UCHWAŁA NR 109/XXVIII/2016
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 487 ze zm.).
Rada Gminy Łącko postanawia co następuje :
§ 1.
Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2017 stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 2.
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych określa uchwała budżetowa Gminy Łącko na rok 2017.
§ 3.
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 109/XXVIII/2016
Rady Gminy Łącko
z dnia 30 listopada 2016 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2017.

CELE GMINNEGO PROGRAMU
1. Zapewnienie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
3. Zmniejszenie rozmiaru szkód moralnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
4. Informacja o możliwości uzyskania pomocy w przypadku występowania problemów alkoholowych
w rodzinie.
5. Wspieranie działalności profilaktycznej w szkołach.
6. Wspomaganie instytucji, których działania służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
7. Promowanie zdrowego stylu życia.
8. Kontrola przestrzegania przepisów o wychowaniu w trzeźwości.
9. Wspomaganie zorganizowanych grup młodzieżowych, które w swojej działalności programowej
realizują zasady profilaktyki przeciwalkoholowej oraz są propagatorami trzeźwego spędzania wolnego
czasu.
ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPNOŚCI
UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

POMOCY

TERAPEUTYCZNEJ

DLA

OSÓB

1. Partycypacja w kosztach utrzymania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2. Zapraszanie osób uzależnionych na posiedzenia Komisji, rozmowy mobilizujące i kierujące ich do
leczenia.
3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji i pracowników punktów
konsultacyjnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie.
4. Finansowanie bieżącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Udostępnienie rodzinom osób uzależnionych pełnej informacji dotyczącej placówek lecznictwa
odwykowego i sposobu kierowania na leczenie.
6. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i przemoc wynikająca z nadużywania alkoholu.
7. Pomoc w informowaniu o formach konsultacji specjalistycznych (lekarz, prawnik, psycholog) dla
osób doświadczonych przemocą ze strony najbliższych działających pod wpływem środków
uzależniających (alkohol, narkotyki).
8. Współdziałanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Zakładami Opieki Zdrowotnej, POTUiW w celu
świadczenia kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i ofiarom przemocy.
9. Finansowanie badań (psycholog, psychiatra) oraz dojazdów na te badania dla osób uzależnionych
od alkoholu.
10. Pomoc materialna w zakresie dojazdów do ośrodków specjalistycznych, (zwrot kosztów podróży
osobom, które podejmą leczenie odwykowe oraz osób współuzależnionych dojeżdżających na
zajęcia terapeutyczne ).

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE
1. Finansowanie form spędzania wolnego czasu dzieciom z rodzin dotkniętych problemami
alkoholowymi.
2. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi
(kolonie, obozy, oazy).
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
4. Sponsorowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce
trzeźwościowej.
5. Popularyzacja tematyki przeciwalkoholowej poprzez udział w gminnych konkursach, turniejach
profilaktycznych. Zakup materiałów i nagród.
6. Promowanie zdrowego stylu życia w ramach realizacji szkolnych programów profilaktyki.
7. Realizacja na terenie szkół wybranych zagadnień z programów profilaktyki przez
wykwalifikowanych specjalistów dla dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień wśród dzieci i młodzieży (filmy,
teatry profilaktyczne, publikacje, konkursy).
9. Dofinansowanie imprez kulturalno–sportowo - rekreacyjnych oraz działalności artystycznej, które
propagują zdrowy i trzeźwy styl życia (zawody sportowe, rajdy turystyczne, Dzień Dziecka, Dzień
Sportu , Dekanalne Spotkania Młodzieży).
10. Doposażenie i utrzymanie Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku, w skład którego wchodzą
Świetlice Środowiskowe w Łącku, Jazowsku, Obidzy i Brzynie.
11. Pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym (np. zorganizowanie
Mikołajków” dla dzieci).
12. Dofinansowanie działalności i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz Kościołem w celu
promocji zdrowia i propagowania trzeźwego spędzania wolnego czasu.
13. Dofinansowanie warsztatów, szkoleń pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki
problemowej i promocji zdrowia, organizacja spektakli profilaktycznych dla młodzieży.
ORGANIZACJA KONTROLI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1. Utrzymanie pełnego zakazu reklamowania napojów alkoholowych w sklepach, kawiarniach,
barach i innych punktach sprzedaży i konsumpcji.
2. Przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych po zamknięciu punktu sprzedaży.
3. Przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.
4. Przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym.
5. Przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, które nie
ukończyły 18 lat.
6. Podejmowanie działań eliminujących ww. nieprawidłowości.
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI
1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku otrzymują
wynagrodzenie za udział w pracach komisji wynoszące 80 zł brutto za jedno posiedzenie oraz
80 zł brutto za przeprowadzaną kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży z tytułu uczestnictwa w szkoleniu jak
za wyjazdy służbowe.

Przewodniczący Rady Gminy Łącko
mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek

