UCHWAŁA NR XXII/169/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 R.

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z
2016 r. poz.446 z póź. zm. ), art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), uchwala się co
następuje:
§1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Lubniewice na rok 2017 zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy
Lubniewice działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w
brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do
realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Katarzyna Sowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/169/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Lubniewice na rok 2017

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje prowadzenie
działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych na terenie Gminy Lubniewice.
2. Program został opracowany w oparciu o zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§1
Cele Programu
1. Wspieranie wychowawczej roli szkoły i rodziny.
2. Zapobieganie i zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych
zjawisk patologicznych, w tym przemocy na terenie Gminy Lubniewice.
3. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
4. Wspieranie merytoryczne i finansowe instytucji oraz organizacji pozarządowych, które swoim
działaniem przyczyniają się do przeciwdziałania patologiom i kształtowaniu pozytywnych postaw
społecznych.
§2

Zadania programu i planowane do realizacji działania
1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy terapeutycznej i ochrony
ofiar przed przemocą w rodzinie wg potrzeb występujących na terenie Gminy Lubniewice:
•

Prowadzenie interwencji w rodzinach z problemem alkoholowym.

•

Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych bądź zagrożonych problemem alkoholowym.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:
•

Finansowanie prelekcji w szkołach o tematyce alkoholowej, przemocy w rodzinie,
narkotykach, itp.

•

Dofinansowanie spektakli profilaktycznych oraz uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich.

•

Finansowanie nagród w konkursach o w/w tematyce.

•

Wydawanie ulotek i plakatów o tematyce związanej z chorobą alkoholową, przemocą w
rodzinie, narkotykach oraz możliwościach pomocy w określonych sytuacjach.

•

Wspieranie działalności cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowych, które realizują
program profilaktycznych.

•

Prowadzenie programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności
rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla osób dorosłych.
5. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
•

Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
Lubniewice.

•

Opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

•

Opiniowanie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

•

Szkolenie sprzedawców w zakresie profilaktyki alkoholowej i przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

•

Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących ustawowy
zakaz reklamy alkoholu.
§3

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach za
udział w posiedzeniu Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie w wysokości:
•

Przewodniczący Komisji – 185 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

•

Członkowie Komisji – 111 zł za udział w każdym posiedzeniu.

2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia przewodniczącemu i członkom Komisji stanowią
sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego Komisji wykazy i listy obecności.
3. Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o wykaz i listę obecności wypłaca się raz na kwartał.
§4
Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. W realizacji programu uczestniczą:
•

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

•

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach

•

Zespół Interdyscyplinarny

•

Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach

•

Inne jednostki organizacyjne Gminy Lubniewice
§5
Zasady finansowania niniejszego Programu

Finansowanie zadań z niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych opłat wnoszonych za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez prowadzące sprzedaż podmioty
gospodarcze.

