
UCHWAŁA NR XIII/82/15
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/15

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 21 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2016

I. Wstęp.

Obowiązek corocznego uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wynika wprost z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286). „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 
należy do zadań własnych gminy”.

W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- powadzenie 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,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określona została 
polityka władz lokalnych wobec występujących problemów alkoholowych – zarówno wymiernych
(np. przestępstwa, wypadki drogowe, zakłócenia porządku publicznego, przemoc w rodzinie, ubóstwo, 
bezrobocie, rozpad rodzin), jak i niewymiernych (ból, cierpienie). Dlatego działania w zakresie 
zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich są przedmiotem szczególnej troski ze strony 
administracji samorządowej.

II. Zasoby instytucjonalne i pozarządowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na terenie gminy Dąbrowa działają następujące podmioty:

1) Samodzielny Niepubliczny Wiejski Ośrodek Zdrowia (ul. Kolejowa 23, Chróścina),

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” (ul. Ciepielowicka 13, Dąbrowa),

3) Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesław Konik (ul. Opolska 60, Żelazna,

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Pl.Powstańców Śl. 2, Dąbrowa),

5) Placówki oświatowe – przedszkola i szkoły (w Sławicach, Dąbrowie, Naroku, Chróścinie, Żelaznej, 
Karczowie, Prądach)

6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie (Pl. Powstańców Śl. 2, Dąbrowa,

- Punkt Konsultacyjny

7) Caritas Diecezji Opolskiej, (Pl. Powstańców Śl. 2, Dąbrowa)

III. Grupa docelowa
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Działania realizowane na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kierowane są do ogółu mieszkańców gminy Dąbrowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

IV. Cele i zadania programu

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych
i używania innych środków psychoaktywnych poprzez edukację mieszkańców gminy Dąbrowa i działania 
profilaktyczne.

Cele szczegółowe:

1. Wsparcie działań kształtujących postawy społeczne wobec problemów alkoholowych, narkotykowych
i przemocy poprzez:

- dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Dąbrowa,

- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie gminy Dąbrowa,

- organizowanie i wspieranie promocji abstynencji i zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności 
kulturalnej
i sportowej mieszkańców gminy Dąbrowa,

- wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

- wdrażanie i upowszechnianie programów edukacyjnych dla rodziców, zwiększające więzi rodzinne i ich 
kompetencje wychowawcze,

- udział w kampaniach edukacyjnych, festynach, konferencjach, akcjach informacyjnych poprzez dofinansowanie, 
wydawanie materiałów profilaktycznych, obecność członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

- prowadzenie edukacji publicznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie orz instytucjach udzielających 
wsparcia,

- finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii, podejmowania interwencji.

2. Zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i postrechabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy poprzez:

- prowadzenie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmów 
motywujących do podjęcia leczenia,

- kierowanie do Sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia odwykowego,

- dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego,

- kierowanie na badanie pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu,

- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w spotkaniach grup roboczych
w ramach procedury Niebieskiej Karty.

3. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

- dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,

- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w spotkaniach grup roboczych
w ramach procedury Niebieskiej Karty,

- udzielenie osobom i rodzinom pomocy psychoterapeutycznej w Punkcie Konsultacyjnym.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych oraz ograniczaniu dostępności alkoholu poprzez :

- wykorzystanie lokalnej prasy, internetu do informowania o podejmowanych działaniach w zakresie profilaktyki 
uzależnień oraz o adresach i instytucjach służących pomocą osobom i rodzinom z problemem alkoholowym,
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- kontrolowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwolenia,

- opiniowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności i lokalizacji punktów sprzedaży

z uchwałą Rady Gminy Dąbrowa,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 
sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

V. Realizatorzy Programu

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie we współpracy z:

1) jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Dąbrowie,

2) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, którym zlecono realizację zadań 
publicznych na podstawie obowiązujących przepisów.

VI. Postanowienia końcowe

1. Finansowanie programu.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który wykorzystany jest na realizację programu i nie może 
być przeznaczony na inne cele (art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę naliczaną pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg odrębnych 
przepisów,

- pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 15 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę naliczaną pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg odrębnych 
przepisów,

- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12 % minimalnego wynagrodzenia 
za pracę naliczaną pracownikom w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego wg odrębnych przepisów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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