
UCHWAŁA NR XII/7/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.), 
na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w brzmieniu, stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Burmistrza Miasta Bierunia do złożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji 
Programu do dnia 31 marca 2018 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Rozmus
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

 

WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2017 rok, zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zadań własnych gminy 

wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.). Program stanowi 

integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 w Gminie Bieruń. 

Nadrzędnym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych 

i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie 

rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Zadania oraz sposoby i metody ich realizacji ujęte 

w Programie, są dostosowane do lokalnych potrzeb oraz możliwości ich realizacji w oparciu o istniejące 

zasoby osobowe, instytucjonalne i organizacyjne. Powyższy Program w dużej mierze kontynuuje zadania 

rozpoczęte w poprzednich latach oraz podejmuje również nowe przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich 

skuteczność. 

Program został opracowany w szczególności o przepisy i dokumenty:  

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1817). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 

z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390).  

5. Ustawa  z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016 – 2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.1492). 

7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bieruń na lata 2014-2020. 
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Rozdział 1 

 

DIAGNOZA 

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania 

przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ 

na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku 

pracy, a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociąga za sobą 

psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga 

występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez 

społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu i środków uzależniających dotyczą zarówno sfery 

społecznej jak i materialnej.  

Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Bieruń zajmuje się Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałając w szczególności z Gminnym Centrum Profilaktyki 

Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu, 

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Bieruniu, Sądem Rejonowym w Tychach, 

Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Dromader” i kuratorami sądowymi. 

Według szacunkowych danych opartych na wskaźnikach Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA) szacuje się, że co piąty mieszkaniec gminy jest uwikłany w jakiś sposób 

(osobiście lub przez członków rodziny) w problem alkoholowy. 

Opierając się na danych PARPA z dnia 31.12.2014 r. można przyjąć, iż skala problemów związanych 

z alkoholem w Bieruniu przedstawia się następująco: 

 

 W Polsce 

38,6 mln mieszkańców 

W Gminie Bieruń 

19,2 tys. 

mieszkańców 

Liczba osób uzależnionych 

od alkoholu 

ok. 2% populacji ok. 800 tys. osób  384 osóby 

Dorośli żyjący w otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, 

rodzice) 

 

ok. 4% populacji 

 

ok. 1,5 mln osób 

 

 769 osób 

Dzieci wychowujące się 

w rodzinach alkoholików 

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln osób  769 osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln osób  960 – 1345 osób 

Ofiary przemocy domowej 

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób dorosłych 

oraz 2/3 dzieci z tych 

rodzin 

razem ok. 2 mln osób: 

dorosłych i dzieci 
razem  1024 osób 

   Źródło: PARPA, zestawienie statystyczne 2014 r.                                                                 

 

Z pomocy oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, w 2015 roku z powodu 

alkoholizmu lub narkomani co najmniej jednego członka rodziny, skorzystało 7 rodzin. 
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W 2015 roku, Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Bieruniu, udzieliło pomocy osobom/rodzinom w następującym zakresie: 

- konsultacje ds. uzależnień od alkoholu – 109, 

- konsultacje dla osób współuzależnionych – 108, 

- konsultacje ds. narkomanii – 56, 

- konsultacje ds. przemocy – 124, 

- konsultacje ds. pomocy rodzinie – 51. 

 

Liczba udzielonych porad przez specjalistów w latach 2012–2015. 

 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu, w roku 

2015 prowadził procedurę 47 Niebieskich Kart, w wyniku których utworzono 133 grupy robocze. Z analizy 

danych wynika, że głównymi przyczynami przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych. W tym samym roku do Izby Wytrzeźwień (Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym 

od Alkoholu w Chorzowie) przewieziono 214 mieszkańców Bierunia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu w 2015 r. prowadziła 142 sprawy 

dotyczące osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację 

nieletnich, zakłócają spokój oraz porządek publiczny. W 2015 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Tychach, 

11 wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  
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Rozdział 2 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych 

i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców 

Gminy Bieruń, podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury spożycia i wzorów używania 

napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

 

Cele szczegółowe programu : 

1. Intensyfikacja podejmowanych działań na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia.  

2. Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym 

wykluczeniem, zapewnienie ciągłości usług zdrowotnych dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych, utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży.  

3. Zmniejszenie skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, używania 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez propagowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

4. Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy 

w rodzinie. 

