UCHWAŁA NR IV/18/06
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.
1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186,
Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,
Nr 171, poz. 1225) Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić „ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Łask na rok 2007” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Bartosik
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Załącznik do
Uchwały Nr IV/18/06
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY ŁASK NA ROK 2007
I. WSTĘP
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana w dalszej treści ustawą stanowi, że prowadzenie
działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
W celu realizacji obowiązków wynikających z powoływanej ustawy
Rada Miejska w Łasku uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Łask, zwany dalej gminnym programem będący
kluczowym dokumentem, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych
zadań własnych gminy.
Zadania te obejmują w szczególności:
•
•
•

•
•
•

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
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 socjoterepeutycznych,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13¹i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie wykorzystywane są dochody
gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przewiduje się, że w roku 2007 będą one porównywalne z wpływami z tego tytułu w roku
2006. Dlatego też w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
będziemy prowadzić takie działania, aby w miarę możliwości finansowych realizować
większość zadań nałożonych ustawą.
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY - zasoby i problemy.
/ wg stanu na dz. 31 października 2006 r. /

1. Liczba ludności:
ogółem - 28.501 osób
z tego: dzieci i młodzież /7-18 lat/ - 4.230
/obserwuje się spadek liczby ludności w porównaniu z rokiem 2005 o 123 osoby/
2. Placówki oświatowo – wychowawcze:
- szkoły podstawowe
- 9
- gimnazja
- 3
- licea ogólnokształcące - 2
- zespoły szkół ponadgimnazjalnych - 3
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 1
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 1
- Pogotowie Opiekuńcze - 1

