
UCHWAŁA NR XX/148/12 
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. 

Na podstawie art. 41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. - zwany 
dalej „programem” – w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji 
i polityki społecznej. 

§ 2. 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/148/12 
Rady Gminy Kobiór 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwany dalej „Programem”, 
stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy, określa sposoby i metody realizacji zadań 
własnych gminy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór, 
a także źródła ich finansowania. 

2. Zadania Programu obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

2) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w 
szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie klubów integracji społecznej. 

3. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych realizuje się przez: 

1) bieżącą współpracę z poradnią przeciwalkoholową 

2) zapewnienie, w miarę potrzeby, stałych dyżurów specjalistów zatrudnionych w „ Punkcie Pomocy Rodzinie" , 

3) prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej w środowisku osób uzależnionych w przedmiocie możliwości 
uzyskania pomocy przez te osoby, 

4) pomoc w uzyskaniu miejsca przez osoby uzależnione w ośrodkach leczniczo-odwykowych, 

5) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

6) pomoc finansowa dla osób uzależnionych, dobrowolnie podejmujących leczenie, w uiszczaniu kosztów 
związanych z pobytem w ośrodku leczniczo-odwykowym oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych osobom 
nie ubezpieczonym, 

7) bieżąca współpraca z grupami wsparcia, w szczególności z grupami AA i Al.Anom 

4. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe udziela się pomocy poprzez: 

1) ułatwianie kontaktów z poradniami specjalistycznymi, w szczególności z psychologiczną i odwykową, 

2) zapewnienie bezpłatnego dostępu do porad prawnych w sferze problematyki związanej z występującymi 
problemami alkoholowymi, w prowadzonym punkcie pomocy prawnej, 

3) kontakt z przedstawicielem Policji, 

4) w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, pomoc finansową, z przeznaczeniem na 
finansowanie ich uczestnictwa w wyjazdowych programach terapeutycznych, a także koloniach dla dzieci 
i młodzieży, 

5) finansowanie programów profilaktyki zdrowotnej. 
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5. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności dla dzieci i młodzieży jest 
realizowana przez : 

1) inspirowanie, podejmowanie działań przez organizacje, stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe zmierzające 
do propagowania idei życia w trzeźwości, 

2) prowadzenie przez szkoły cyklicznych tj. co najmniej dwa razy w roku, pogadanek dla młodzieży szkolnej 
o szkodliwości picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i przedstawianie tej tematyki na zebraniach 
z rodzicami, 

3) wydawanie materiałów i ulotek informacyjnych, 

4) realizacja przez placówki szkolne programów profilaktycznych, 

5) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej przez Zakład Lecznictwa Podstawowego, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy okazji bieżącej działalności, 

6) przeprowadzenie zajęć z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicami na temat problemów 
choroby alkoholowej, 

7) zorganizowanie festynu bezalkoholowego i imprez okolicznościowych, w tym sportowych, 

8) zorganizowanie szkolenia dla osób handlujących napojami alkoholowymi na temat zasad obrotu tymi 
napojami, 

9) przeprowadzenie szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

10) dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej ukierunkowanej na młodzież trudną, a realizowaną 
przez świetlicę środowiskową prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

11) organizację i częściowe finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji 
letnich oraz innych, 

12) prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

13) podejmowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach wym. w pkt. 10, 11 i 12. 

6. Organy samorządu gminnego w swoich działaniach wspomagają działalność instytucji stowarzyszeń, a także 
osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez : 

1) pomoc w organizowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2) udostępnianie pomieszczeń, 

3) finansowanie wydawnictw oraz prelekcji uświadamiających zagrożenia, które niesie ze sobą spożywanie 
alkoholu, 

4) zatrudnienie specjalistów służących pomocą osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. 

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego jest realizowane poprzez udzielanie dotacji klubom integracji społecznej 
z przeznaczeniem na finansowanie pierwszego wyposażenia oraz prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 
określonej stosowną uchwałą Rady Gminy. 

8. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych : 

1) członkowi komisji przysługuje wynagrodzenie za jedno posiedzenie komisji w wysokości 100% diety 
przysługującej radnemu za udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy, zaś przewodniczącemu komisji 
w wysokości 100% diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Gminy, ustalonych odrębną 
uchwałą, 

2) podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowią listy obecności z danego miesiąca. 

9. Wydatki związane z realizacją niniejszego Programu są finansowane z dochodów własnych Gminy, które 
stanowią środki uzyskiwane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 oraz 
z roku poprzedniego. 

10. Niniejszy Program wchodzi w życie w dniu wejścia w życie uchwały go wprowadzającej z mocą od 
01.01.2013r. 
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