5. Wspomaganie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień. 
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Rozdział 3 

 

ZADANIA PROGRAMU 

 

1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ OSÓB 

DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIEŃ 

POMOCY PSYCHSPOŁECZNEJ, PRAWNEJ, A TAKŻE OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

 

L.p. Sposób realizacji Wskaźniki Partnerzy  

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie oraz doposażenie Gminnego Centrum 

Profilaktyki Uzależnień (GCPU) działającego przy MOPS 

w Bieruniu w tym: 

a) Prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie 

pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej, 

b) podejmowanie działań mających na celu motywowanie 

osób do podejmowania leczenia odwykowego, 

c) zapewnienie dostępu do pomocy prawnej osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin, w szczególności 

w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, 

d) upowszechnianie wiedzy na temat procedury „Niebieska 

Karta” i infolinii „Niebieska Linia”, 

e) udzielanie informacji dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków, osób doświadczających 

przemocy i ich rodzin na temat placówek pomocowych 

działających w obszarze problemów uzależnień 

i przemocy, 

f) zakup materiałów profilaktycznych i dydaktycznych, 

artykułów,  potrzebnych do zorganizowania ww. działań, 

g) współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się 

rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

h) finansowanie opinii biegłych, w przedmiocie 

uzależnienia oraz przeprowadzonych wywiadów 

informacyjnych na potrzeby GKRPA, 

i) wspieranie działalności grup samopomocowych, w tym 

grupy dla współuzależnionych. 

 

Liczba osób udzielających porad/konsultacji, 

liczba udzielonych porad/konsultacji 

(prawnych, psychologicznych),  

liczba rozdysponowanych informacji (ulotki, 

informatory, broszury, materiały 

profilaktyczne) w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy, 
liczba osób uczęszczających na grupy 

samopomocowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA), 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS), 

Wolontariat, 

Zespół Interdyscyplinarny 

(ZI), 

Parafie, 

Prokuratura Rejonowa 

w Tychach, 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie (PCPR), 

media lokalne. 
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2) Prowadzenie oraz doposażenie dwóch świetlic wsparcia 

dziennego o charakterze opiekuńczym  realizujących program 

profilaktyczny dla dzieci, młodzieży i rodziców w tym: 

a) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 

b) sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego 

sytuacji rodzinnej i szkolnej, 

c) prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących 

w zajęciach prowadzonych w świetlicach poprzez 

finansowanie m.in. posiłku, wigilii, paczek 

świątecznych, 

d) finansowanie wycieczek oraz innych form wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży ze świetlic, 

e) finansowanie i wspieranie przedsięwzięć 

profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych 

do dzieci i młodzieży, polegających na organizowaniu 

zajęć o charakterze rekreacyjnym, sportowym, 

kulturalnym itp., 

f) tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania 

wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych uzależnieniami, poprzez zakup materiałów 

profilaktycznych i dydaktycznych, artystycznych, 

sprzętów, itp., 

g) inicjowanie różnych form profilaktyki rówieśniczej 

m.in. poprzez wspieranie rozwoju i działalności 

wolontariatu, 

h) współpraca z rodziną dziecka oraz finansowanie zajęć 

dla rodziców rozwijających umiejętności i kompetencje 

wychowawcze, 

i) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży m.in. poprzez finansowanie, 

prowadzenie, tworzenie klubów młodzieżowych. 

Liczba dzieci uczęszczających do świetlic, 

liczba dzieci objętych dożywianiem, 

liczba wolontariuszy, 

liczba rodziców uczęszczających  

w zajęciach. 

MOPS, 

Komenda Powiatowa Policji 

(KPP), 

wolontariat, 

placówki służby zdrowia, 

placówki oświatowe, 

organizacje pozarządowe, 

jednostki organizacyjne 

gminy, 

media lokalne. 
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2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W  ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH. 

 

L.p. Sposób realizacji Wskaźniki Partnerzy 

1) 

 

 

 

 

a) Wspieranie przedszkoli i szkół w rozwijaniu działań 

profilaktycznych m.in. poprzez finansowanie 

programów i spektakli profilaktycznych, programu 

rozwoju osobowości i działań twórczych dla dzieci 

i młodzieży, 

b) prowadzenie edukacji publicznej poprzez 

rozpowszechnianie ulotek, broszur, współpracę 

z mediami, 

c)   organizacja i finansowanie zajęć dla rodziców mających 

na celu podniesienie kompetencji wychowawczych, 

społecznych oraz przygotowujących rodziców 

do wychowywania dzieci bez przemocy i alkoholu, 

d)   udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach 

edukacyjno–społecznych dotyczących profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień, 

e)   zakup materiałów: dydaktycznych, edukacyjnych, 

promocyjnych, profilaktycznych, literatury i prasy 

specjalistycznej, 

f)   finansowanie imprez w tym sportowo-kulturalnych, 

kampanii, festynów, koncertów, konkursów wraz 

z nagrodami itp., bez alkoholu, narkotyków i innych 

używek oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

g)    organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji 

podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu 

profilaktyki narkomanii, alkoholizmu oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności 

dla pracowników: oświaty, Policji, MOPS w Bieruniu, 

w tym Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień 

i świetlic oraz członków GKRPA w Bieruniu,  

h)    sfinansowanie wykonania diagnozy problemów 

uzależnień, przemocy w Gminie Bieruń. 

