
UCHWAŁA NR 30/V/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 1 marca 2011 roku 
 
 

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  Gminy Linia na  2011 rok” 

 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.41 
ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                      
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. 
zmianami) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Gminy Linia na  2011 rok”, który stanowi załącznik do uchwały.  

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 

NA ROK 2011 

 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lini stanowi spis działań określonych prze Ustawę                         
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia                       
26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity Dz. U Nr 147 
poz. 1231 z 2002 roku) jako zadanie własne gminy. 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 

CELE OPERACYJNE PROGRAMU 
1. Ograniczenie i zmiana struktury spoŜycia napojów alkoholowych. 

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy Linia w sytuacjach 
związanych z piciem alkoholu. 

3. Prowadzenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności 
do dzieci i młodzieŜy. 

4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

5. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

6. Promowanie postaw społecznych waŜnych dla profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

REALIZATOR GMINNEGO PROGRAMU 
 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działająca w oparciu o Regulamin określający zasady 
funkcjonowania w zakresie: 

• inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów 
alkoholowych, 

• prowadzenie kontroli przestrzegania zasad sprzedaŜy napojów 
alkoholowych, 
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• podejmowanie działań prowadzących do rozwiązywania problemów 
alkoholowych w rodzinie. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budŜetu gminy 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych. 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych od alkoholu 

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego, 

b) motywowanie i informowanie o moŜliwości podjęcia leczenia osób 
uzaleŜnionych i współ uzaleŜnionych, 

c) motywowanie osób pijących ryzykownie ale nie uzaleŜnionych do 
zmiany wzorca picia, 

d) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia                   
i porad oraz inicjowanie działań zmierzających do powstrzymania 
przemocy, 

e) inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowanej przemocy 
domowej, 

f) dofinansowanie kosztów dojazdu na leczenie osób uzaleŜnionych, współ 
uzaleŜnionych i doznających przemocy domowej 

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

a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

b) organizacja i sfinansowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci             
z rodzin alkoholowych, 

c) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy            
z rodziną z problemem alkoholowym, 
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d) finansowanie kosztów badania w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
dla dzieci i młodzieŜy: 

a) sfinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych                     
w szkołach, 

b) wspieranie działań profilaktycznych podjętych z inicjatywy dzieci, 
młodzieŜy oraz nauczycieli na terenie szkół gminy Linia, 

c) prowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach, 

d) prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 
rodziców, 

e) rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych wśród  
pedagogów i nauczycieli, 

f) produkcja gadŜetów promujących hasła profilaktyczne, 

g) zakup ulotek, plakatów informacyjnych o chorobie alkoholowej, 
szkodliwości picia wśród kierowców i kobiet cięŜarnych oraz dzieci                 
i młodzieŜy, 

h) zakup odpowiedniej literatury przeznaczonej dla nauczycieli, 
pedagogów mającej na celu rozszerzenie wiedzy na temat choroby 
alkoholowej oraz wzbogacenie warsztatu pracy z zakresu profilaktyki. 

i)  stworzenie ulotki informującej o uzyskaniu pomocy w przypadku 
przemocy domowej, podjęcia leczenia przez osobę uzaleŜnioną na 
terenie gminy i powiatu, 

j) organizacja i finansowanie konkursów dla szkół poszerzających wiedzę 
z zakresu profilaktyki, 

k) organizowanie wycieczek z programem profilaktycznym dla dzieci 
pochodzących z grup ryzyka, 

l) współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci                
i młodzieŜy wywodzących się z grup zagroŜonych alkoholizmem, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 
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a) dofinansowanie instytucji, organizacji, stowarzyszeń w działalności 
słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

b) współpraca z funkcjonariuszami Policji, pracownikami GOPS, SłuŜby 
Zdrowia, Oświaty oraz Sądu w celu zwiększenia skuteczności 
interwencji wobec przejawów naduŜywania alkoholu i wynikającej                        
z stąd przemocy w rodzinie, 

c) stworzenie ze szkołami, policją wspólnych działań zmierzających do 
wyeliminowania picia alkoholu wśród młodzieŜy szkolnej 
(systematyczna kontrola dyskotek, barów na terenie gminy, diagnoza 
preferencji w zakresie form spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem 
spoŜycia alkoholu wśród młodzieŜy gimnazjalnej z terenu gminy Linia), 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 14 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem                
w charakterze oskarŜyciela publicznego. 

a) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaŜy detalicznej oraz 
gastronomii wspólnie z policją w zakresie prawidłowości sprzedaŜy 
napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                     
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizację                                    
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej 

a) finansowanie leczenia i rehabilitacji osób uzaleŜnionych od alkoholu                 
i członków ich rodzin, 

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

c) działania na rzecz pomocy dzieciom alkoholików. 

7. Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 
uzaleŜnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu                        
w zakładzie Odwykowym: 

a) prowadzenie rozmów z osobami uzaleŜnionymi, motywujących do 
podjęcia leczenia odwykowego, przyjmowanie wniosków                              
o zastosowanie przymusu leczenia, 

b) finansowanie kosztów badania osób w przedmiocie uzaleŜnienia prze 
biegłego psychiatrę sądowego w celu skompletowania wniosków 
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kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w celu 
poddania się przymusowemu leczeniu. 

8. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie wg następujących 
zasad: 

a) członek komisji za udział w kaŜdym posiedzeniu otrzymuje 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 100 zł. 

b) członkowi komisji nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku 
nieobecności na posiedzeniu, 

c) członek komisji otrzymuje równieŜ wynagrodzenie za udział                       
w zespole kontrolnym, który przeprowadzi 7 kontroli w punktach 
sprzedaŜy napojów alkoholowych wg stawki ustalonej w punkcie a. 

 

 

 

 

 


