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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

-ROK 2005

I/.  Priorytetowymi  zadaniami  realizowanymi  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w roku 2005 będą:
1) kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, prowadzonego przez pełnomocnika 
wójta oraz psychologa,
2) funkcjonowanie świetlic środowiskowych,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży,
4) doskonalenie form pracy zespołu kontrolnego,
5) przeprowadzanie systematycznych kontroli  i  podejmowanie interwencji  w związku z  naruszeniem 
przepisów  określonych  w  art.  131   i  15  ustawy  oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze 
oskarżyciela publicznego

II/.Profilaktyka
1. Najważniejszym zadaniem profilaktycznym będzie zmniejszanie ilości uzależnień od alkoholu, a tym 
samym ograniczanie liczby nowych przypadków uzależnień.
2. Uświadamianie problemu będzie realizowane w ramach programów profilaktycznych realizowanych 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami przez szeroko rozumianą działalność kulturalną i 
sportową. 
3.  Redukcja  ryzyka  uzależnień  w  grupach  dzieci  i  młodzieży,  szczególnie  z  rodzin  alkoholowych 
realizowana  będzie  poprzez  stworzenie  możliwości  ich  uczestnictwa  w  zajęciach  świetlic 
środowiskowych.
4. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 prowadzona będzie także:
a) działalność edukacyjna dotycząca problemów patologicznych,
b) bieżąca ocena sytuacji dotycząca skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych,
c) współpraca z policją, instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowo-wychowawczymi w 
zakresie rozwiązywania problemów patologicznych,
5. Kierowanie  osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6.  Dofinansowywanie udziału w konferencjach, sympozjach i  innych formach spotkań związanych z 
podnoszeniem  kwalifikacji  ludzi  pracujących  na  rzecz  uzależnionych  i  ich  rodzin  z  terenu  gminy 
Przywidz.
7. Inne formy oddziaływań profilaktycznych:
a) promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia.
b) uczestnictwo gminy w ogólnopolskiej kampanii „Trzeżwy umysł”

III/.Pomoc terapeutyczna, pomoc prawna rodzinom z problemem alkoholowym ,narkomanii
Pomoc terapeutyczna, pomoc prawna rodzinom z problemem alkoholowym realizowana będzie poprzez: 
1) umożliwienie członkom rodziny osoby uzależnionej od alkoholu uzyskania bezpłatnych świadczeń w 
zakresie  terapii  i  rehabilitacji  współuzależnienia  oraz  profilaktyki  w  punkcie  informacyjno-



konsultacyjnym a także wsparcie merytoryczne i finansowe świetlic środowiskowych, 
2) współpracę z instytucjami pomocy społecznej,
3) umożliwienie dzieciom i młodzieży dotkniętej następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców, 
uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej.
4)  pomoc  finansowa  i  prawna,  w  ramach  środków uzyskanych  za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż 
napojów alkoholowych w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. w ramach Ogólnopolskiego 
Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA. 
5) kierowanie na drogę sądową spraw związanych z koniecznością skierowania na leczenie przymusowe 
osób nadużywających alkoholu i wszczynających awantury domowe

IV/.Rola i miejsce instytucji i działań społecznych 
W ramach  współdziałania  z  instytucjami  i  organizacjami  społecznymi  zajmującymi  się  profilaktyką 
przeciwalkoholową i promocją zdrowego modelu życia realizowane będzie:
1) wspomaganie działalności szkół, instytucji, fundacji, organizacji społecznych i kościelnych oraz osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów patologicznych,
2)  współtworzenie  nowych  instytucji  i  organizacji,  które  wychodzą  naprzeciw  zapotrzebowaniom 
społecznym z zakresu profilaktyki i zwalczaniu patologii.

V/.Dostępność alkoholu
1. Ograniczenie dostępności do alkoholu realizowane będzie:
1) w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poprzez:
a)  realizację  zadań  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1237 z późn.zm.),
b)  bezwzględne  egzekwowanie  zwrotu  jak  i  wygaszania  wydanych  zezwoleń  w  przypadkach 
określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.  Cofanie  decyzją  administracyjną  zezwoleń  na  sprzedaż  i  podawanie  napojów  alkoholowych  w 
przypadkach wymienionych w art.  18 ust.  10 pkt  1  do 7(  ustawy z dnia  26 października 1982r   o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi z późn. zmianami).

3.Bezwzględne przestrzeganie terminów dotyczących możliwości ponownego ubiegania się o wydanie 
zezwolenie przedsiębiorcom, którzy je utracili w związku z art. 18 ust. 11 i 13 ( ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

VI/ Działalność kontrolna 
1.Określone  w  niniejszym  ''programie''  zasady  i  kryteria  podlegać  będą  kontroli  w  zakresie 
przestrzegania przez przedsiębiorców zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych 
w ustawie poprzez:
1) zespół kontrolny utworzony przez GKRPA,
2) osoby upoważnione w ramach ich działalności określonej w ustawach,
3) Państwową Inspekcję Handlową w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy,
4) Państwową Inspekcję Pracy w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy,
5) Inspekcję Sanitarną w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy.
 
VII/  Ustala  się  wynagrodzenie  dla  członków   Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w następujący sposób :
10% minimalnego wynagrodzenia  za udział w posiedzeniu Komisji

VIII/  Harmonogram  działań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, stanowi załącznik do programu.


