UCHWAŁA NR XV/127/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2020
Na podstawie 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.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), Narodowego Programu Zdrowia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1492 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zapewnić w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr XV/127/19
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na rok 2020
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Podstawę prawną przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019 – zwanego dalej Programem – stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019, poz. 2277 ze zm.) zwana dalej
Ustawą oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492 ze zm.)
2. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz Referat Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy w Gorzycach, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gorzycach - zwanej dalej Komisją, Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej
w Gorzyczkach, placówek oświatowych, osób fizycznych i prawnych, gminnych jednostek organizacyjnych,
instytucji rządowych, w tym policji, sądu, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, kulturą,
pomocą społeczną, sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości.
3. Osoby, instytucje i organizacje pozarządowe wnosząc swoje doświadczenie i inicjatywę w zapobieganiu
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych są integralną częścią systemu pomocy utworzonego w Gminie
Gorzyce.
4. Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie Gorzyce i uwzględnia
lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.
5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach przedstawi Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji Programu w terminie do 30 czerwca 2021 r.
§ 2. Cele Programu.
1. Program reguluje prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
2. Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszanie szkód spowodowanych przez alkohol oraz systematyczne zwiększanie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie z istniejącymi problemami.
3. Założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie w szkołach
i placówkach oświatowych wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się oraz rozbudzenie wśród dzieci
i młodzieży zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu oraz stosowania przemocy i innych zjawisk
patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
§ 3. Zadania do realizacji w ramach Programu.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
poprzez następujące działania:
a) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Gorzycach w celu poprawy dostępności i jakości pomocy terapeutycznej,
b) współpraca z Poradnią Odwykową w Gorzycach w zakresie konsultacji, udzielania porad oraz leczenia osób
uzależnionych od alkoholu,
c) podejmowanie przez Komisję czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób
uzależnionych od alkoholu, zgodnie z Ustawą,
d) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez następujące działania:
a) współpraca z Policją w zakresie skutecznego reagowania w przypadkach naruszania prawa i porządku
publicznego przez osoby będące w stanie nietrzeźwości oraz w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą
w rodzinie,
b) udzielanie pomocy administracyjnej, prawnej i psychoterapeutycznej ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, poprzez następujące działania:
a) realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych przy współpracy instytucji kultury, szkół
podstawowych oraz świetlicy profilaktyczno – wychowawczej,
b) rozwijanie różnych form edukacji publicznej (broszury, plakaty, artykuły w prasie, spektakle),
c) organizowanie form spędzania wolnego czasu poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży,
d) poprawa warunków spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w obiektach sportowych, kulturalnych i na
terenach rekreacyjnych Gminy Gorzyce,
e) współorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
f) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w kraju i za granicą w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, poprzez następujące działania:
a) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i innymi
organizacyjnymi w realizacji przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,

gminnymi

jednostkami

b) współorganizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych, mających
wyraźne odniesienie profilaktyczne,
c) powierzanie lub wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
d) wsparcie finansowe działań Komisariatu Policji w Gorzycach i Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Odwykowego w Gorzycach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
5. Finansowanie działalności świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Gorzyczkach.
6. Współpraca z komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającymi w innych gminach
w celu wymiany doświadczeń.
7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji oraz pracowników
samorządowych zajmujących się problematyką alkoholową w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
§ 4. Zasady finansowania.
1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia
wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań w ramach Programu organizacjom pozarządowym
następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie( Dz.U. z 2019 r., poz.688).
§ 5. Kontrola lokalnego rynku sprzedaży napojów alkoholowych.
1. Członkowie Komisji przeprowadzają, na podstawie upoważnienia Wójta, kontrole punktów sprzedaży
w szczególności nowopowstałych oraz kontrole w ramach postępowania wyjaśniającego na skutek skarg.
2. Harmonogram i plan kontroli przygotowuje na bieżąco Komisja, z uwzględnieniem wniosków Wójta.
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§ 6. Zasady wynagradzania członków Komisji.
1. Za udział w pracach Komisji, jej członkom przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto
w następujących wysokościach:
1) Przewodniczący Komisji – 14%,
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 12%,
3) Członek Komisji – 10%
Minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r., poz. 1778)
2. W przypadku nieuczestniczenia w ciągu miesiąca w żadnym posiedzeniu Komisji, wynagrodzenie za
dany miesiąc nie przysługuje.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia są listy obecności na posiedzeniach Komisji.
4. Za przeprowadzenie kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych członkom Komisji
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 złotych brutto od każdego skontrolowanego punktu.
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Uzasadnienie
Podstawę prawną przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020 rok stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Narodowy program Zdrowia na lata 2016-2020.
Program reguluje prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.
Podstawowym celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszanie szkód spowodowanych przez alkohol oraz systematyczne zwiększanie zasobów niezbędnych
do radzenia sobie z istniejącymi problemami.
Założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie w szkołach
i placówkach oświatowych wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się oraz rozbudzenie wśród dzieci
i młodzieży zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu oraz stosowania przemocy i innych zjawisk
patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
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