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Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy 
Siemyśl

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2011 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 r. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. 
zm.1) ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 
r., zwany dalej "Programem", określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych na terenie Gminy Siemyśl w 2012r. 

§ 2. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2011 - 2015. 

§ 3. Cele i zadania Programu oraz formy i metody jego realizacji: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie, a w szczególności: 

a) finansowanie punktu konsultacyjnego udzielającego wsparcia w zakresie: 
motywowania do leczenia i terapii, rozpoznawania zjawiska przemocy domowej, 
inicjowania interwencji przy współpracy instytucji realizujących systematyczną pomoc 
dla rodziny, 

b) udzielanie wsparcia poprzez dostęp do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych 
i ambulatoryjnych, 

c) dostęp do pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin 
z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy, 

d) dostęp do pomocy psychologicznej dla sprawców przemocy, 

e) dostęp do wsparcia w ramach grup samopomocowych (dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych); 

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: 

a) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (konkursy, inscenizacje 
teatralne), 

b) finansowanie kampanii społecznych promujących trzeźwy styl życia i negujących 
przemoc, 

c) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką alkoholową 
(dystrybucja broszur, plakatów, ulotek), 
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d) finansowanie kursów i szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

e) diagnozowanie, stałe monitorowanie problemów uzależnień oraz ocena efektywności 
lokalnych działań; 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, bądź zagrożonych 
uzależnieniami, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną 
poprzez: 

a) finansowanie wybranych usług i programów wspomagających proces readaptacji 
społecznej dla osób uzależnionych, członków rodzin z problemem alkoholowym oraz 
osób dotkniętych przemocą domową, 

b) wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej i kompensacyjnej 
w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka np. w świetlicach, klubach, 
rozszerzenie dostępności do tego typu oferty poprzez finansowanie zajęć promujących 
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz 
motywujących do większej aktywności w życiu społecznym, 

c) finansowanie lub dofinansowanie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży z rodzin zagrożonych; 

d) organizowanie i / lub finansowanie zajęć dla dzieci wspomagających edukację szkolną 
oraz zajęć dla rodziców, mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych; 

4) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez: 

a) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

c) opiniowanie wydania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 
względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Siemyśl, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 
podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta 
Gminy Siemyśl na podstawie art. 18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

e) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu 
ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych i przestrzegania zasad sprzedaży 
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, 

f) ścisła współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działającymi na rzecz 
ochrony przed przemocą domową. 

§ 4. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. 

§ 5. Praca członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
odpłatna. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji 
w wysokości 20, - (brutto) za każde posiedzenie. 
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§ 6. Środki na realizację Programu pochodzą w pełni z opłat pobieranych przez Gminę 
Siemyśl od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 
278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690. 


