
UCHWAŁA NR XXXVIII/270/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. 
z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1356)uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Profilaktykii Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych” na rok 2014, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Nowe Ostrowy w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/270/13 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK 

I. Podstawowe cele i założenia programu

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów. 

2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 

II. II. Strategia działania

1. Ograniczenie dostępu młodzieży i dzieci do alkoholu poprzez: 

1) całkowity zakaz zakupu i spożywania alkoholu przez niepełnoletnich (ścisła 
współpraca z Policją, Strażą Gminną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz czynnikami 
społecznymi w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców warunków 
prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w udzielanych zezwoleniach oraz zgodność jej 
prowadzenia z obowiązującymi przepisami prawa), 

2) ścisłą współpracę z Policją w sprawie zapobiegania nielegalnemu handlowi 
alkoholem, 

3) zakaz sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży podczas organizowania 
imprez kulturalno – oświatowych, 

4) reagowanie na otrzymane sygnały o początkach spożywania alkoholu przez 
młodzież, 

5) reagowanie na otrzymane sygnały od społeczeństwa o spożywaniu alkoholu  przez młodzież, 

6) monitorowanie sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży na terenie gminy 
pod kątem przestrzegania przepisów prawa.

2. Działania profilaktyczne: 

1) Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez: 

a) działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień; 

b) wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych oraz propagowanie wśród  młodzieży 
zdrowego i trzeźwego trybu życia; 

c) organizowanie w szkołach, świetlicach oraz na różnego rodzaju spotkaniach pogadanek z udziałem 
terapeuty, psychologa i lekarza na tematy uzależnień od alkoholu i środków odurzających; 

d) organizowanie zajęć w Świetlicy Środowiskowej; 

e) rozpowszechnianie na terenie gminy plakatów i ulotek w celu zapobiegania patologiom 
społecznym (alkoholizm, nikotynizm, narkomania),

2) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu poprzez: 
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a) pomoc merytoryczną i finansową osobom uzależnionym zgłaszającym się dobrowolnie na terapię 
odwykową; 

b) kierowanie uzależnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia  od alkoholu; 

c) w razie konieczności kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe,

3) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu poprzez: 

a) szerokie informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy  terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych   od alkoholu; 

b) umożliwienie pomocy terapeutycznej na terenie gminy,

4) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach naruszania przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez: 

a) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w sklepach i punktach 
gastronomicznych; 

b) kontrola spożywania alkoholu w miejscach publicznych objętych ustawowym zakazem,

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych poprzez: 

a) wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na rzecz promowania 
abstynencji i zdrowego stylu życia; 

b) współpracę z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej, 

7) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

a) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej 
i terapeutycznej poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem, terapeutą; 

b) funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego

3. Program realizowany jest przy pomocy Urzędu Gminy, Straży Gminnej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych 
Ostrowach, szkół i Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni. 

III. Zasady usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych określone 
zostały w odrębnej uchwale Rady Gminy

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w komisji 
otrzymują dietę za posiedzenie komisji w wys. 60,00 zł. Podstawą do wypłaty diety jest lista obecności 
członków na posiedzeniu. 

V. Działania finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wśród społeczeństwa gminy publikacji, ulotek i plakatów 
szerzących problematykę uzależnień; 
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2. Organizowanie pogadanek z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat zagrożeń alkoholizmem 
i narkomanią oraz nikotynizmem. 

3. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach Cukrowni: 

1) codzienne prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, 

2) zakup materiałów do świetlicy, 

3) uposażenie pracownika świetlicy środowiskowej, 

4) ponoszenie opłat związanych z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej, 

5) zorganizowanie spotkania ze Św. Mikołajem – paczki dla dzieci z rodzin 
patologicznych, 

6) organizowanie okolicznościowych spotkań (Dzień Dziecka, Mikołajki, Andrzejki, Wigilia), 

7) organizowanie spotkań o tematyce profilaktycznej.

4. Finansowanie badań lekarskich osobom uzależnionym dot. stopnia uzależnienia od alkoholu. 

5. Organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. 

6. Dofinansowywanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu. 

7. Finansowanie spotkań terapeutycznych z psychologiem. 

8. Diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXVIII/270/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest
w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 jest
konstytucją działań rozpoczętychw minionych latach. Został on opracowany zgodnie z obligatoryjnymi
zadaniami.

Q związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 jest zasadne.
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