
 Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr V/22/2011

                                                                                                      z dnia 22 lutego 2011
                                                                                                    Rady Gminy Bejsce

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2011

Podstawa prawna:
 -   ustawa  z  dnia  26.10.1982  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( tekst  jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz.473 z późniejszymi 
zmianami)
- ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 
1485).Art.4  1 ust.1  ustawy  stanowi,  że  prowadzenie  przez  gminę  działań 
związanych z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych odbywa 
sie poprzez następujące zadania :
 1)   zwiększanie 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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
  4)   wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  6)   podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego;
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego 
część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie 
przez radę gminy.



Cele programu:

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy
- działania edukacyjne w celu poszerzenia wiedzy dzieci  młodzieży szkolnej i osób 
dorosłych,
-  promowanie  aktywnych  form  spędzania  wolnego  czasu  oraz  działań 
profilaktycznych promujących  zdrowy i bezpieczny styl życia.

Zadania do realizacji w 2011 roku:

I.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych, ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem

1. Prowadzenie  rozmów  interwencyjno-motywujących  z  osobami 
uzależnionymi od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia 
odwykowego.

2. Finansowanie  opinii  biegłych  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu– 
2.000zł.

3. Kierowanie  wniosków  do  Sądu  Rejonowego  o  zastosowanie  obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu – uiszczanie opłaty za sądowej – 700zł.

4. Finansowanie  szkoleń  dla  członków  GKRPA,  nauczycieli  innych  osób 
współpracujących  z  osobami  uzależnionymi,  ich  rodzinami  i  dotkniętymi 
przemocą – 1.000zł.

Razem : 3.700zł.

II.  Udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej,  prawnej  i  materialnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed 
przemocą w rodzinie.

1.Objęcie  bezpłatnym  dożywianiem  dzieci  w  szkołach  ,  zasiłki  i  pomoc 
w naturze – 3000zł.
5. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych 

i ze środowisk zagrożonych –1.500zł.



2.Kontynuacja  działalności  punktu  konsultacyjno  –terapeutycznego  dla  osób 
uzależnionych,  współuzależnionych   oraz  zagrożonych  uzależnieniami  oraz 
ofiar i sprawców przemocy – 11.700

Razem: 16.200zł.

III.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej 
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania 
narkomanii.

1. Organizowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”  w szkołach podstawowych 
i gimnazjum jako promocja zdrowego stylu życia – 2.500zł

2. Realizacja  programów  profilaktycznych  w  szkołach,  dotyczących 
alkoholizmu, narkomanii, przemocy – 4.000zł.

3. Zakup  materiałów  edukacyjnych,  ulotek  itp.  pomocnych  przy  realizacji 
niniejszego programu – 100zł.

           Razem: 6.600zł.

IV. Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa związanego z wydawaniem i 
cofaniem  zezwoleń  na  prowadzenie  sprzedaży  napojów  alkoholowych  oraz 
przestrzeganie zasad tej sprzedaży.

1. Opiniowanie  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie lokalizacji i limitu 
punktów sprzedaży.

2. Prowadzenie  kontroli  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  sprzedaż 
napojów alkoholowych – 200zł.

      Razem : 200zł.

V.  Wspomaganie  działalności  instytucji  stowarzyszeń,  służących  rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.

1.  Współpraca  z  sądem,  prokuraturą  ,  policją,  szkołami,  parafią  i  innymi 
instytucjami  polegająca  na  wymianie   informacji  konsultacjach  i  wspólnych 
inicjatywach w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.Wspieranie instytucji, stowarzyszeń, policji  realizujących zadania  statutowe w 
zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii. – 4.000zł.



Razem: 4.000zł.

VI. Wynagrodzenie członków.
Członkowie komisji mają prawo zwrotu kosztów podróży w ramach delegacji oraz 
prawo do wynagrodzenia  za  każde posiedzenie  w wysokości  11% minimalnego 
wynagrodzenia  pracowników  ogłaszanego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej zarządzeniem opublikowanym w Monitorze Polskim. - 9.200,zł.

 Razem: 9.200 zł.

Ogółem  przewidywana kwota wydatków wynosi : 39.900zł

Podmioty  realizujące   Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych:

1) Urząd Gminy Bejsce
2)Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Bejscach  we 
współpracy  z  GOPS  ,Posterunkiem  Policji  w  Bejscach,  Prokuraturą,  Sądem 
Rejonowym  w  Kazimierzy  Wielkiej,  Szkołami  podstawowymi  i  gimnazjum  z 
terenu Gminy Bejsce,  Punktem Konsultacyjno -   Informacyjnym ds.  uzależnień 
przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
do zadań komisji należy :

• inicjowanie  działań  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych,

• podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu 
leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej ,

•  opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod 
względem  zgodności  lokalizacji   punktu  sprzedaży   z  uchwałami  Rady 
Gminy 

•  dokonywanie  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w 
zakresie  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych



 Finansowanie  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Profilaktyki .
 Zadania określone w programie finansowane są ze środków pochodzących z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie art. 
18  2 ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawieart.18 i art. 181 oraz dochody z 
opłat  określonych  w  art.  111 wykorzystywane  będąca  realizację  gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 
programów.


