Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/235//13
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 3 grudnia 2013 r.

GMINNY
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany w dalszej
treści „Programem” obejmuje prowadzenie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawartych w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
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 opiekuńczo – wychowawczych
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. 13 1 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6/ wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.

Rozdział 2
Zadania Programu
§2
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu, poprzez:
1/ wspieranie środowisk wzajemnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
uzależnionych od alkoholu;
2/ prowadzenie działań zmierzających do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do
podjęcia leczenia odwykowego, w tym m.in.: rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu
oraz prowadzenie współpracy i korespondencji z instytucjami właściwymi w tym zakresie;
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3/ dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie prac z osobami uzależnionymi w celu
podniesienia kwalifikacji;
4/ finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od
alkoholu;
5/ doposażenie w sprzęt biurowy niezbędny do pracy komisji.
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i
prawnej,
a
w
szczególności
ochrony
przed
przemocą
w
rodzinie,
w tym:
1/ prowadzenie „telefonu zaufania” w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
2/ prowadzenie punktu konsultacyjnego w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin , w którym
również będzie udzielana pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;
3/ prowadzenie punktów konsultacyjnych w miejscowościach: Siennica Nadolna i Białka,
w których udzielane będzie wsparcie osobom po zakończonym leczeniu odwykowym m. in.
poprzez rozmowy podtrzymujące;
4/ prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym;
5/ prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej i osób współuzależnionych;
6/ współpraca i współdziałanie z Kuratorami Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
w sprawach udzielania porad prawnych;
7/ współpraca z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie w celu poprawienia
skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec zaburzeń funkcjonowania rodziny
spowodowanych piciem alkoholu;
8/ współpraca z Poradnią Uzależnień SP ZOZ w Krasnymstawie;
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej
w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym:
1/ organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla szkół np.: „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” lub innych;
2/finansowanie programów profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a prowadzonej przy Gminnym Centrum Kultury w
Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej;
3/ prowadzenie działalności wychowawczo – informacyjnej oraz prelekcji dotyczących
problematyki alkoholowej w szkołach;
4/ zakup na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkół
i świetlicy środowiskowej literatury i czasopism dotyczących problematyki alkoholowej;
5/ nawiązanie i prowadzenie współpracy z osobami, instytucjami i podmiotami prowadzącymi
zajęcia dla młodzieży w zakresie profilaktyki alkoholowej, promujących trzeźwe i zdrowe
spędzanie wolnego czasu,
6/ zakup nagród w organizowanych konkursach w zakresie wiedzy o chorobie alkoholowej;
7/ organizowanie i finansowanie konkursów i olimpiad z zakresu profilaktyki alkoholowej;
8/ promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:
finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe
oraz placówki oświatowe, organizowanie gminnych imprez i programów sportoworekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzenie oferty oraz poprawę
funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej oraz placów zabaw;
9/ finansowanie kolonii i wyjazdów z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka.
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, poprzez m.in. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, bądź w innej
formie; w tym:
1/ nawiązanie współpracy i dofinansowanie podmiotów zajmujących się profilaktyką
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i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie organizowania pomocy dla osób
potrzebujących – mieszkańców Gminy Krasnystaw;
2/ dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu.
5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej, w tym, wspieranie inicjatyw samorządowych w kierunku organizowania i tworzenia
zatrudnienia socjalnego.

Rozdział 3
Mapa problemów alkoholowych
§4
1.Na terenie gminy odnotowano miejsca, w których występują szczególne natężenia problemów
alkoholowych.
2.Ograniczenie dostępu alkoholu poprzez przeprowadzenie szkoleń ze sprzedawcami napojów
alkoholowych.
3.Stosunkowo niska wiedza społeczności lokalnych na temat problematyki alkoholowej
i przemocy domowej – stąd wskazane są spotkania edukacyjne dla dorosłych członków
społeczności lokalnych ( np. zebrania w szkołach, zebrania wiejskie, zebrania sołtysów, zebrania
członków straży pożarnej).

Rozdział 4
Realizacja Programu
§5
Instytucje realizujące „Program”:
1/ Urząd Gminy Krasnystaw;
2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
3/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie,
4/ punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy domowej,
5/ organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które
wygrają otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6/ szkoły z terenu Gminy Krasnystaw,
7/ Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej,
8/ Poradnia Terapii Uzależnień SP ZOZ w Krasnymstawie,
9/ Sąd Rejonowy w Zamościu Zamiejscowy Wydział w Krasnymstawie,
10/ Izba Wytrzeźwień w Zamościu.
§6
Formy realizacji Programu:
1/ otwarte konkursy ofert;
2/ zamówienia publiczne;
3/ konkursy grantowe.

§7
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/235/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.
Strona 3/4

1. Inicjatorem i kreatorem zadań zawartych w Programie jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
2. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki budżetu Gminy pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 5
Ograniczanie dostępności do alkoholu
§8
Działania podejmowane w celu ograniczenia dostępności do alkoholu:
1/ prowadzenie akcji informacyjnej o bezprawności sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych;
2/ prowadzenie edukacji społecznej o problemie alkoholowym poprzez ulotki, broszury,
podręczniki;
3/ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
4/ kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wydanych na podstawie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
5/ organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych dotyczących
znajomości przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
przepisów gminnych, a także zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom
nieletnim.
Rozdział 6
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
§9
1.Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 zł brutto a Przewodniczącemu
Komisji wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji. Ponadto
Członkom Komisji pełniącym dyżur w Punkcie Konsultacyjnym przysługuje wynagrodzenie w
wysokości 60 zł brutto za każdy dyżur w w/w Punkcie.
2.Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi lista wypłat sporządzona przez upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy Krasnystaw na podstawie listy obecności, potwierdzona pod
względem merytorycznym przez Kierownika Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów.
3.Wynagrodzenie winno być wypłacone członkom Komisji do dnia 10 następnego miesiąca, po
miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komisji.
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