
UCHWAŁA NR X.77.2019
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Domaszowice na rok 2020 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Domaszowice na rok 2020 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Domaszowice do złożenia sprawozdania z realizacji Programu za 2020 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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Załącznik do uchwały Nr X.77.2019

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 listopada 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok
2019 – stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy
stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty
gospodarcze w roku 2020, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz ze środków własnych Gminy.

2. Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. Zgodnie
z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 2.

Cele programu

§ 2. Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania
innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy
Domaszowice oraz prowadzenie działań profilaktycznych. Kształtowanie polityki alkoholowej poprzez
zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół
znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

I. Rozpoznawanie zagrożenia społecznego uzależnieniem od alkoholu.

1. Analiza przyczyn alkoholizmu.

2. Rozpoznawanie zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży.

3. Ustalanie liczby rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

II.  Prowadzenie profilaktyki oraz prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.

1. Zorganizowanie letniego wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym.

2. Przeprowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

3. Przeprowadzenie konkursów, sondaży, quizów na temat profilaktyki uzależnień.

4. Koordynowanie programów edukacyjno – kabaretowych przeprowadzanych w Publicznym Przedszkolu,
Szkołach Podstawowych, na temat przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy, konfliktów pokoleniowych
wpływów złych wzorców z życia dorosłych na psychikę dziecka oraz patologię w rodzinie.

5. Pomoc w dofinansowaniu sportu i zajęć rekreacyjnych dzieci i młodzieży.

6. Wspieranie inicjatyw dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych alkoholizmem
zapobiegających wykluczeniu społecznemu

7. Udzielanie dzieciom, młodzieży, a także rodzinom, w krórych występują problemy alkoholowe, przemoc
i inne, pomocy psychologicznej.

III.  Propaganda wizualna trzeźwości i skutków używania alkoholu.

1. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką
uzależnień od alkoholu.
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2. Przekazywanie plakatów, ulotek, broszur o tematyce profilaktycznej do sklepów, w których prowadzona jest
sprzedaż alkoholu, rozmieszczanie ich w miejscach publicznych oraz na tablicach informacyjnych.

3. Współpraca z gazetą lokalną.

IV.  Zapobieganie negatywnym skutkom alkoholizmu.

1. Wzmożenie działań w zakresie wczesnego wykrywania uzależnienia i kierowanie na leczenie odwykowe.

2. Kierowanie osób nadużywanjących alkoholu na badania w przedmiocie uzależnienia.

3. Podejmowanie wszelkiego typu działań mających na celu profilaktykę, eliminowanie skutków alkoholizmu,
jako patologii społecznej.

V.  Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad
obrotu tymi napojami.

1. Opiniowanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkokolowych.

2. Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad zawartych
w zezwoleniu, ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, uchwałach Rady Gminy.

3. Kontrola przestrzegania zakresu reklam napojów alkoholowych.

4. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może
odbywać się tylko na podstawie wydanego zezwolenia Wójta Gminy Domaszowice po zasięgnięciu opinii
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Cofnięcie wydanego zezwolenia może nastąpić w przypadku przekroczenia warunków określonych
w zezwoleniu.

VI. Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników
pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych poprzez
organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie i diagnozowanie sytuacji związanej z rozmiarem
uzależnień w gminie.

VII. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.

VIII.  Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się dla Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i zarazem Sekretarza Komisji
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 24% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego
przez Radę Ministrów, natomiast członkom Komisji za udział w posiedzeniu wynagrodzenie w wysokości 7%
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego przez Radę Ministrów. Ustala się również
wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w sprawie uzależnienia w wysokości 8% minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników określonego przez Radę Ministrów.

Rozdział 3.

Realizacja programu

§ 3. 1. Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań programu ponosi Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Domaszowice.

2. Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Domaszowice są:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2) Wójt Gminy Domaszowice

3) Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
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5) Policja i inni.
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