 

 

Liczba zrealizowanych programów, 

liczba dzieci i młodzieży biorących udział 

w programach profilaktycznych, 

liczba rozdysponowanych informacji (ulotki, 

informatory, broszury, materiały 

profilaktyczne) w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy, 

liczba osób uczestniczących w warsztatach 

umiejętności rodzicielskich,  

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć bez 

alkoholu, narkotyków i innych używek, 

liczba zrealizowanych szkoleń, 

liczba uczestników, która wzięła udział 

w szkoleniach. 

 

 

 

 

 

Placówki oświatowe, 

MOPS, 

KPP, 

placówki służby zdrowia, 

Straż Miejska (SM), 

GKRPA, 

parafie, 

organizacje pozarządowe, 

ZI, 

jednostki organizacyjne 

gminy,  

media lokalne. 
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3.  WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POPRZEZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WSPOMAGANIE PROCESU 

POWROTU DO ZDROWIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN. 

 

 

L.p. Sposób realizacji Wskaźniki Partnerzy 

1) Na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817), zadanie to będzie realizowane przez organizacje 

pozarządowe i instytucje, które wybrane zostaną w ramach 

otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 

 

Liczba osób objętych wsparciem. 

 

GKRPA, 

MOPS. 

 

 

4.  DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 

L.p. Sposób realizacji Wskaźniki Realizator/Partnerzy 

1) Podejmowanie działań w zakresie: 

a) przyjmowania zgłoszeń o przypadkach nadużywania 

alkoholu,  

b) prowadzenia działań zmierzających do poddania się 

leczeniu odwykowemu osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się 

od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny, 

c) przygotowywania dokumentacji związanej 

z  postępowaniem sądowym w stosunku do osób 

uzależnionych od alkoholu, 

d) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

e) prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

f) prowadzenia kontroli przestrzegania warunków i zasad 

sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza, 

g) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

 

Liczba posiedzeń, 

liczba osób motywowanych do podjęcia  

leczenia odwykowego, 

liczba osób zmotywowanych do 

dobrowolnego leczenia odwykowego, 

liczba osób skierowanych na badanie przez 

biegłych,  

liczba wydanych opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, 

liczba wniosków do  sądu o zastosowanie 

leczenia odwykowego, 

liczba podjętych działań kontrolnych, 

liczba podjętych działań interwencyjnych, 

liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

liczba wydanych opinii (negatywnych 

i pozytywnych) w przedmiocie zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży. 

 

 

 

 

 

GKRPA, 

Sąd Rejonowy w Tychach, 

KPP, 

SM, 

Media lokalne. 
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alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego, 

h) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

i) uczestniczenia w pracach grupy roboczej Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 
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Rozdział 4 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BIERUNIU 

 

Za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują 

wynagrodzenie w następujący sposób: 

a) przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

240 zł brutto za posiedzenie, 

b) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

220 zł brutto za posiedzenie. 

 

Rozdział 5 

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

 

Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

Partnerzy programu: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, 

c) Placówki oświatowe,  

d) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

e) Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień przy MOPS w Bieruniu, 

f) Placówki służby zdrowia, 

g) Komenda Powiatowa Policji, 

h) Straż Miejska, 

i) Sąd Rejonowy w Tychach, 

j) Prokuratura Rejonowa w Tychach, 

k) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, 

l) jednostki organizacyjne gminy, 

m) organizacje pozarządowe, 

n) parafie, 

o) wolontariat, 

p) media lokalne. 
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Rozdział 6 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy 2017 w ramach środków finansowych 

planowanych w budżecie Gminy Bieruń, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być pozyskane środki zewnętrzne. 

 

 

Rozdział 7 

 

MONITOROWANIE PROGRAMU 

 

Do oceny stopnia zrealizowania działań w Programie, zostaną wykorzystane wskaźniki 

monitoringowe zawarte w tabelach Rozdziału 3. 
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