INFORMACJA
z wykonania zadań wynikających z realizacji Programu działań służących
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych za rok 2013
Art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nałożył na samorząd terytorialny obowiązek kształtowania polityki alkoholowej
poprzez coroczne opracowanie i realizację gminnego programu rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Realizacja uchwały Nr XXV/135/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 przedstawia się
następująco:
- przesłano do Komisariatu Policji w Pacynie informację o aktualnej sieci
placówek sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- poinformowano Posterunek Policji w Pacynie o cofnięciu zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w
OSP Rybie;
- o każdym wydanym jednorazowym zezwoleniu na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych informowano Posterunek Policji w Pacynie;
- rodziny z problemem alkoholowym będące w trudnej sytuacji materialnej
otrzymywały pomoc materialną z GOPS;
- zrefundowano pobyt kilkunastu dzieci z rodzin osób uzależnionych od
alkoholu na koloniach letnich połączonych z profilaktyką uzależnień;
- szkoły realizowały programy w zakresie profilaktyki uzależnień w czasie
zajęć szkolnych i letnich kolonii;
- w ZSO w Pacynie odbyły się spotkania i pogadanki z przedstawicielami
Policji, MONARU, klubu AA; organizowano konkursy, spektakle
teatralne i inne formy profilaktyki;
- na potrzeby komisji, szkoły i osób uzależnionych zakupiono książki i
czasopisma związane z profilaktyką uzależnień;
- skierowano sześć osób na badania specjalistyczne celem ustalenia stopnia
uzależnienia od alkoholu;
- współpracowano z gminnym zespołem interdyscyplinarnym
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przedstawiciel komisji
uczestniczył w spotkaniach zespołu jako jego stały członek;
- w roku 2013 odbyło się 9 posiedzeń komisji; ustalano i zatwierdzono
bieżące
potrzeby
i
wydatki;
przeprowadzano
rozmowy
z osobami nadużywającymi alkoholu o skutkach zdrowotnych,
ekonomicznych i społecznych jego nadużywania, wskazywano drogi
wyjścia z sytuacji; wszystkie osoby zobowiązywano do uczęszczania
na zajęcia z terapeutą wskazując miejsca gdzie taką pomoc mogą
uzyskać; na bieżąco analizowano aktualny stan spraw związanych z
nadużywaniem alkoholu przez osoby będące w zainteresowaniu komisji.

Nie wydawano nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wykonanie budżetu za 2013 r.:
Planowane wpływy:
Wykonanie:
z tego: roczna sprzedaż alkoholu
jednorazowe zezwolenia

- 41.000,00 zł
- 34.544,70 zł
- 34.369,70 zł
- 175,00 zł

Wydatki ogółem:
z tego:

- 41.000,00 zł

I – przeciwdziałanie alkoholizmowi ( plan - 40.000,00 zł )
Par.
4170
4210
4240
4300
4430
4700
4390
4110
4410

Plan

Wykonanie na (18.12.2013 ) - 25.520,98 zł

9.912,72
4.000,00
4.000,00
15.800,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
287,28
1.000,00
II – przeciwdziałanie narkomanii

Par.

Plan

4300
4210

500,00
500,00

9.214,74
575,99
0,00
15.366,97
76,00
0,00
0,00
287,28
0,00
( plan - 1.000,00 zł )
Wykonanie - 500,00zł
500,00
0,00

