UCHWAŁA Nr XVI/138/12
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2007r. Nr 70, poz.473 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/138/12
Rady GminyBrańsk
z dnia 28 grudnia 2012r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2013.
§1
1. Gmina Brańsk, jako jednostka samorządowa jest zobowiązana do podejmowania działań
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz do wprowadzania zmian
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, a także wspierania przeciwdziałania
powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym
zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
2. Działania Gminy Brańsk zmierzają do popierania tworzenia i rozwoju organizacji
społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływania na osoby
nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienia
warunków sprzyjających działaniom tych organizacji.
3. Gmina Brańsk w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi będzie
współpracować z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi,
organizacjami pozarządowymi.

§2
Gmina Brańsk będzie realizować zadania, zgodnie z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.
W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.

§3
I. Postanowienia Ogólne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją
zadań realizowanych w Gminie Brańsk od wielu lat. Program stanowi spis działań będących
jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą
realizowane w 2013 roku.
2. Wszelkie założenia niniejszego programu profilaktycznego są spójne z przyjętym przez Rząd
RP Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dobrane cele i zadania programowe dostosowane są do potrzeb gminy i jej możliwości
finansowych.
Diagnoza środowiska związanego z problemem patologii alkoholizmu a także, mając na
uwadze potrzeby i możliwości finansowe gminy pozwoliły na określenie głównego celu jakim
jest:

II Cel strategiczny programu:
Zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
społecznych i zdrowotnych nadużywania alkoholu.

Minimalizacja

skutków

III Cele szczegółowe i zadania programu:
l.p.
Cele szczegółowe
ułatwienie
mieszkańcom z problemem a)
1.

zadania

dystrybucja
i
alkoholowym z terenu Gminy
rozpowszechnianie ulotek,
Brańsk dostępu do poradnictwa,
biuletynów
wśród
lecznictwa i rehabilitacji
mieszkańców gminy przy
- wspieranie placówek zajmujących się
współpracy GOPS, ZOZ,
rozwiązywaniem
problemów
aptek, szkół, GOUK
alkoholowych
b) poszerzenie działalności
- udzielanie rodzinom z problemem
Gminnego
Punktu
alkoholowym
pomocy
prawnej,
Konsultacyjnego
o
szczególnie w zakresie zjawiska
poradnictwo
przemocy w rodzinie
psychologiczne
i
terapeutyczne
c)
wspieranie
finansowe
placówek
zdrowotnych
prowadzących działalność
związaną
z
leczeniem
pośrednich
skutków
nadużywania alkoholu
d) finansowanie powołania
biegłych (lekarz psychiatra i
psycholog) orzekających w

uwagi

przedmiocie uzależnienia
od alkoholu,
e) przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych
na
potrzeby
rozpatrywania
podań
w
przedmiocie
uzależnienia,
f)
rozpowszechnianie
procedury
„niebieskiej
Karty” – poprzez ulotki
informacyjne, umieszczenie
informacji
na
stronie
internetowej
gminy,
organizowanie
spotkania
dzielnicowych
z
zainteresowanymi
problemem przemocy w
rodzinie,
g) współpraca z organizacjami
i jednostkami działającymi
na rzecz rozwiązywania
problemów alkoholowych,
h) zwrot kosztów przejazdu na
zajęcia terapeutyczne dla
pacjentów z gminy Brańsk
w
ramach
ułatwiania
dostępu
najuboższym
mieszkańcom dostępu do
poradnictwa i lecznictwa,
Beneficjenci: osoby uzależnione i ich rodziny, pozostała ludność gminy Brańsk, placówki i
instytucje zajmujące się problemem alkoholowym
a) uzupełnienie bibliotek
2. - prowadzenie działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie szkolnych w fachową literaturę
rozwiązywania problemów
z zakresu profilaktyki
alkoholowych w odniesieniu do dzieci i uzależnień, dofinansowanie
młodzieży
wydawania biuletynu „Gminne
- poszerzenie oferty zajęć
Echa” w którym zamieszczane
popołudniowych w dni powszednie i
są informacje z zakresu
dni wolne od nauki( w tym ferie
profilaktyki
zimowe i wakacje) ze strony
przeciwalkoholowej
istniejących w Gminie instytucji i
b) współfinansowanie działań
placówek kulturalno-rozrywkowych
programów profilaktycznych
w ramach współpracy ze
- zapewnienie warunków
szkołami podstawowymi i
umożliwiających
gimnazjami (teatr
dzieciom i młodzieży
profilaktyczny, prelekcje
spędzanie czasu wolnego poprzez
dydaktyczno-profilaktyczne,
rekreację i uprawianie sportu
konkurs plastyczny na temat
uzależnienia
c) udostępnienie specjalisty w

ramach działalności Gminnego
Punktu Konsultacyjnego do
przeprowadzenia spotkań z
rodzicami i dziećmi w
szkołach
d) zakup pomocy
dydaktycznych
wykorzystywanych podczas
realizacji szkolnych zajęć
pozalekcyjnych oraz
doposażenie terenów
rekreacyjnych, placów zabaw,
boisk sportowych na terenie
gminy
Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodzice
3. - inicjowanie i uczestnictwo w
działaniach, mających na celu
zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi
-przeciwdziałania
nietrzeźwości
kierowców

