UCHWAŁA NR XIII/73/15
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2016

Na podstawie art.4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016”, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/73/15
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2015 r.
Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich
realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miasta i Gminy.
Program zapewnia ciągłość już podjętych działań i inicjatyw na rzecz profilaktyki, daje gwarancję spójnych
i skoordynowanych działań na szczeblu miasta i gminy, które są elementem polityki realizowanej na poziomie
ogólnokrajowym.
Program skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób
uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dzieci żyjących w rodzinach z problemem
alkoholowym.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje w szczególności:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Realizacja zadania nastąpi poprzez:
1) Ułatwianie kontaktu osobom uzależnionym z placówkami otwartymi i zamkniętymi lecznictwa odwykowego,
pośredniczenie w znalezieniu miejsca w placówce lecznictwa odwykowego
2) Funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego, którego zadaniem jest informowanie o chorobie
alkoholowej, możliwości leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, wstępne motywowanie do podjęcia
leczenia, terapii przeciwalkoholowej.
3) Utrzymywanie współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu, placówkami otwartymi i zamkniętymi lecznictwa
odwykowego.
4) Kontynuacja zajęć indywidualnych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę uzależnień - dyżury
psychologa.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Realizacja zadania poprzez:
1) Skuteczną współpracą i pomoc takich instytucji jak: kuratorzy, policja, pracownicy socjalni, GKRPA, szkoły,
organizacje pozarządowe.
2) Udzielanie pomocy psychologicznej
alkoholowym ( dyżur psychologa),

i prawnej

rodzicom

i dzieciom

z rodzin dotkniętych

problemem

3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe poprzez wspomaganie działalności
i współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami.
4) Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem
wydania opinii i skierowanie sprawy do sądu.
5) Wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieskiej Karty” (dla ofiar przemocy).
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjneji rekreacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania
nastąpi poprzez:
1) Przeprowadzenie kampanii profilaktyczno - edukacyjnej.
2) Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, spotkania, zabawy, konkursy o charakterze
profilaktycznym, turnieje, promowanie trzeźwego stylu życia.
3) Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do aktywnego stylu życia, jako alternatywy wobec używek poprzez
organizowanie i dofinansowanie zajęć sportowych oraz dofinansowanie wycieczek organizowanych przez
Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku, dofinansowanie akcji letniej
i zimowej dla dzieci oraz dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku, a w szczególności pobytu na
obozach socjoterapeutycznych.
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4) Współpraca z radami sołeckimi, klubami sportowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami.
5) Pomoc w wyposażaniu świetlic wiejskich i organizowaniu wolnego czasu dzieciom i młodzieży.
6) Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
7) Wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
8) Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci
i młodzieży.
9) Szkolenie nauczycieli, rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki i uzależnień wśród dzieci.
10) Szkolenie poszczególnych grup zawodowych na temat uzależnień i przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
12) Pokrywanie innych kosztów związanych z uzależnieniami i profilaktyką.
IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonychw art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja zadania nastąpi poprzez:
Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz
zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
V. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku
Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest ciałem inicjującym i nadzorującym wykonanie Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań komisji należy:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich rodzin lub innych osób,
b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości i sposobu leczenia.
c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji,
d) udział w posiedzeniach Komisji.
2) Planowanie i organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do poszczególnych grup wiekowych
i zawodowych:
a) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie programów edukacyjnych,
b) kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych i w uzasadnionych przypadkach
wnioskowanie o przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu.
3) Czynności i działania zmierzające do orzeczenia o konieczności podjęcia leczenia odwykowego:
a) przyjęcie wniosku,
b) zebranie niezbędnych informacji, wywiad środowiskowy, rozmowy ze świadkami.
c) przesłanie wniosku i kompletu dokumentów do właściwego organu.
4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.
5) Organizowanie i współorganizowanie imprez edukacyjnych, profilaktycznych i sportowych.
6) Za w/w zadania lub inne wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 270,- zł brutto miesięcznie.
7) Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu komisji jest podpisana lista obecności, która jest podstawą do
dokonania wypłaty wynagrodzenia.
8) W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji wynagrodzenie obniża się o 50%.
VI. Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
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VII. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 realizowany jest
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.
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