wybranych problemów społecznych: problemu alkoholowego, narkotykowego,
hazardu oraz zjawiska przemocy, co pozwoliło na diagnozę tych zjawisk w środowisku mieszkańców.
b)

Opis badanej grupy

W anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym na terenie Radzionkowa wzięło udział
405 osób, w tym 227 kobiet i 178 mężczyzn. Wśród ankietowanych osób 3% posiadało wykształcenie
podstawowe, 19% zawodowe, 43% średnie, a 35% wykształcenie wyższe.
c)

Podsumowanie badań

W badaniu diagnozującym możemy wyróżnić główne problemy, które pojawiają się w odpowiedziach
mieszkańców. Na podstawie uzyskanych danych oraz ich analizy można wyróżnić najważniejsze
kwestie:






Za najważniejsze problemy środowiska lokalnego mieszkańcy uznali zanieczyszczenie
środowiska, problemy mieszkaniowe oraz alkoholizm. W tej kwestii z pewnością mają
największe oczekiwania wobec władz.
W przypadku trudnej sytuacji życiowej badani najchętniej zwróciliby się o pomoc do krewnych
oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to przejawem wysokiego zaufania do tego typu
organizacji wśród społeczności lokalnej, a także o wysokiej wiedzy i świadomości mieszkańców.
Z danych wynika, że problem narkotykowy jest umiarkowany wśród dorosłych.
22% respondentów deklaruje, że zna osoby w swoim środowisku, które zażywają tego typu
substancje. Większość mieszkańców nie wie, w jaki sposób mogliby zdobyć narkotyki na terenie
miasta, ale 20% uważa, że nie jest to trudne. W tym kierunku miasto powinno podjąć stanowcze
działania, by zweryfikować czy faktycznie narkotyki są tak łatwo dostępne jak twierdzą
ankietowani.
Odsetek ankietowanych, którzy znają osoby doświadczające przemocy fizycznej lub psychicznej
wynosi 41%. Są to niepokojące dane. Projektowanie działań profilaktycznych w tym zakresie
zdaje się być konieczne w najbliższym czasie.
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2)
a)

b)

Ankietowani (27%) nie znają pojęcia cyberprzemocy. Pomimo, że mają w swoim otoczeniu
osoby, które jej doświadczyły 68% nie wie gdzie szukać wsparcia w takiej sytuacji.
Większość badanych ma doświadczenia z szeroko rozumianym hazardem. 51% zdarzyło się brać
udział w konkursach, których warunkiem jest wysyłanie płatnych SMS-ów, 14% grało na
automatach do gier, 8% obstawiało zakłady bukmacherskie, a 2% grało w płatne gry internetowe.
Diagnoza dzieci i młodzieży
Metodologia badań.
Badanie diagnozujące problemy uzależnień na terenie Radzionkowa zostało przeprowadzone
zgodnie z metodologią ilościową, przy użyciu badania internetowego. Koncepcja badania
uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań, z czym wiązał się przede
wszystkim sposób realizacji badania i proces zbierania danych. Jego celem była analiza
problemów społecznych, z jakimi borykają się młodzi ludzie, takich jak spożywanie alkoholu,
palenie papierosów, styczność z narkotykami oraz dopalaczami. W ankiecie pojawiały się
również pytania dotyczące agresji i przemocy w szkole, a także cyberprzemocy. Do badania
wybrano grupę dzieci i młodzieży, których opinie pozwoliły na wieloaspektowe potraktowanie
badanej tematyki, analizę nasilenia oraz dynamiki wybranych problemów. Przeprowadzono trzy
komplementarne badania na trzech różnych poziomach edukacji. Każda grupa respondentów
wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na lepszą diagnozę oraz głębsze
zrozumienie.
Opis badanej grupy
W anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w Radzionkowie wzięło udział
454osób, w tym 257 dziewcząt i 191 chłopców.
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Podsumowanie badań:

Problem alkoholowy





W szkole podstawowej 38% dzieci kojarzy pijących kolegów, a 62% uczniów twierdzi, że nie zna
takich osób. W gimnazjum 39% zaznaczyło, że nie zna osób sięgających po alkohol, a w szkole
średniej zaledwie 1% uczniów. 25% gimnazjalistów i 13% licealistów zauważa pojedyncze
przypadki, ale już 43% najstarszych uczniów twierdzi, że zna więcej niż 20 znajomych, którzy
spożywają alkohol.
4% badanych uczniów szkół podstawowych przyznało, że piło napoje alkoholowe. W przypadku
gimnazjalistów jest to 28%, a wśród licealistów 82%. Dane pokazują, że na problem alkoholowy
narażeni są przede wszystkim uczniowie szkół gimnazjalnych.
Najczęściej spożywanym i najbardziej popularnym rodzajem alkoholu spożywanym przez
młodzież jest piwo oraz wódka
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9% uczniów szkoły podstawowej, 38% młodzieży gimnazjalnej oraz 56% licealistów przyznaje,
że przynajmniej raz wprowadziło się w stan upojenia alkoholowego.
Ankietowani odpowiadali też na pytanie możliwości zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
17% szóstoklasistów, 28% gimnazjalistów oraz 49% najstarszych uczniów uważa, że alkohol na
terenie miasta jest łatwo dostępny.

Problem nikotynowy








Po papierosy sięgało 5% uczniów szkoły podstawowej. W gimnazjum odsetek ten zwiększa się
znacznie i wynosi 22%, a w liceum kontakt z papierosami miało już 52% uczniów. Z powyższych
odpowiedzi wynika, że uczniowie już w szkole podstawowej palą papierosy. Podobnie jak
w przypadku alkoholu, liczba uczniów sięgających po tę używkę zwiększa się znacząco
w momencie przejścia ze szkoły podstawowej do gimnazjum.
Dzieci i młodzież swój pierwszy kontakt z papierosami mieli w dużej części podczas wakacji,
w domu i w szkole.
Zapytaliśmy respondentów, czy ktoś namawiał ich do spróbowania papierosów. Większość
uczniów deklaruje, że była to ich własna wola. Tak odpowiedziało 64% uczniów szkół
podstawowych, 43% uczniów gimnazjum oraz 74% uczniów liceum. Spory odsetek uczniów
z każdej kategorii wiekowej był namówiony do spróbowania papierosów przez koleżankę/kolegę.
17% uczniów szkół podstawowych, 38% gimnazjalistów oraz 65% uczniów szkół średnich
potwierdza, że palenie jest modne wśród ich kolegów i koleżanek.
Najwięcej uczniów pali papierosy mniej niż pół roku. Takiej odpowiedzi udzieliło 67%
szóstoklasistów, 50% gimnazjalistów oraz 43% licealistów. Spory odsetek uczniów gimnazjum
i liceum pali dłużej niż 3 lata.

Problem narkotykowy i dopalaczy










Problem związany z narkotykami w Radzionkowie rozpoczyna się w gimnazjach.
1% szóstoklasistów, 8% gimnazjalistów i 11% najstarszych uczniów, którzy przystąpili do
badania, przyznało się do brania narkotyków.
Wśród uczniów, którzy zażywali narkotyki, pierwszy kontakt z tymi używkami miał miejsce na
wakacjach. Duża ilość uczniów starszych swój pierwszy raz z narkotykami miało w szkole i na
dyskotece.
Zapytaliśmy także o to, czy ktoś namawiał uczniów do spróbowania narkotyków. ¾ uczniów
szkół podstawowych, 33% uczniów gimnazjów oraz 60% licealistów, biorąca udział w ankiecie
stwierdziło, że nie była namawiana przez nikogo. Najstarsi uczniowie deklarują również, że byli
namawiani przez kolegów/koleżanki, a młodsi uczniowie przez nowo poznanych znajomych.
Kontakty uczniów z narkotykami najczęściej miały charakter epizodyczny, natomiast niepokoić
musi fakt, że 29% gimnazjalistów i 11% uczniów szkół średnich, którzy zażywają narkotyki, robi
to codziennie.
Wśród uczniów obserwujemy deklaracje zażywania większości rodzajów narkotyków, które
pojawiły się w kwestionariuszu badania. Najbardziej popularnym narkotykiem, jest marihuana.
Uczniowie potwierdzają, że dopalacze nie są produktem w 100% zlikwidowanym z polskiego
rynku. Co gorsze 5% gimnazjalistów i 3% młodzieży szkół średnich przyznało się do
spróbowania dopalaczy.
Zapytaliśmy o wiek, w którym uczniowie pierwszy raz brali dopalacze. Uczniowie gimnazjum
i liceum mieli najczęściej 13, 14 lub 15lat, gdy próbowali dopalaczy.
Ankietowani mieli kontakt z dopalaczami w różnych miejscach. Aż 35% gimnazjalistów
przyznaje, że pierwszy kontakt miał miejsce w szkole. 50% licealistów spróbowało dopalaczy na
wakacjach, a druga połowa w domu. Większość badanych, którzy mają doświadczenie
z dopalaczami, chciała spróbować przez ciekawość i raczej było to incydentalne.

