
^ — UCHWAŁA Nr XXVn/219/2012 
^ Rady Gminy W Lipniku 

^̂ ^̂  ^ dnia 26 listopada 2012r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Lipnik na 2013 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ( Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, Dz. U. z2011r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 
Nr 217, poz. 1281, z 2012r.poz567) w związku z art. 4' ust. 2 i ust. 5 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144, poz. 1175, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 654, Nr 120, poz. 
690.), Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje: 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Lipnik na 2013 rok, stanowiący załącznik do uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Mazur 



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W GMINIE LIPNIK 
NA ROK 2013 

Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2013 rok, zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zadań własnych gminy 
wynikających z art. 4 ' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku. Nr 70 poz. 473 
z późn. zm.). 

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Lipnik 
prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie 
stanowiącym rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzonych w latach poprzednich. 

Zgodnie z zapisami art.4' ust. 3 cytowanej ustawy wójt powołuje Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do zadań której należy w szczególności: 

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 

3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 
uchwałami rady gminy. 

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
lub podawanie napojów alkoholowych. 

Realizacja w/w zadań odbywa się zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych , uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 



Zadania i sposoby realizacji GPPiRPA w 2013r. dostosowane do potrzeb 
lokalnych, przyjętej strategii i celów działania. Wynikają ze znajomości lokalnych 
potrzeb, a talcże olaeślonych możliwości i zasobów instytucjonalnych i osobowych 
oraz ewentualnej pomocy merytorycznej i materialnej ze strony podmiotów 
zewnętrznych - jednostek samorządu terytorialnego, organizacji, instytucji, osób 
fizycznych. 

Finansowa podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Lipnik może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb 
związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
Zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Lipnik wprowadzane są w trybie uchwał Rady Gminy w 
Lipniku. 

Zadania Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 

a) prowadzenie Punktu Interwencyjne - Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób doświadczających 
przemocy i stosujących przemoc, 
b) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych, 
które podjęły leczenie oraz po zakończeniu terapii, 
c) współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie 
profilaktyki uzależnień, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie: 

a) konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 
i osób stosujących przemoc w ramach Punktu Interwencyjno -
Konsultacyjnego, 
b)współpraca z policją, prolmraturą, sądem, OPS, Zespołem 



Interdyscyplinarnym, pracownikami ochrony zdrowia, pedagogami 
szkolnymi, wychowawcami w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, 
c) usprawnianie funkcjonowania procedury Niebieskiej Karty, 
systemowe planowanie i monitorowanie pomocy rodzinie 
d) organizowanie spotkań rodziców uczniów szkół z terenu Gminy 
Lipnik w zakresie oferty pomocowej dla rodzin z problemami 
alkoholizmu i przemocy w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, 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: 

a) realizacja środowiskowych i szkolnych programów 
socjoterapeutycznych i profilaktycznych z zakresu profilaktyki 
pierwszo- i drugorzędowej obejmujących treningi kompetencji 
społecznych, zastępowania agresji, warsztaty komunikacji, 
asertywności dla dzieci i młodzieży, 
b) finansowanie odżywiania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym, uczestniczących w pozalekcyjnych w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
c) inicjowanie, organizacja, realizacja kampanii edukacyjnych, 
informacyjnych, społeczny cli mających na celu podniesienie 
poziomu wrażliwości i świadomości mieszkańców Gminy Lipnik w 
zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, współudział w 

ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej 
problematyki, finansowanie literatury fachowej z zakresu 
profilaktyki uzależnień, broszur, plakatów, 
d) organizacja programów i zajęć profilaktycznych dla dorosłych, 
ukierunkowanych na zwiększanie kompetencji rodzicielskich, 
komunikacyjnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
e) organizacja i realizacja programów profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych w ramach akcji wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży, 
1) finansowanie szkoleń i kursów zwiększających kompetencje 



dla kadry działającej w zakresie realizacji programów 
profilaktycznych i socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży, 
g) dofinansowanie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie 
czasu wolnego, wskazanie pozytywnych wzorców osobowych 
poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowanie festynów, 
koncertów, konkursów o tematyce uzależnień 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowycli, 

a) wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów 
zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych w obszarze terapii i rehabilitacji osób uzależnionych 
od alkoholu, współuzależnionych oraz członków rodzin z problemem 
alkoholowym, 
b) finansowanie zadań podejmowanych przez instytucje, organizacje 
pozarządowe, osoby fizyczne, związanych z profilaktyką uzależnień, 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i promowaniem zdrowego 
stylu życia, 
c) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, które 
kreują i upowszechniają zdrowy styl życia, propagują trzeźwy model 
organizacji i spędzania czasu wolnego, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonycłi w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed 
sądem w cłiarakterze oskarżyciela publicznego, 

a) organizacja i przeprowadzanie kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych 
b) udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych, 
c) występowanie członków GKRPA przed Sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych nieprzestrzegających ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 
obszarze reklamy alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
lub nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. 



6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i 
finansowanie centrów integracji społecznej, 

7. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkołiolowych, 
a) członkowi GKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniu Komisji w wysokości 100,00 PLN brutto za jedno 
posiedzenie, 
b) podstawą do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu 
stanowi podpis na liście obecności prowadzonej przez Sekretarza 
GKRPA. 

R A B Y ^ n y 

Stanishw Mazur 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/219/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 jest 
kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. Został on opracowany zgodnie z 
obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy Lipnik, co pozwoli na 
zajęcie się problematyką alkoholizmu w sposób zorganizowany i kompleksowy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 jest zasadne. 