a) podejmowanie interwencji
w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy oraz
występowanie przed sadem w
charakterze oskarżyciela
publicznego
b) prowadzenie kontroli
placówek handlowych i
gastronomicznych na terenie
gminy prowadzących sprzedaż
i podawanie napojów
alkoholowych,
c) edukacja sprzedawców w
zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych – aspekt prawny
d)wspieranie
lokalnych
kampanii
edukacyjnych
związanych z zagrożeniem
nietrzeźwości kierowców,
e) współpraca z ośrodkami
szkolenia
kierowców
w
zakresie
włączenia
do
programów
szkolenia
kandydatów na kierowców
problematyki alkoholowej,
f)
dystrybucja
wśród
kierowców
materiałów
edukacyjnych.

Beneficjenci: sprzedawcy, kierowcy

IV Podmioty realizujące program
Podmiotami realizującymi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych będą:
1) Wójt Gminy,
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy,
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5) Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

V Podmioty wspierające
Podmiotami wspierającymi realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów alkoholowych będą:
1) policja,
2) parafie,
3) instytucje, stowarzyszenia, organizacje, ruchy społeczne zgłaszające chęć uczestniczenia
w realizacji programu.

VI Zadania podmiotów realizujących i wspierających
Wójt Gminy
1) nadzór nad wdrażaniem programu,
2) zarządzanie środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych,
3) inicjowanie i wspieranie uchwał Rady Gminy mających na celu przeciwdziałanie
ujemnym skutkom używania alkoholu,
4) nawiązywanie współpracy z innymi gminami w przypadku problemów o zasięgu ponad
gminnym,
5) powoływanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jej kontrola,
6) kontrolowanie wykonania uchwał Rady Gminy i przepisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
2) działanie na rzecz zwiększania dostępności pomocy leczniczej i rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym,
3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie
oraz ich przesłuchiwanie na posiedzeniach,
4) kierowanie wniosków o leczenie osób podejrzanych o uzależnienie do sądu rodzinnego,
5) organizowanie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi,
policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, osobami fizycznymi biorącymi udział
w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w szczególności organizowanie prelekcji, odczytów, pogadanek w
środowiskach zagrożonych, w szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodku kultury itp.
na temat zagrożeń związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu, patologii z tym
związanych oraz ośrodkach zapobiegawczych
6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i sygnalizowanie pojawiających się
problemów w zakresie uzależnień i dążenie do ich rozwiązania,
7) opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we
wszystkich kategoriach co do zgodności lokalizacji punktu z uchwałą Rady Gminy,
8) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Szkoły
1) Wdrażanie programów profilaktycznych wśród uczniów,
2) prowadzenie informacji i edukacji w zakresie uzależnień,
3) organizowanie imprez i zajęć, które swoją treścią i programem mają oddziaływanie
profilaktyczne,
4) monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
5) przeprowadzanie szkoleń kadry w zakresie uzależnień.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej wśród podopiecznych, udzielanie
rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy na
zasadach
przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i
procedurą niebieskiej karty,
2) monitorowanie zjawisk dotyczących uzależnień,
3) wprowadzanie do pracy procedur zapobiegających zjawiskom patologicznym
związanych z uzależnieniami.
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
1) organizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych. Doposażenie GOUK
przez zakup niezbędnego sprzętu, gier do realizacji zadania.
2) w okresie wakacji organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych promujących
„zdrowy styl życia”, mi.: spektakle profilaktyczne dla dorosłych i dzieci, koncerty
profilaktyczne w świetlicach wiejskich.
3) dystrybucja w szkołach, GOPS, GOUK – materiałów edukacyjno - informacyjnych.
Policja
1) Działania kontrolne i wczesne diagnozowanie środowisk w których występują
uzależnienia i przemoc,
2) współdziałanie w zakresie zmniejszania negatywnych skutków wynikających z
nadużywania alkoholu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami i innymi placówkami mogącymi
wspierać program,
3) włączanie się w kampanie antyalkoholowe,
4) promowanie zachowań prohibicyjnych w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Parafie
1) Wspomaganie działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z
uzależnieniami,
2) włączanie się w systemy informacyjne i edukacyjne dotyczące uzależnień.
Instytucje i stowarzyszenia
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zawartą Umową lub
porozumieniem z Wójtem Gminy stosownie do obowiązujących przepisów

VII Zasady finansowania niniejszego programu
1. Finansowanie realizacji niniejszego programu będzie dokonywane w ramach środków własnych
budżetu gminy pochodzących z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz innych wpływów.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być również finansowane z dotacji
celowych Wojewody, Kuratorium Oświaty oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Szczegółowy harmonogram dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 stanowi załącznik nr 1.

