
 

 

 

UCHWAŁA NR II/8/2014 

RADY GMINY PRZEROŚL 

z dnia 23 grudnia 2014 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 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 41, 

ust.1, 2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356; z 2013r. poz. 1563; z 2014r. poz. 

822, 1188) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Radzewicz 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr II/8/2014 

Rady Gminy Przerośl 

z dnia 23 grudnia 2014 r. 

GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

NA 2015 ROK 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zadaniem programu jest podejmowanie 

wszechstronnych działań zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu, jak również 

do łagodzenia społecznych skutków nadużywania alkoholu. W szczególności zadania te 

obejmują:  



 

 

§ 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

1) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych przez Poradnię 

Odwykową i podmioty pozarządowe, do których kierowani są lub sami się zgłaszają 

mieszkańcy naszej gminy, 

2) opłacanie kosztów opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu mieszkańców 

naszej gminy skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, 

3) organizacja i udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień, 

4) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - dydaktycznych dotyczących uzależnień 

5) finansowanie programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu 

6) finansowanie programów terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem            

( min.wyjazdy terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia treningowe)  

§ 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

1) finansowanie funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym oraz członków ich rodzin. Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa 

Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo- wychowawczymi i 

przemocą.(dyżury pedagoga, psychologa, terapeuty ds. uzależnień i współuzależnień, 

prawnika), 

2) współpraca z policją w celu zwiększenia skuteczności interwencji wobec przemocy w 

rodzinie i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych przez nadmierne 

używanie napojów alkoholowych, przemocy, 

3) organizowania szkoleń, finasowanie udziału w szkolniach z zakresu rozpoznawania i 

przeciwdziałania zjawisku przemocy i nadużywania przemocy w rodzinie dla 

następujących osób: pracowników służby zdrowia, nauczycieli, funkcjonariuszy policji, 

pracowników GOPS, członków GKRPA. 

4) objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym bezpłatną pomocą terapeutyczną i 

psychologiczno – prawną. 

5) finasowanie wszelkiego rodzaju form doszkalających i podnoszących kwalifikacje 

pracowników GOPS, GKRPA, nauczycieli, funkcjonariuszy policji, służby zdrowia 

mających na celu pomoc środowisku lokalnemu w zakresie przeciwdziałania patologiom, 

uzależnieniom, 

6) udział środków finansowych w aplikowaniu o środki w ramach projektów systemowych, 

konkursowych – projekty z zakresu wspierania rodziny i przeciwdziałania uzależnieniom 

7) Finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych 

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

8) Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach udzielajacych 

pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym  min w świetlicach 

socjoterapeutycznych i środowiskowych. Przewiduje się również finansowanie 

zatrudnienia wychowawcy pracy podwórkowej. 



 

 

9) Finanoswanie dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

10) Finanoswanie prowadzenia działań związanych z ewaluacją (wewnetrzną i zewnętrzną) 

programów pomocy dla dzieci alkoholików oraz programów badawczych dotyczacych 

psychospołecznego funkcjonowania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

11) zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych w okresie wakacji, w których wezmą 

udział dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą, zagrożonych 

wykluczeniem spłecznym, ubustwem 

12) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i placówek kulturalnych spektakli i 

programów profilaktycznych traktujących o szkodliwości zażywania substancji 

uzależniających, 

13) organizacja i finasowanie wyjazdów edukacyjno – wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży dotkniętej problemem alkoholowym, przemocy, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, ubustwem.W tej kategorrii finansowaniu podlegają zajęcia 

socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne – wdrożanie programów 

profilaktyczno- interwencyjnych. Finansowanie organizacji zajęć czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży podczas zorganizowanych wyjazdów ( zajęcia czasu wolnego nie 

mogą stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej). Finansowanie odbywa się na 

podstawie programu zaakceptowanego przez czonków GKRPA i uwzględnia wszelkie 

opłaty ujęte w programe jako niezbędne do prawidłowej realizacji programu min. dojazd, 

opłaty związane ze wstępem na teren basenu, kina, zabytku, wyżywienie, 

zakwaterowanie. 

14) Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i 

realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych ( finansowanie 

odbywa się na podstawie przedstwaionego programu wraz z budżetem zadania) 

§ 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, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży posiadającej zameldowanie na 

terenie Gminy Przerośl: 

1) wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych oraz konkursów o 

tematyce profilaktycznej obejmujących również rodziców poprzez zakup materiałów 

profilaktycznych takich jak; sprzętu multimedialnego, broszur, ulotek, czasopism i 

publikacji z zakresu profilaktyki i uzależnień, nagród w konkursach dla uczestników 

programów i akcji profilaktycznych. Wszelkie działania edukacyjne powinny być 

potwierdzone konspektem działań zawierającym program profilaktyczny uwarunkujący 

potrzebę wykorzstania środków finansowych na zakup rzeczowy. 

2) wspieranie i finansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez GOK, GBP, 

GOPS, ZSO, Służby Zdrowia poprzez zakup sprzętu multimedialnego, broszur, ulotek, 

czasopism i publikacji z zakresu profilaktyki i uzależnień.  

3) Zakup materiałów dotyczacych funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholwych (czasopisma, publikacje) na potrzeby działalności komisji w 



 

 

gminie. Finansowanie wydawnictwa publikacji własnych komisji, powstałych dla 

społeczności gminy. 

4) Finansowanie udziału w kampaniach społecznościowych z zakresu profilaktyki                        

(uzależnienie od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, dopalaczy, 

wspieranie rodziny),    

5) Finansowanie udziału w kampanich społecznych z zakresu interwencji wobec pijanych 

kierowców 

§ 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

1) wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanej na rzecz społeczności lokalnej, 

2) wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się 

wychowaniem młodzieży z rodzin „zagrożonych”, 

§ 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

1) cofanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim, 

2) w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie 

interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem 

prokuratora. 

§ 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej, klubów integracji społecznej. 

1) rozpoznawanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, którzy ze względu 

na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 

życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej 

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym), 

2) przedstawianie zebranych danych Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia możliwości 

utworzenia CIS -u, KIS- u na terenie naszej gminy lub sąsiedniej przy współpracy innych 

samorządów, 

3) finansowanie kursów i szkoleń zawodowych mających na celu rozwiązywanie trudności 

związanych z miejscowym rynkiem pracy. 

§ 7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli . 

§ 8. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości : 

1) Przewodniczącemu komisji – 150 zł netto w formie miesięcznego ryczałtu. 

2) Członkom komisji – 100 zł netto za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji. 



 

 

§ 9. Środki zabezpieczające realizację w/w przedsięwzięć będą pochodziły z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 