Zjawisko przemocy


Uczniowie czują się w szkole raczej bezpiecznie. Jest jednak stosunkowo sporo osób, które
w szkole nie zawsze czują się bezpiecznie, z czego mały odsetek czuje się niebezpiecznie.
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48% uczniów szkół podstawowych, 49% uczniów gimnazjum i 27% uczniów liceów,
zadeklarowało, że przemoc/agresja to zjawisko sporadyczne, lecz są uczniowie, którzy co
najmniej raz w tygodniu są świadkami agresji rówieśniczej.
35% dzieci z podstawówek, 30% z gimnazjów oraz 25% z liceów padło przynajmniej raz w życiu
ofiarą przemocy.
Pozytywnym zjawiskiem, jest zaufanie dzieci do osób dorosłych, ponieważ w szkołach
podstawowych 63%, w gimnazjach 45%, a w liceach 42% uczniów zwróciłoby się właśnie do
kogoś dorosłego, np. nauczyciela, rodziców, policji etc. w sytuacji związanej z przemocą.
Następnie w klasach gimnazjalnych próby załagodzenia konfliktu samodzielnie podjęłoby się
25% ankietowanych, w szkołach podstawowych 24%, a w szkołach średnich 44%. Jest także
pewna część uczniów w szkole, która z chęcią włączyłaby się w konflikt, a także część uczniów,
która zachowałaby bierną i obojętną postawę wobec sytuacji, w której komuś dzieje się krzywda.
Większość ankietowanych w sytuacji, kiedy uczeń sam byłby ofiarą przemocy, zwróciłaby się do
swoich rodziców (54% uczniów szkół podstawowych, 44% gimnazjalnych, 49% średnich).
Kolejno uczniowie zwróciliby się do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Następna część
uczniów zwróciłaby się do kolegi lub koleżanki. Jest także pewna grupa uczniów, która nie
zgłosiłaby takiego incydentu nikomu.

Korzystanie z komputera i zagrożenie cyberprzemocą




Największy odsetek respondentów przebywa przed komputerem średnio od 1-3 godzin dziennie
(41% szóstoklasistów, 40% gimnazjalistów oraz 47% licealistów ). Od 3 – 5 godzin spędzają
czas przed komputerem przede wszystkim uczniowie szkół średnich. Mniej niż godzinę dziennie
na komputer poświęcają przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalistów. Jest
także spora grupa uczniów, którzy spędzają przed monitorem ponad 5 godzin. W przypadku
liceum jest to 16%, gimnazjum jest to 11%, a w szkołach podstawowych 4%.
Najczęściej odwiedzanymi stronami internetowymi są Facebook, Youtube, a także inne nie
uwzględnione w naszej ankiecie.

