
RADA GMINY
w Czarnej Uchwała Nr 111/22/2010

pow. Łańcut Ra(jy Gminy w Czarnej
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Na podstawie ar t. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 200! r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm, ), ar!. 41 ust, 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, póz, 473 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. l pkt l ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 póz. 1362 z późn.
zm. ) w związku z uchwalą Nr 111/21/2006 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21.12,2006 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązy\\!ania Problemów Społecznych na łata 2006-2013, Rada
Gminy w Czarnej, uchwala co następuje:

§1.
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na

2011 rok.

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwany dalej
Programem - reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych na terenie Gminy Czarna.

3. Podstawą prawną do opracowania niniejszego programu jest ustawa z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią
w/w ustawy, samorządy gmin posiadają kompetencje do podejmowania działań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania
odpowiednią wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o swoich możliwościach,
może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze, skierowane do społeczności lokalnej,
ponieważ nadmierne zażywanie alkoholu stanowi poważny problem, nie tylko dla
pojedynczych jednostek, ale i dla ogółu społeczeństwa.

4. Program jest zbudowany w oparciu o realistyczne rozeznanie potrzeb oraz możliwości.

§ 2. Podstawowe cele Programu:

1 . Rozpoznawanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Czarna
2. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia

3. Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych

4. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych wynikających
z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

§ 3. Podstawowe zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i ich rodzin poprzez:



1. Rozpatrywanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków
dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu dalszego leczenia.
2. Udzielanie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie
do podjęcia terapii, udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe.
3. Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu
wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia.
4. Finansowanie szkoleń dla:
• osób pracujących z osobami uzależnionymi,
• członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• nauczycieli, pedagogów,
• pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych grup zawodowych

wymagających tego typu szkoleń,
• przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarna.
5. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Refundacja kosztów dojazdu na leczenie dla osób uzależnionych i współuzależnionych do
Ośrodków Terapii Leczenia Uzależnień.
7. Kierowanie spraw do sądu o przymusowe leczenie osób, które nie chcą dobrowolnie podjąć
leczenia.
8. Pokrywanie kosztów wykonania opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
osób zgłoszonych do podjęcia leczenia.
9. Pokrywanie kosztów związanych z postępowaniem sądowym w przedmiocie skierowania osób
uzależnionych do podjęcia leczenia.
10. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, p syć ho edukacyjnej i psychologicznej osobom uzależnionym
od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
11. Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień związanych
z profilaktyką alkoholową.

//. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

1. Współpracę ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie organizowania
dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których
występują problemy alkoholowe i przemocy w rodzinie.
2. Współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łańcucie w zakresie pomocy ofiarom
przemocy domowej.
3. Dofinansowywanie działalności świetlic środowiskowych i szkolnych, m.in. poprzez
wyposażanie w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
4. Dofinansowanie prowadzenia zajęć o charakterze świetlicowym z dożywianiem dla dzieci
i młodzieży wywodzącej się z rodzin z problemem alkoholowym i ubogich oraz o podwyższonym
ryzyku.
5. Współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w zakresie profilaktyki
uzależnień i ochrony przed przemocą w rodzinie.
6. Współpracę z Policją w zakresie przemocy w rodzinie ( Niebieskie Karty ).

///. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:

1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.



3. Organizowanie szkoleń oraz kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów oraz psychologów.
4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów, rodziców oraz
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Prenumeratę czasopism, zakup materiałów edukacyjnych, ulotek oraz publikacji pogłębiających
wiedzę na temat profilaktyki alkoholowej, które będą pomocne do realizacji niniejszego programu.
6. Organizację wyjazdów na spektakle teatralne i rozrywkowe o treściach związanych
z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży.
7. Realizację działań wczesnej profilaktyki w szkołach i środowisku - zagospodarowanie wolnego
czasu poprzez organizowanie konkursów ( z nagrodami) o tematyce związanej z uzależnieniami
i problematyką uzależnień.
8. Organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i dofinansowanie działań
związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu
i zapobieganiu patologii społecznej a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
9. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci
i młodzieży oraz dla lokalnej społeczności.
10. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią poprzez
organizowanie i finansowanie obozów i kolonii oraz wyjazdów na imprezy kulturalne i na basen.
11. Finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych .
12. Współpracę z pracownikami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
13. Zakup sprzętu sportowego i innych materiałów służących do prowadzenia zajęć związanych
z promowaniem zdrowego stylu życia.
14. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w tym:
- prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
- nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem
trzeźwości;
- nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi w celu informowania społeczności o działaniach
prowadzonych na rzecz trzeźwości kierowców.
15. Współfinansowanie działań związanych ze stworzeniem lub poprawą warunków do
organizowania zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

1. Wspomaganie działalności Klubu Abstynenckiego Wyzwolenie w Krzemienicy.
2. Dofinansowywanie działalności Posterunku Policji w Czarnej związanej

z kontrolowaniem przestrzegania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Finansowanie nagród, artykułów biurowych, spożywczych i materiałów informacyjno -
edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów
sportowych i festynów o tematyce powiązanej z problemem uzależnień, profi laktyki
oraz promocji zdrowego stylu życia.

4. Wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze,
w szczególności Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym



i Narkomanii, Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz pracowników służb zaangażowanych w realizację gminnego programu.

6. Współpracę ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim.
7. Finansowanie imprez o charakterze kulturalno - rekreacyjnym, których celem jest

propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.
8. Wzmocnienie systemu informacji na temat występowania zjawisk społecznie

negatywnych, w celu podjęcia szybkiej interwencji.

V. Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarna w kontekście przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży poprzez:

1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i produkcji 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.

2. Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie
odpowiednich materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Inicjowanie działań na rzecz częstszego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy
Policji w sytuacjach spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

4. Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na stadionach i boiskach - poprzez
współpracę z przedstawicielami klubów sportowych.

5. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których
prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 4. Finansowanie zadań wynikających z niniejszego programu będzie dokonywane w ramach
środków własnych Gminy, pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Gminy Czarna na
2011 rok.

§5.
1. Koordynację realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu powierza się Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej, w której skład wchodzą
osoby z różnych środowisk powołane zarządzeniem Wójta Gminy Czarna.

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonują swoje
czynności na podstawie umowy zlecenie.

3. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przysługuje jej
członkom wynagrodzenie w kwocie 100 zł brutto ( kwota słownie: sto złotych brutto ) za
jedno posiedzenie.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3 przysługuje członkom tylko wówczas, gdy ich
udział w posiedzeniu zostanie potwierdzony przez Przewodniczącego Komisji ( w razie
nieobecności Przewodniczącego przez jego Zastępcę), natomiast obecność
Przewodniczącego ( lub Zastępcy) potwierdza Wójt Gminy lub Sekretarz na podstawie listy
obecności.



5. Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zawarte w niniejszym programie, realizuje
Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2011 roku.