VIII Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Za udział w pracach związanych z realizacją zadań Komisji przysługuje wynagrodzenie
według procentowych stawek w stosunku do najniższego wynagrodzenia ustalonego
Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najniższego wynagrodzenia za
pracę pracowników w wysokości:
20% najniższego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji
18% najniższego wynagrodzenia dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji
20% najniższego wynagrodzenia dla Sekretarza Komisji
15% najniższego wynagrodzenia dla pozostałych członków Komisji
dodatkowe gratyfikacje dla członków Komisji
2. Podstawą wypłaty należności za udział w Komisji jest sporządzona i podpisana osobiście
przez członka Komisji lista obecności na posiedzeniu Komisji lub zespołu kontrolnego.
Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Harmonogram dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Planowane do pozyskania środki finansowe w 2013roku 41.505,00zł
Planowane środki na realizację zadań na 2013 r. – 93.532,00 zł

L.p.
1.

2.

3.

4.

Cel
Organizacja lokalnych imprez jako
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
promującej zdrowy styl życia

Finansowanie lub dofinansowanie
przedsięwzięć związanych z profilaktyką
antyalkoholową (działania sportowo edukacyjne w szkołach, dofinansowanie
wydawania gazetki gminnej „Gminne Echa”,
zakup i realizacja programów profilaktycznych
w tym autorskich programów profilaktycznych
w szkołach GOUK, świetlicach wiejskich lub
remizach strażackich
Zakup literatury i ulotek, zakup sprzętu i gier
do realizacji zadań, współpraca z mediami,
tworzenie systemu informacji i edukacji z
zakresu uzależnień.
Wspieranie instytucji, stowarzyszeń,
organizacji i osób fizycznych w działaniach na
rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych, letnich wakacji,.

Kwota w zł
2 500

58.466

3 500

3 000

+ (narkomania 8.000,00 zł )

Dysponent
Wójt zgodnie z zasadami
organizacyjnymi i przepisami oraz
podmioty włączające się w działania
na rzecz społeczności lokalnej w tym
szkoły, GOUK
Wójt w porozumieniu z Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Termin realizacji
Przez cały rok 2013.

Podstawa prawna
Art. 4¹ ust.1 pkt 3 Ust. o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdz. alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35 poz. 230 z póź.
zm.)
Według rozwiązań
Na podstawie w/w ustaw i
organizacyjnych gminy Gminnym Programem
i wskazań Gminnej
Profilaktyki i Rozwiązywania
Komisji
Problemów Alkoholowych
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Wójt , Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, GOUK

Cały rok 2013

Dana instytucja po podpisaniu umowy
co do zasad korzystania z
dofinansowania przedsięwzięcia i
sposobu rozliczania.

I-III kwartał 2013 roku

Art. 4¹ ust.1 pkt 3 Ust. o
wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdz. alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35 poz. 230 z póź.
zm.)
Art. 4¹ ust. 1 pkt 5 w/w ustawy
i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

II-III kwartał 2013
roku
Zgodnie z procedurą
zlecenia zadań
organizacjom
pozarządowym , ustawa
z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności
pożytku publicznego i
wolontariacie (j.t.
Dz.U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536)
Wójt w porozumieniu z Gminną
Przez cały rok 2013
Komisją Rozwiązywania Problemów
zgodnie z formą
Alkoholowych.
organizacyjną.
Wójt, Gminna Komisja Rozwiązywania Przez cały rok 2013
Problemów Alkoholowych

Art. 4¹ ust. 1 pkt 3 w/w ustawy
i Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

4 073

Wójt zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki RPA .

4 200

Wójt zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki RPA .

Na podstawie art. 4¹ ust. 5
ustawy w/w i Gminnym
Programem Profilaktyki i RPA
Na podstawie art. 4¹ ust. 3 i 4
ustawy w/w i Gminnym
Programem Profilaktyki i RPA

5.

Organizacja wypoczynku letniego z
programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin
problemowych Przeprowadzenie otwartych
konkursów ofert.

6.

Działanie punktu konsultacyjnego w tym
czynsz za lokal

4 093

7.

Koszty opinii sporządzonych przez biegłych i
inne ekspertyzy w przedmiocie uzależnień,
koszty sadowe w sprawach cywilnych - opłaty
do wniosków o wszczęcie postępowania
nieprocesowego
Wynagrodzenie członków komisji za
posiedzenia lub kontrole punktów sprzedaży
napojów alkoholowych
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ( podróże służbowe,
zakup materiałów, szkolenia, koszt
dostarczenia zawiadomień na posiedzenia
komisji, ponadto w uzasadnionych przypadkach
zwrot kosztów przejazdu dla wezwanych na
posiedzenia komisji, skierowanych na leczenie
odwykowe)

8 700

8.

9.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi R A Z E M

5 000

Wójt w porozumieniu ze szkołami i
Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.

Przez cały rok 2013
zgodnie z pracami
Komisji.
Przez cały rok 2013

93.532
Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski

Na podstawie art. 4¹ ust.1 pkt 1
w/w ustawy oraz zawartej
umowy na prowadzenie punktu
Na podstawie art. 24 i 25
w/wUstawy

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2012 rok ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
nakłada na Gminę jako zadanie własne obowiązek prowadzenia działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu.
Niniejsza uchwała jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art.41 ust.2 niniejszej ustawy,
która określa, że realizacja zadania jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

