
UCHWAŁA NR XXVI/164/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Osiek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2017 poz. 1875), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 
rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/2017

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. CELE:

1) Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

2) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.

2. PODSTAWOWE STRATEGIE ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA CELÓW:

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

a) umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. w celu szerokiej współpracy w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień.

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

a) występowanie do lekarza biegłego o przeprowadzenie badania osoby uzależnionej oraz wydanie opinii 
w tym zakresie,

b) występowanie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. o wydanie postanowienia 
o przymusowym poddaniu się leczeniu odwykowemu,

c) kierowanie osób uzależnionych oraz sprawców przemocy domowej do dobrowolnego korzystania z pomocy 
terapeutycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego 
i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.,

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, a także dla 
ich rodziców .

b) propagowanie zdrowego i alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

c) dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży zarówno z rodzin z problemem 
alkoholowym jak i z pozostałych rodzin w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej oraz łączenia grup,

d) wsparcie świetlic w pomoce niezbędne do realizacji zajęć oraz utrzymanie.

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

5) Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) osobom wchodzącym w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 
w każdym posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto.

3. REALIZATORZY PROGRAMU:

1) Wójt Gminy

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4) Publiczna Szkoła Podstawowa

5) Policja
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6) Zakład Opieki Zdrowotnej

7) Parafie

8) Organizacje pozarządowe

9) Środki masowego przekazu

4. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

1) Na każdy rok kalendarzowy będzie przygotowany program działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy współudziale Pełnomocnika Wójta Gminy d/s alkoholowych. Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany dalej Programem oraz preliminarz 
Programu.

2) Za koordynację działań i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Wójta Gminy d/s alkoholowych.

5. FINANSOWANIE PROGRAMU - Środki na realizację Gminnego Programu pochodzić będą 
z następujących źródeł:

1) Z budżetu gminy (wg preliminarza dołączonego do Programu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
dodatkowych kwot pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2) Ze środków uzyskanych od Pełnomocnika Wojewody ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – na podstawie odrębnego Porozumienia.

3) Ze środków będących w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na 
podstawie odrębnego porozumienia.

Tytuł II.

PRELIMINARZ FINANSOWY NA ROK 2018

koszty lecznictwa i profilaktyki, badanie przez biegłych 4 000

materiały naukowe i dydaktyczne, książki, czasopisma o tematyce antyalkoholowej 2 000

realizacja zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień 
i współuzależnień w ramach umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.

4 000

zajęcia i programy profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych, diagnoza dotycząca 
problemów uzależnienia

15 000

Punkt Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gd. 1 500

szkolenia profilaktyczne 2 000

koszty delegacji służbowych 600

wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

8 400

wsparcie świetlic w pomoce niezbędne do realizacji zajęć oraz utrzymanie 1 500

wypoczynek letni i zimowy, wycieczki dla dzieci i młodzieży 6 000

Razem 45 000
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