
                                         UCHWAŁA   Nr IV/19/15 

  RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok. 

 

 

       Na podstawie art. 41 ust. 2  ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 r. 

poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i poz. 1188) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 

i poz. 1072)    uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się  na 2015 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Załącznik  

do Uchwały Nr IV/19/15 

Rady Gminy Siemkowice  

z dnia 27 lutego 2015 r. 

 

 

G M I N N Y   P R O G R A M   

PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W GMINIE 

SIEMKOWICE  NA  ROK 2015. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2015 jest 

kontynuacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za rok 

2014. 

Program opracowano na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm. ), stanowi 

on opis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy, zgodnie z art.41 wyżej cytowanej 

ustawy. 

 

Gmina Siemkowice prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych. Zadania te polegają w szczególności na: 

 

1) Zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej 

 a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będzie w formach 

ciągłych i doraźnych. 

 

I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu: 

 

1)  zadbanie o dostępność terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla  

mieszkańców gminy; 



2) nawiązanie współpracy z Poradnią Odwykową i Klubem Abstynenta w Pajęcznie  

w zakresie udzielania fachowej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

3) monitorowanie problematyki alkoholowej na terenie gminy; 

4) zwiększenie skuteczności oddziaływań indywidualnych na kierowanie osób uzależnionych 

w celu podjęcia leczenia dobrowolnego. 

 

II.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

1)  prowadzenie rozmów z osobami, u których występuje problem alkoholowy oraz 

podejmowanie działań zmierzających do poddania się tych osób leczeniu; 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, szczególnie wobec 

osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; 

3) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom z problemami alkoholowymi; 

4) pomoc rzeczowa lub finansowa dla dzieci z rodzin alkoholików udzielana przez GOPS; 

5) dofinansowanie obozów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzonych 

według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii 

uzależnienia od alkoholu. 

 

III.   Wspieranie placówek oświatowych w prowadzeniu profilaktycznej działalności  

 informacyjnej i edukacyjnej zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych   

w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

 

1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży oraz programów w zakresie czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, 

kolonie „zielone szkoły”, mitingi sportowe itp.); 

2) organizowanie konkursów o tematyce związanej ze szkodliwością i skutkami   ubocznymi 

nadużywania alkoholu (zakup nagród indywidualnych i zbiorowych); 

3) organizowanie odczytów, prelekcji; 

4) zakup i dystrybucja materiałów informatyczno-edukacyjnych (np.: broszury, ulotki, 

książki) dla instytucji i organizacji współpracujących z Gminną Komisją d/s Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np. ośrodek pomocy społecznej, szkoły, parafia. 

ośrodek zdrowia, przedszkole; 

5) zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do placówek 

oświatowych prowadzących programy profilaktyczne. 

 

IV.   Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

1) finansowanie konkretnych, opisanych w ofercie składanej do gminy, przedsięwzięć 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez 

instytucje i organizacje pozarządowe; 

2) finansowanie szkoleń przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych  w działania 

profilaktyczne i naprawcze oraz członków Gminnej Komisji  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych; 

3) sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do  realizacji 

programu realizowanego przez instytucje, stowarzyszenia oraz środowiska wzajemnej pomocy 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Mogą 

to być działania związane z: 



- profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, 

- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

- rehabilitacją osób uzależnionych i ich rodzin. 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i art. 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub 

nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

 

VI.   Przepisy ogólne. 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych 

odbywa się w Gminie w ramach posiadanych przez nią środków z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu. 

2. Za udział w pracach komisji członkowie otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 

100  zł. brutto. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis złożony na liście 

obecności z posiedzeń Komisji. 

3. Środki finansowe, przeznaczone na wynagrodzenie oraz koszty związane z pracą komisji 

(delegacje, materiały biurowe, telefony) członków Gminnej Komisji d/s Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kadry niezbędnej dla realizacji programu 

pochodzić będą z funduszu utworzonego dla rozwiązywania problemów alkoholowych 

w Gminie Siemkowice. 

 