Uwagi ogólne


Uczniowie preferują spędzanie czasu ze swoimi przyjaciółmi oraz uprawianie sportu, ale coraz
więcej z nich zostaje w domu przed komputerem. Wyjścia na dyskoteki, wyjazdy poza miejsce
zamieszkania czy wyjścia do kina są formą najmniej popularną dla uczniów we wszystkich
placówkach.
 Zbadano dostępność używek dla osób niepełnoletnich na terenie miasta. Odsetek odpowiedzi
wskazujących na łatwy dostęp do używek różni się w zależności od wieku badanych, a także
rodzaju używki. Dostępność używek takich jak alkohol czy papierosy osobom niepełnoletnim jest
w miarę łatwa, zwłaszcza jeśli znają odpowiednie osoby. Sytuacja zmienia się jeśli pytamy
o narkotyki czy dopalacze. Uczniowie odpowiadają, że jest to raczej bądź bardzo trudne do
zdobycia.
 Na podstawie dokonanej diagnozy stwierdzić można, że na terenie miasta w najbliższym
czasie wskazane będzie podjęcie następujących działań:
o Zwiększenie świadomości w zakresie zdrowotnych i psychologicznych konsekwencji
nadużywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych szczególnie w gimnazjach.
o Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat działania i zagrożeń płynących ze stosowania
dopalaczy.
o Podjęcie działań profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe młodych
ludzi oraz ich zdolności interpersonalne niezbędne dla satysfakcjonującego
funkcjonowania wśród rówieśników bez pomocy alkoholu, papierosów i narkotyków.
o Wdrożenie profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej w zakresie przemocy rówieśniczej,
a także nowych form przemocy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych.
Ze szczególnym naciskiem na szkoły podstawowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na
kwestie związane z ochroną przed cyberprzemocą.
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3)
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Ze względu na dość łatwą możliwość nabycia używek (przede wszystkim alkoholu i
papierosów) przez osoby niepełnoletnie warto rozważyć realizacje szkoleń dla
sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Punkty sprzedaży alkoholu
Opis badanej próby

W badaniu przeprowadzonym w punktach sprzedaży wzięło udział 40 osób. Byli to sprzedawcy
z terenu Radzionkowa, w zróżnicowanym wieku. Pytania, które znalazły się w ankiecie
przeprowadzonej w punktach sprzedaży, miały na celu ukazanie postawy sprzedawców napojów
alkoholowych wobec tak ważnych zagadnień jak:
 sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;
 sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym;
 spożywanie alkoholu w miejscu jego sprzedaży;
 awantury i bójki wywołane przez osoby nietrzeźwe lub spożywające alkohol.
b) Wyniki badania

