3. Placówki i organizacje działające
alkoholowych i pomocy społecznej:

w

sferze

rozwiązywania

problemów

SP ZOZ w Łasku – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
Łask, ul. Warszawska 62
/ od grudnia 2006 r. placówka zmieniła swój lokal, dotychczas mieściła się w hotelu
szpitala przy ul. Batorego 37/
• dostępność dla pacjentów:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek – 8.00 – 19.30
wtorek – 8.00 – 15.00
• stan zatrudnienia:
6 osób, z tego:
2 osoby na pełnych etatach - terapeuta i pielęgniarka
1 osoba na ¼ etatu - psycholog
2 osoby na umowie – zleceniu – instruktor terapii uzależnień i lekarz psychiatra
1 osoba – wolontariat - 3 godz. w tygodniu – psycholog
• liczba pacjentów zarejestrowanych:
ogółem 207 osób, w tym 128 z terenu Gminy Łask , z tego 124 z rozpoznanym
zespołem zależności alkoholowej .
/liczba pacjentów utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego/
• rodzaj usług w ramach kontraktu z NFZ:
porady: diagnostyczne, kolejne, instruktora terapii,
sesje terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej
• świadczenia w ramach umowy z Gminą Łask:
różne świadczenia nie objęte kontraktem z NFZ,
profilaktyka dla młodzieży, współpraca z GKRPA w Łasku,
świadczenia kontraktowane przez NFZ, lecz wykonywane ponad limit;
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "MERKURY " Łask, ul. Warszawska 42
• czynny: codziennie oprócz sobót w godz. 16.00- 21.00
• liczba członków – 18 i 2 osoby oczekujące na przyjęcie / w r. 2005 – 23 osoby/
• grupy: samopomocowa, działająca w Klubie oraz grupa AA "Oaza"
korzystająca z pomieszczeń;
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Świetlice środowiskowe i profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
• świetlice środowiskowe MGOPS w Łasku :
1) Łask, ul, Narutowicza 28
2) Łask, Plac Lotników Łaskich 1
• świetlice profilaktyczno – wychowawcze działające przy :
3) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie, ul. Toruńska 1
4) Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łasku, ul. Berlinga 1
5) Szkole Podstawowej w Okupie
6) Szkole Podstawowej we Wrzeszczewicach
7) Szkole Podstawowej w Łopatkach
/ liczba dzieci zapisanych do świetlic na koniec września 2006 r. wynosiła 151.
Przewiduje się, że na koniec roku liczba korzystających będzie kształtowała się tak,
jak co roku, tj. w granicach ok. 170 dzieci /;
„Punkt Konsultacyjny dla Rodzin przy MGOPS w Łasku – Poradnia Młodych”
Łask, ul. Batorego 32 / w budynku Przedszkola Nr 6/
• czynny: poniedziałek – 14,00 – 17,00
wtorek, środa, czwartek, piątek - 15.00 – 18.00
• stan zatrudnienia: 5 osób na umowy – zlecenia /2 psychologów,
psychoterapeuta, 2 pedagogów /
• świadczenia: bezpłatne porady skierowane do osób młodych z konfliktami
wieku dojrzewania oraz do rodzin w sytuacjach kryzysowych, w tym także
z problemem alkoholowym;
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul. Warszawska 14
• pomoc finansowa i rzeczowa :
w okresie I-XI b.r. MGOPS w Łasku udzielił pomocy 1482 osobom,
z tego 147 osobom z powodu problemu alkoholowego
/ w okresie I – IX 2005 r. – udzielono pomocy 1502 osobom, z tego 117 osobom
z powodu problemu alkoholowego/
• wydawanie gorących posiłków dla osób potrzebujących w okresie jesiennozimowym:
2 punkty zorganizowane w budynku świetlicy środowiskowej Nr 1 w Łasku,
ul. Narutowicza 28 i w budynku Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kolumnie, ul. Lubelska 4/6; obecnie z tej pomocy korzysta 125
osób.
• z powodu nieodpowiednich warunków lokalowych oraz niemożnością
prowadzenia indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności
z dniem 30.06.2006 r. została zlikwidowana izba noclegowa w Łasku, przy
ul. Południowej. Osoby w niej przebywające / 4 mężczyzn bezrobotnych
i dotkniętych chorobą alkoholową oraz 4–osobowa rodzina dotknięta przemocą
zostały skierowane do innych placówek poza teren naszej gminy/;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. Narutowicza 17;
Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9 Maja 32/36;
Straż Miejska w Łasku, ul. Warszawska 14.
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4. Dane z Komendy Powiatowej Policji w Łasku:
• 235 interwencji domowych ,w większości związanych z alkoholem, z czego w 27
przypadkach interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie / w roku 2005 - 263
interwencje związane z alkoholem , z tego 27 w związku z przemocą domową
• 48 osób zatrzymano do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań, w tym
1 nieletniego / w r. 2005 -96 osób/, do miejsca zamieszkania odwieziono 69 osób
nietrzeźwych, w tym 8 nieletnich
• naruszenia kodeksu drogowego w związku z alkoholem:
- 131 kierujących w stanie nietrzeźwości - przestępstwa drogowe
/ w roku 2005 – 122 przypadki /
• 13 kierujących w stanie po użyciu alkoholu - wykroczenia drogowe
/ w roku 2005 – 15 przypadków /
• postępowania związane z obrotem napojami alkoholowymi:
- 3 przypadki dot. sprzedaży nap. alkoholowych nieletnim
- 1 przypadek dot. nielegalnego rozlewania spirytusu
• odnotowano 54 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
/ w szczególności sprzedaż, posiadanie i udzielanie marihuany/, z tego 18
popełnionych przez nieletnich /w roku 2005- 65 czynów, z tego 13 popełnionych
przez nieletnich/.
5. Dane z prac GKRPA w Łasku i Sądu Rejonowego w Łasku w zakresie
zobowiązania do leczenia odwykowego:
W okresie 10 m-cy 2006 r. do GKRPA w Łasku wpłynęło 66 nowych wniosków
o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz pozostały 4 wnioski z roku 2005 , w
których nie zakończono postępowania /w ciągu całego r. 2005 do Komisji wpłynęło –
53 wnioski/.
Łącznie w okresie I-X/2006 r. Komisja rozpatrywała 70 spraw ,
z tego:
47 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku
leczenia odwykowego
9 wniosków - w trakcie postępowania wyjaśniającego
3 wnioski - zawieszono na prośbę wnioskodawcy
1 wniosek - wycofany przez wnioskodawcę
2 wnioski – monitorowane - osoby w trakcie dobrowolnej terapii odwykowej
5 wniosków – brak podstaw do skierowania wniosku do Sądu
3 wnioski – ukończona dobrowolna terapia odwykowa.
W okresie I-X 2006 r. Sąd Rejonowy w Łasku wydał postanowienie
o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w 42 sprawach z wniosku Komisji, z tego :
• 22 osoby zobowiązano do leczenia w stacjonarnej placówce,
dodatkowo w 7 przypadkach zastosowano nadzór kuratora,
• 20 osób zobowiązano do leczenia w placówce otwartej ,
dodatkowo w 18 przypadkach zastosowano nadzór kuratora,
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III. ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY ŁASK NA ROK 2007.
Gminny program precyzuje działania Gminy Łask w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w
latach poprzednich oraz w oparciu o stan zasobów i problemów występujących na terenie
naszej gminy.
Celem gminnego programu jest prowadzenie działań, które przyczynią się do zapobiegania
powstawaniu nowych problemów, zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie
występują.
Wskazówką do działań na szczeblu gminy są wyniki badania własnego, przeprowadzonego
w marcu 2006 r. wśród młodzieży gimnazjalnej – „Ankieta nt. zachowań agresywnych,
uzależnień i relacji międzyludzkich” / poprzednie badanie – w roku 2003/.
Badanie to wykazało następujące zjawiska i problemy młodzieży :
• wzrost przemocy wśród młodzieży /w szkole z przemocą spotyka się 20.06 %
badanych w stosunku do 13,39 % w roku 2003/
• wzrost wśród młodzieży liczby osób spożywającej alkohol /75 % badanych
przyznało, że w ciągu ostatniego roku piło alkohol, z czego 42 % upiło się; w roku
2003 to odpowiednio 63 % i 13 %/
• zdecydowanie wzrosła liczba młodzieży przyznającej się do zażywania środków
odurzających /blisko 29 % w porównaniu do 16 % w roku 2003 i jest to najczęściej
marihuana/
• zdecydowanie pogorszyły się relacje młodzieży z rodzicami /spadek o ok. 20 %/
• zdecydowanie częściej młodzież przebywa w nocy poza domem bez zgody
rodziców /30 % odpowiedzi twierdzących , w roku 2003 – 12 %/
Ankieta wskazała na ogólnie zwiększające się trudności młodzieży związane z
przezwyciężaniem problemów okresu dojrzewania. Problemy młodzieży zostały także
podkreślone w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2006 – 2010. Wśród globalnych problemów alkoholowych w Polsce
na pierwszym miejscu wymienia się w tym dokumencie używanie alkoholu przez
młodzież. Jest to obecnie najbardziej rozpowszechnione zachowanie ryzykowne wśród
nastolatków /30 % nastolatków regularnie spożywa alkohol/. Dane z badań prowadzonych
przez Światową Organizację Zdrowia wskazują, że alkohol jest na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia i generuje koszty w wielu dziedzinach życia. Dlatego
ważnym jest, aby działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów
alkoholowych były przedmiotem troski także ze strony samorządu.
Mając powyższe na uwadze, w roku 2007 winny być kontynuowane podjęte wcześniej
działania niosące pomoc tym, których dotknęły zaburzenia funkcjonowania, zwracając
szczególną uwagę na zintensyfikowanie działań profilaktycznych wśród dzieci
i młodzieży.
Uchwalając ten dokument chcemy wyjść naprzeciw najbardziej istotnym problemom
społeczności lokalnej, związanych głównie z alkoholem.
Dlatego też, jako główne kierunki działań w sprawie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień uznaje się:
•
•

