
Uchwała m xxII/181 /2016
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 07.11.2016r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia s marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 4ł ust.  1. 2. i 5 ustawy z dnia 26
paździemika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t. j. Dz. U.
z 2016r., poz.487 ze zm.)  Rada Gminy w Lipniku uchwala co następuje:

•.\1

Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w  Gminnie Lipnik na 2017 rok", stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr.  1
doUchwałynrXXII/181/2016
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 07.11.2016r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W LIPNIKU  NA ROK 2017

1. Wprowadzenie.

Gmimy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających
z art. 4' ust.1 ustawy z dnia 26 paździemil982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.487 ze zm. ).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Lipnik na  2017 rok określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych
zmierzaj ących do zapobiegania powstaniu nowych problemów oraz zmniej szenie rozmiarów
problemów, które aktualnie występują. Powyższy  program kontynuuje realizację sprawdzonych
w poprzednich latach działań. Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na
celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienie
w całej społeczności lokalnej, a nie  tylko w grupie podwyższonego ryzyka.

Zgodnie z art. 4' ust.3 cytowanej ustawy wójt gminy powołuje Gmimą 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 wydania  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 napoj ów alkoholowych.

Realizacja powyższych zadań odbywa się zgodnie z  Gmimym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonym corocznie przez Radę Gminy.

Finansową podstawę realizacji  Gmimego 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
rozwiązywania problemów alkoholowych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zmiany w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik wprowadzone są w trybie uchwał Rady Gminy



w Lipniku.

Podstawy prawne realizacji programu to w szczególności:
-    Ustawa z dnia 26 paździemika 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.487 ze zm. ).
-    Ustawa z dnia 291ipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r.

Poz.1390 )
-    Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r. poz. 930 z pózn. zm.)
~    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 2016r. poz. 239 z pózn. zm.)
-    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz.532)

-    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r.

Nr. 61,poz.624 z późn. zm.)

Cele i zadania określone  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz zgodne są z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sformułowano je uwzględniając dotychczasowe
doświadczenia związane z realizacją Programu w latach ubiegłych.

11. Cele programu:

1. Głównym celem programu jest:

1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu
na terenie Gminy Lipnik,

2) zwiększenie skuteczności oddziaływania w zakresie profilaktyki,

3) zmniejszenie szkód społecznych i  psychologicznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu
i używaniem środków psychoaktywnych, szczególnie dotykających dzieci i młodzież,

4) monitorowanie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie Gminy.

111. Zadania Grrtinnego programu Profiiilaktyki i Roz;wiązywania Problemów
Alkoholowych.

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

a) prowadzenie Punktu interwencyjnego -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.
) współpraca z placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień
promocji zdrowego stylu życia.

2.   Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy



psycho]ogicznej  i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) Konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc
w ramach Punktu lnterwencyjno -Konsultacyjnego
b)Współpraca z Policją, prokuratuą sądem, OPS,Zespołem lnterdyscyplinamym,pracownikami
ochrony zdrowia, pedagogami szkolnymi, wychowawcami w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
c)Usprawnienie fiinkcj onowania procedury Niebieskiej Karty, systemowe planowanie
i  monitorowanie pomocy rodzinie.
d)Pedagogizacja rodziców uczniów szkół z terenu gminy Lipnik w zakresie oferty pomocowej dla
rodzin z problemami alkoholizmu i przemocy w rodzinie.

3.  Prowadzenie profilaktycznej dzialalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i mlodzieży,w tym prowadzenie poza]ekcyjnych zajęć sportowych, a także
dzialań 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,zastępowanie agresji, warsztaty komunikacji, asertywności dla dzieci i młodzieży
b) inicj owanie, organizacj a, realizacj a kampanii edukacyj nych,infomacyj nych społecznych
mających na celu podniesienie poziomu wrażliwości i świadomości mieszkańców Gminy Lipnik
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy.
c)organizacja programów i zajęć profilaktycznych dla dorosłych, ukierunkowanych na zwiększenie

kompetencj i rodzicielskich, wychowawczych,komunikacyj nych oraz przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.
d) organizacja i realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w ramach akcji
wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.
e) finansowanie szkoleń i kusów zwiększających kompetencje profesjonalistów w zakresie
realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży.
f) finansowanie zakupu pomocy, literatury fachowej , czasopism, broszu,ulotek, sprzętu
sportowego, wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadań przeciwdziałających uzależnieniom i
przemocy oraz propagujących zdrowy styl życia.
g) organizowanie szkoleń lub finansowanie udziału w szkoleniach z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień dla członków GKRPA, pracowników pomocy społecznej,
policjantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób uczestniczących w realizacji
zadań Programu,

4.Wspomaganie dzialalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych slużących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

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.
b) finansowanie zadań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe,osoby fizyczne
posiadaj ące stosowne uprawnienia, 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 określonych w art. 13L i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
a) organizacja i przeprowadzenie 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 zastaw.

IV. Zasady wynagrodzenia czlonków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
1. Członkowi GKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości
100,00 PLN ( słownie: sto złotych ) brutto zajedno posiedzenie,
2.Podstawa do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1 za udział w posiedzeniu Komisji
stanowi podpis na liście obecności prowadzonej przez Sekretarza GKRPA.