25% ankietowanych jest zdania, że alkohol w piwie, czy winie jest mniej groźny niż ten w wódce.
60% sprzedawców, odpowiedziało, że „nie jest”.
80% ankietowanych nie zgadza się na spożywanie alkoholu w punktach sprzedaży, mimo to aż
54% uważa, że zdarza się to prawie codziennie, 8% sprzedawców stwierdziło, że zdarza się to
średnio raz w miesiącu.
71% sprzedawców odpowiedziało, że osoby nietrzeźwe w jakiś sposób zagrażają innym osobom
w ich otoczeniu, a 5% ankietowanych było odmiennego zdania.
27% ankietowanych odpowiedziało, że doświadczyło nieprzyjemnej sytuacji w obrębie
sklepu/lokalu, w którym pracują.
84% sprzedawców uważa za niestosowne sprzedaż alkoholu osobie pełnoletniej, ale nietrzeźwej.
52,5% sprzedawców odpowiedziało, że papierosy powinny być sprzedawane od 18 roku życia.
47,5% uważa, że papierosy oraz wyroby tytoniowe powinny być dostępne od 21 roku życia.
Żaden z ankietowanych nie uważa, że ten wiek powinien ulec obniżeniu.
50% sprzedawców pozostawiłoby minimalny wiek sprzedaży alkoholu na 18 lat. 45% proponuje
zwiększenie go do 21, a 5% uważa, że już16-latkowie powinni mieć możliwość zakupu alkoholu.
75% sprzedawców odpowiedziało, że nie zna przypadków sprzedaży papierosów nieletnim.
25% było odmiennego zdania.
71% sprzedawców twierdzi, że nigdy nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś sprzedał alkohol osobie
nieletniej. Aż 29% zna takie przypadki.
100% sprzedawców stwierdziło, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie niepełnoletniej. Jeśli
chodzi o sprzedaż wyrobów tytoniowych, wyniki były identyczne.
56% sprzedawców odpowiedziało, że zdarza się bardzo rzadko, by osoba niepełnoletnia chciała
kupić papierosy, 24% twierdzi, że taka sytuacja ma miejsce, co najmniej raz w tygodniu.
52% sprzedawców bardzo rzadko spotyka się z sytuacją próby zakupu alkoholu przez nieletniego,
a 26% spotyka się z nią co najmniej raz w tygodniu. 22% uważa, że takie sytuacje nigdy się nie
zdarzają.
Zapytaliśmy sprzedawców, czy czują się skrępowani w przypadku, kiedy muszą poprosić klienta
o dowód osobisty, gdyż nie mają pewności, że jest on pełnoletni. 70% twierdzi, że nie ma z tym
problemu i bez skrępowania prosi o okazanie dowodu osobistego, jednak aż 15% sprzedawców
przyznaje, że wstydzi się poprosić o dowód, a 15% mimo, że wstydzi się poprosić o dowód
upewnia się, czy klient jest pełnoletni.
Jeśli chodzi o kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych 35% ocenia dobrze jej skuteczność,
30% sprzedawców uważa, że średnio, a 5% słabo.
50% ankietowanych deklaruje, że zupełnie nie odczuwa potrzeby uczestnictwa w szkoleniach
z profilaktyki. 50% sprzedawców zdaje sobie sprawę, jak są one ważne i twierdzi, że chciałoby
w nich uczestniczyć.
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ROZDZIAŁ III
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
1) Prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego:
a) Motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii osób
współuzależnionych;
b) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupy wsparcia i grupy
samopomocowe po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej);
c) Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
d) Zainicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej;
e) Posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb
z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową
pomoc dla klientów punktu;
f) Prowadzenie Punktu Pomocy Prawnej.
2) Wsparcie działalności placówek lecznictwa odwykowego podnoszące efektywność usług
świadczonych na rzecz mieszkańców.
3) Finansowanie programów zdrowotnych skierowanych m.in. do: osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, osób uzależnionych po leczeniu odwykowym, dla ofiar przemocy, dla dzieci
z dysleksją i ADHD, dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, rodzin osób uzależnionych
w tym DDA.
4) Finansowanie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu.
5) Dofinansowanie kształcenia i szkoleń osób prowadzących terapię uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu.
6) Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez
kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej realizowanych
w klubach abstynenta oraz w innych placówkach.
7) Zakup materiałów edukacyjnych.
8) Finansowanie kosztów postepowania sądowego w przedmiocie zobowiązania do leczenia
odwykowego, w tym kosztów opinii biegłych sądowych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1) Tworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.
a) Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie
z problemem alkoholowym.
b) Finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej oraz realizowanych programów
profilaktycznych
c) Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
d) Finansowanie prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych i programów socjoterapeutycznych dla
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
e) Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
f) Organizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich akcji wypoczynku dla dzieci z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym.
g) Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli.
h) Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.
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i) Organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających
na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.
2) Wspieranie grup samopomocowych dla dzieci alkoholików typu Alateen.
3) Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z FAS – Płodowym Zespołem Alkoholowym
– oraz dla ich rodziców i opiekunów.
4) Wspieranie i współfinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych i Dorosłych
Dzieci Alkoholików.
5) Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który w ramach GPPiRPA
realizowany będzie poprzez:
a) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
b) Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy
w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym upowszechnianie materiałów
informacyjno – edukacyjnych
c) Dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym nt. procedury „Niebieskiej Karty”.
d) Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin
dotkniętych problemem przemocy.
e) Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie .
f) Superwizowanie pracy zespołu interdyscyplinarnego.
g) Finansowanie programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, budowania
relacji interpersonalnych, rozwiazywania konfliktów.
6) Wsparcie asystenta rodziny, realizującego zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
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 oraz innych,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
1) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.:
a) programy w zakresie asertywności i radzenia sobie ze stresem;
b) programy w zakresie profilaktyki alkoholowej;
c) programy w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych oraz innych zaburzeń zdrowia
psychicznego;
2) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem
jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych
i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
3) Wspieranie wspólnych spotkań, wyjazdów integracyjnych dla dzieci i rodziców, mających na celu
profilaktykę oraz budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych między dzieckiem
i rodzicami.
4) Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez
młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
5) Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi,
młodzieżą oraz umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla
nauczycieli, pedagogów, psychologów.
6) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla innych grup zawodowych:
m.in. policjantów, pracowników Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, wybranych grup
pracowników służby zdrowia, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Pełnomocnika dot. uzależnień.
7) Organizowanie i dofinansowanie konkursów, wystaw oraz lokalnych imprez dla dzieci
i młodzieży związanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz
innych związanych z rozwijaniem pasji i zainteresowań;
8) Prowadzenie różnych form zajęć sportowych, artystycznych dla dzieci i młodzieży.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)

Organizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich akcji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży.
Tworzenie miejsc rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w celu prowadzenia
profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Prowadzenie działań kontrolnych wobec punktów sprzedaży alkoholu.
Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów
alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży.
Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
problemów alkoholowych, organizowanie festynów, lokalnych dni trzeźwości, happeningów,
pikników, konferencji prasowych, debat w lokalnych mediach, produkcja gadżetów
promocyjnych.
Współudział w lokalnych i ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie
gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Tworzenie sieci punktów z informacjami o ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych.
Produkcja i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień.
Wspieranie edukacji osób uczących się, studiujących i pracujących w systemie pomocy dzieciom,
młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym oraz przemocy, poprzez prenumeratę
czasopism, zakup specjalistycznych książek i opracowań.
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach
publicznych.
Zapobieganie problemom zdrowotnym i psychospołecznym wynikającym z nadużywania
alkoholu poprzez wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej
diagnozy i krótkiej interwencji.
Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez podnoszenie kompetencji
zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi oraz
inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
w miejscach publicznych.
Dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Centrum Interwencji Kryzysowej
i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu na rzecz mieszkańców Radzionkowa.
Wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców
sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1) Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich.
2) Wspieranie inicjatyw młodzieży zrzeszonej w organizacjach propagujących trzeźwy, wolny od
uzależnień styl życia.
3) Wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich
przeciwdziałających uzależnieniom.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli
kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora w przypadku złamania zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy
napojów alkoholowych. Postępowanie w tym zakresie prowadzone jest na podstawie przepisów
o postępowaniu karnym. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel publiczny odbywają się
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w trybie uproszczonym. Wniesienie aktu oskarżenia do sądu musi być
przeprowadzeniem postępowania dowodowego, które należy do kompetencji policji.

poprzedzone

6. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin.
7. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - podejmowanie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu.
1) Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art.24 (rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie
się od pracy, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego).
2) Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności
zaprzestania wymienionych działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu
odwykowemu.
3) Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności
przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postepowania, przygotowanie
dokumentacji związanej z postepowaniem sądowym (wywiad środowiskowy, protokoły) oraz
złożenie wniosku do sądu rejonowego o wszczęcie postepowania (uiszczenie opłaty sadowej oraz
opłaty z tytułu wydanych opinii biegłych).
ROZDZIAŁ IV
REALIZACJA PROGRAMU
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.
ROZDZIAŁ V
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie działa
w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Radzionków.
2. Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie
Komisji otrzymują miesięczne wynagrodzenie, pod warunkiem uczestnictwa przynajmniej
w jednym posiedzeniu komisji.
3. Wynagrodzenie ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za
pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału ustalone w oparciu o art. 56 ust. 1 pkt. 2 Prawa
Bankowego, a podanego w komunikacie GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim w wysokości:
1)
12% - dla Przewodniczącego Komisji,
2)
10% - dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji,
2)
7% - dla pozostałych członków Komisji.
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