udzielanie pomocy wychowawczej, opiekuńczej dzieciom i młodzieży
podejmowanie działań alternatywnych w miejsce zagrożeń patologicznych,
w tym poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
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zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych
i
innych form uzupełniających profilaktykę szkolną
• zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom
• udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom w sytuacjach
kryzysowych, w tym także dotkniętej przemocą domową oraz młodzieży z
trudnościami wieku dojrzewania.
Zadania gminnego programu będą realizowane poprzez samodzielne działania gminy,
jej jednostek organizacyjnych oraz we współpracy z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi działającymi w sferze objętej programem.
Najważniejsze działania Gminy Łask w roku 2007 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych są spójne z priorytetowymi kierunkami działań dla samorządów
gminnych na lata 2006 - 2010 określonymi w Narodowym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i są to:
1. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ
I EDUKACYJNEJ , W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ogółem
55.500 zł

1.1.Realizacja nowoczesnej profilaktyki problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży.
Edukacja w zakresie powstawania mechanizmów uzależniania, nauka umiejętności
odmawiania, konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
poszerzanie świadomości w zakresie uzależnień, m.in. poprzez szkolne programy
profilaktyczne / „Spójrz Inaczej”/ i inne formy uzupełniające programy profilaktyczne.
16.000 zł
1.2.Działalność informacyjna i edukacyjna , w tym kampanie społeczne
skierowane do społeczności lokalnej.
1.3.Wspieranie inicjatyw promujących „zdrowy styl życia”, w tym finansowanie
sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

3.000 zł

32.500 zł

1.4. Szkolenia w zakresie profilaktyki i uzależnień skierowane do grup zawodowych
związanych z realizacją zadań gminnego programu.
4.000 zł
2.UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY
ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, W TYM OCHRONA PRZED
PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY
TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD ALKOHOLU
ogółem 269.500 zł
2.1.Finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w świetlicach
środowiskowych, profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie z
problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzenia
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czasu z nastawieniem na działania korygujące,
socjalnej w formie dożywiania.

oraz

prowadzenie

pomocy
123.400 zł

2.2.Finansowanie działalności „Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin – Poradnia
Młodych” MGOPS w Łasku oferującego pomoc psychologiczną, pedagogiczną,
ukierunkowaną głównie na rozpoznawanie i wspieranie rodzin w sytuacjach
kryzysowych, w tym także z problemem alkoholowym, pomoc młodzieży w
przełamywaniu konfliktów wieku dojrzewania.
16.000 zł
2.3. Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych
w miejsce zagrożeń i zachowań ryzykownych.
87.100 zł
2.4 Dofinansowanie działań SP ZOZ w Łasku- Poradni Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia od Alkoholu w Łasku w zakresie świadczeń nie objętych
kontraktem z funduszem zdrowia, w szczególności związanych z udzielaniem pomocy
terapeutycznej, psychologicznej, informacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu i
współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej.
18.000 zł
2.5 Udzielenie wsparcia finansowego Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w
Warcie z przeznaczeniem na sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii leczenia
uzależnień w warunkach stacjonarnych .
2.000 zł
2.6 Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łasku, podejmującej m.in. ustawowe czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
23.000 zł

3. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ,
SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ogółem
15.000 zł
3.1. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy w realizacji zadań w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, niosących pomoc osobom z
problemem alkoholowym i członkom ich rodzin.
15.000 zł

RAZEM / 1+ 2 + 3 /

340.000 zł

III. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU.
1. Ustala się obiekty chronione, w pobliżu których powinna być ograniczona sprzedaż
napojów alkoholowych, są to:
- placówki oświatowo – wychowawcze
- zakłady wychowawcze i opiekuńcze dla nieletnich
- obiekty kultu religijnego
- dworce kolejowe i autobusowe
- obiekty wojskowe oraz zajmowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości
- obiekty sportowe, kąpieliska, baseny.
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2. Ustala się, że 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży przypada na nie mniej niż 213 mieszkańców
Gminy Łask.
3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art.13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego powierza się
Straży Miejskiej w Łasku.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku za
udział w posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone jako wielokrotność
diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju:
- dla przewodniczącego posiedzenia
- 10- krotność w/w diety
- dla członków komisji
- 7- krotność w/w diety
2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi potwierdzenie obecności na
posiedzeniu poprzez podpis na liście obecności.
3. Członkom GKRPA w Łasku, w związku z podróżami służbowymi dot. realizacji zadań
Komisji i gminnego programu , przysługują świadczenia wg rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju.
4. Wydatki, o których mowa w pkt 1 i 3 dokonywane są w ramach środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. REALIZATOREM GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH USTALA SIĘ
WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁASKU.

Przewodniczący Rady
Robert Bartosik
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