
Projekt

z dnia ..........

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 
z 2019, poz. 506 ze zm.), art. 41 ust. 1-2 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. z 2019 r., poz. 852)  po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Pawłowicach, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych 
i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Rozdział 2.
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są w następujący sposób:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych              

i zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych poprzez informowanie o działalności  placówek 
udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym, zagrożonych uzależnieniem        i współuzależnionych,

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

a) utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności placówki wsparcia dziennego,

b) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z rodziną z problemem uzależnień 
i problemem przemocy (szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego innych grup zawodowych pracujących w obszarze uzależnień),

c) udzielanie informacji na temat pomocy prawnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży m.in. poprzez:

a) prowadzenie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym 
dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, dorosłych,

b) finansowanie wyjazdów w okresie letnim z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień i dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami,

c) realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, turystycznych, artystycznych z programem profilaktycznym,

d) dofinansowanie do tworzenia  miejsc wypoczynku, rekreacji i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży, jako formy rozładowania napięć, stresu i sytuacji problemowych,

e) współudział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

f) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,

g) promowanie życia bez używek (festyny, konkursy, turnieje, imprezy sportowe) oraz wspieranie środowisk 
i postaw abstynenckich poprzez współorganizowanie imprez środowiskowych,

h) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach,

i) edukację publiczną w zakresie problematyki uzależnień w tym:

- opracowanie i dystrybucja ulotek na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku problemów uzależnień,

- informowanie mieszkańców gminy o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii na stronie internetowej i lokalnej prasie,

- wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z problematyką problemów alkoholowych 
i narkomanii (festynów, pikników i inne),
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- zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – młodzieży, 
sprzedawców, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, rodziców i innych,

- organizacja spotkań, szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, 
młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień,

j) dofinansowanie do wyjazdów dzieci i młodzieży podczas, których prowadzone są programy profilaktyczne.

4. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii.

Powierzanie i wspieranie zadań z zakresu gminnego programu do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym         i  o wolontariacie.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego. Działania te realizowane są m.in. poprzez:

a) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków            o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy  dotyczącymi 
limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji,

b) prowadzenie wizji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących zgodności miejsca usytuowania 
z wymogami prawa miejscowego,

c) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

d) podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, 
osobom nietrzeźwym.

Rozdział 3.

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  powoływana jest na podstawie  art. 41 

ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez 
Wójta. Komisja działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pawłowicach wprowadzony Zarządzeniem Nr OI.0050.99.2011 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 
5 grudnia 2011r.

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie w wysokości : 

1. dla przewodniczącego Komisji 150 % diety radnego

2. dla pozostałych członków Komisji 100 % diety radnego

W przypadku nieobecności członka komisji na żadnym posiedzeniu komisji (dyżurze)  w okresie danego 
miesiąca nie otrzymuje on wynagrodzenia za dany miesiąc.

Rozdział 4.

Zasady finansowania i warunki realizacji programu 
1. Finansowanie Gminnego Programu winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz opłat 

pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Program jest realizowany przez Urząd Gminy Pawłowice. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt 
Gminy, przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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