
Uchwała Nr III/32/2006 
Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. Z 200Ir. Nr 142 poz.. 1591 z późn zm.) w związku z art.4 1 ust.2 ustawy z 
dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu 
alkoholizmowi( tj. Dz.U z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późó.zm.) oraz art.10 ustawy z fr'}  
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U. Nr 179 poz.l485)Rada Gminy 
ustala co następuje:

§1.

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2007 oraz harmonogram wykorzystania planowanych środków 
w ramach realizacji programu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 

Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim 
dzienniku Urzędowym.



Gminny Program
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2007rok.

Nadużywanie  alkoholu stanowi  zagrożenie  dla  zdrowia  fizycznego,  psychicznego  moralnego 
mieszkańców  gminy  szczególnie  dzieci  i  młodzieży.  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  i  Innych  Używek  ma  na  celu  kontynuowanie  działań 
zmierzających  do  ograniczenia  uzależnień  od  alkoholu  i  narkotyków.  Wychodząc  na 
przeciw  społecznym  potrzebom  i  oczekiwania,  za  piewrszoplanowe  uznaje  działania 
skierowane na uświadomienie nadużywania  alkoholu i środków odurzających szczególnie przez 
młodzież. Kontynuowane będą działania ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

- działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
-uwzględnienie problemów przemocy w rodzinie,
-konsekwentne egzekwowanie prawa dotyczącego spożywanie alkoholu

i narkotyków

I. I REALIZACJA ZADAŃ.

1.     Podstawowe kierunki działań w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży: w ramach tego 
kierunku mającego na celu zapobieganie powstawania problemów alkoholowych 
podejmowane będą działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży poprzez 
wykorzystywanie różnorodnych form działalności placówek oświatowych, 
kulturalnych,sportowych i innych poprzez:

a) wdrażanie    wybranych   z   kampanii   ogólnopolskiej   programów
profilaktycznych,

 b) spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży połączone z dyskusją
problemową

c) szkolenie w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zjawisku przemocy
w rodzinie dla pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych
i członków GKRPA.

2. Działania w zakresie profilaktyki dorosłych mające na celu ograniczenie nadmiernego 
spożycia alkoholu, zmiany struktury i obyczajów spożywania, poznawanie czynników 
ryzyka obejmować będą:
a)organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych (np. koncerty, festyny,

przeglądy,zawody sportowe itp.) zapraszanie artystów, muzyków,sportowców
wspierających swoim autorytetem bezalkoholowe przedsięwzięcia,

b)wspieranieprogramów-iprzedsięwzięćprofilaktycznych polegających
na organizowaniu lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym sportowym. Dla dzieci i 
młodzieży bez udziału alkoholu i innych używek np. Gminny Dzień Sportu, Dzień Dziecka i inne.



c) podejmowanie działań interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych   w   zakresie   przestrzegania^ obrotu   napojami alkoholowymi.

I. inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności trzeźwościowej na terenie
gminy.

II. Pomoc psychologiczna osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcje
Konsultacyjnym.

II Dofinansowanie i wspomaganie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Wierzbicy
- przeprowadzanie systematycznych zajęć dla dzieci i młodzieży celem
zagospodarowania ich czasu wolnego -  udział dzieci i młodzieży zagrożonych patologią 

społeczną w zimowiskach
koloniach letnich i obozach terapeutycznych

 III Rozwiązywanie problemów alkoholowych.
 Działanie na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych obejmują:

a) działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie:
c)rozpoznawanie środowisk patologicznych,
d)udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej,
e)organizowanie i wspieranie finansowe kolonii i obozów terapeutyczno

 - wychowawczych dla dzieci z rodzin alkoholowych,
b) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a mianowicie:
f)współpraca z organizacjami społecznymi polegająca na zlecaniu im
do realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
g)zwiększenie dostępności osobom z problemami alkoholowymi do
profesjonalnych placówek opieki medycznej,
h)podejmowanie współpracy i udzielanie wsparcia materialnego,
 edukacyjnego i lokalowego organizacjom prowadzącym działalność
 w dziedzinie uzależnień,
i)współpraca   z   psychologie    i   pedagogiem    szkolnym    oraz
nauczycielami szkół z terenu gminy Wierzbica

j)współpraca z Komisariatem Policji
k)współpraca   z   wychowawcami   świetlicy   Socjoterapeutycznej
„ANCORA" w Wierzbicy
l)współpraca z Pełnomocnikiem wojewody do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą 
zadania określone w ustawie o   wychowaniu w   trzeźwości i przeciw działaniu 
alkoholizmowi ,a w szczególności:

1. inicjowanie działań w zakresie określonym w art 4 ust. 1 wyżej
cytowanej ustawy

2. podejmowanie działań zmierzających do poddania się dobrowolnemu leczeniu osób 
uzależnionych od alkoholu



3.  wnioskowanie do sądu o skierowanie na przymusowe
leczenie odwykowe

 4. opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów - 
alkoholowych 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

6. udział w opracowaniu projektu Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

IV     Zasady kontrolowania obrotu detalicznego napojami alkoholowymi

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży.

 2. Okresowe kontrole placówek sprzedaży napojów alkoholowych
przy udziale Policji.

3. Zakres Kontroli obejmuje:
a)  przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu
alkoholizmowi,
b)  zgodność prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych z wydanym
zezwoleniem,

    c)  zezwolenie wydaje sie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wierzbica,
4. Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o cofnięcie zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych.

V.      1. Program realizuje Wójt poprzez podległe jednostki .Inicjatorem realizacji programu 
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

VI    Zasady wynagradzania członów Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

 Za wykonywanie zadań związanych z zakresem działalności GKRPA przysługuje 
wynagrodzenie dla:

Przewodniczącego komisji w wysokości 120zł. brutto za posiedzenie Pozostałym 
członkom komisji w wysokości lOOzł. brutto za posiedzenie,

Posiedzenia  komisji  odbywają  się  jeden  raz  w  miesiącu  ,chyba  że  istnieje  konieczność 
ponownego spotkania się w celu omówienia ważnych spraw. Ustalone wynagrodzenie  będzie 
wypłacane zgodnie z lista obecności z posiedzenia komisji w kasie Urzędu Gminy.

Członkom komisji delegowanym w sprawach związanych z działalnością komisji przysługuje 
zwrot kosztów podróży na zasadach przewidzianych dla pracownika z tytułu podróży 
służbowych.
VII    Finansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
AlkoholowychWydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pokrywane są ze środków pozyskiwanych przez Gminę z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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