
UCHWAŁA NR XII.112.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2018r.poz. 2137 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) ustawę – ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu     
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.),

3) członków komisji – osoby powołane do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Legnickim Polu,

4) komisję – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnickim Polu,

5) ośrodek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,

6) Wójt Gminy – Wójta Gminy Legnickie Pole.

2. Program określa:

1) zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i jego skutkom,

2) zasady wynagradzania członków komisji.

Rozdział 2.
Cel główny i priorytetowe kierunki działań

§ 3. Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych 
z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy w rodzinie, a także zmniejszenie rozmiarów problemów już 
istniejących poprzez skuteczne oddziaływania w zakresie profilaktyki, terapii oraz promowanie trzeźwego 
i zdrowego stylu życia poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz 
dorosłych. Cele szczegółowe Programu:

1) zwiększenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich 
rodzin oraz osób doznających przemocy;

2) ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez realizację 
programów profilaktycznych;

3) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

4) zapewnienie ciągłości i dalszy rozwój świadczonych i już istniejących usług z zakresu profilaktyki dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;

5) wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

6) zmasowaną edukację skierowaną do wszystkich struktur środowiska lokalnego, mającą na celu 
rozwiązywanie problemów alkoholowych;

7) dofinansowanie zajęć podczas wakacji letnich i ferii zimowych, realizujących program zajęć 
profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
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8) finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 
alkoholizmem ( zajęcia o treści  profilaktycznej, działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 
dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym, zakup nagród, pomocy 
i materiałów do zajęć),

9) ograniczenie dostępu do alkoholu poprzez obostrzenia określone w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad 
usytuowania na terenie Gminy Legnickie Pole miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania tych 
napojów.

Rozdział 3.
Zadania szczegółowe

§ 4. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu winno polegać  na:

1) rozpowszechnianiu informacji o możliwości uzyskania przez uzależnionych i współuzależnionych 
fachowej pomocy terapeutycznej na terenie gminy i poza nią;

2) finansowanie pracy punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy wymagających pomocy specjalisty;

3) przyjmowaniu zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu o charakterze szkodliwym;

4) dofinansowaniu realizacji przez Gminę Legnica, za pośrednictwem Izby Wytrzeźwień działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych 
i zatrzymanych  w Izbie z terenu Gminy Legnickie Pole poprzez świadczenie usług, w zakresie profilaktyki 
przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, doprowadzonych przez 
funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej z terenu Gminy Legnickie Pole w celu wytrzeźwienia 
i realizowanych bezpośrednio po wytrzeźwieniu.

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

1) wdrażaniu procedury zobowiązania do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

2) przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie poprzez wspieranie procedury interwencji wobec 
przemocy w rodzinie – Niebieskie Karty w policji, pomocy społecznej a także wdrażaniu tych procedur 
przez komisję;

3) wspieraniu i koordynowaniu pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy rodzinie z problemem 
alkoholowym oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) tworzeniu i finansowaniu bieżącej działalności świetlic środowiskowych, dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym;

5) finansowaniu zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
poprzez różnorodne programy rozwojowe np.; teatralne, komputerowe, sportowe;

6) finansowaniu zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym;

7) koordynowaniu działań o charakterze pomocowym poprzez ścisłą współpracę z Policją, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, szkołami i sądami.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych  
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:

1) współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie organizowania szkoleń dla rodziców z zakresu 
kluczowych kompetencji wychowawczych mających na celu ograniczenie powielania przez dzieci 
negatywnych zachowań, w szczególności  związanych z nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie,

2) realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci 
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
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3) promowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie 
programów profilaktycznych realizowanych w trakcie imprez sportowo- rekreacyjnych, i pozalekcyjnych 
zajęć sportowych,

4) dofinansowanie kosztów zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy 
i bezpieczeństwa;

5) podejmowaniu działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia;

6) włączaniu się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych;

7) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów, 
warsztatów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

8) działania edukacyjne i informacyjne mające na celu wzmocnienie skuteczności lokalnej polityki wobec 
problemu alkoholowego, poprzez organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla społeczności 
lokalnej.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, a w szczególności na:

1) wspieraniu edukacyjnym, materialnym, lokalowym podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych;

2) wspieraniu przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji na 
rzecz reintegracji społecznej i zawodowej  osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez wspieranie 
ruchu samopomocowego, współpracę z urzędem pracy, kuratorami sadowymi, policją;

3) finansowaniu kosztów korespondencji prowadzonej przez komisję oraz ośrodek;

4) finansowaniu kosztów udziału członków komisji w szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 4.
Realizacja programu

§ 5. 1. Program realizuje ośrodek.

2. Do podejmowania interwencji, o których mowa w § 4 ust. 5 są uprawnieni członkowie komisji.

3. Do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego uprawniona jest osoba 
każdorazowo upoważniona przez Wójta Gminy.

§ 6. 1. Formy realizacji programu:

1) zakup usług;

2) umowy cywilnoprawne;

3) zakup materiałów i wyposażenia.

2. Kryteria dotyczące osób realizujących program winny dotyczyć w szczególności:

1) wykształcenia;

2) ukończonych szkoleń lub kursów specjalistycznych;

3) doświadczenia zawodowego;

4) pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy – jeśli taka miała miejsce.

§ 7. Środki na realizację programu z podziałem na poszczególne zadania określa się w budżecie ośrodka.

Rozdział 5.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

§ 8. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy na 
podstawie art. 4¹ ust.3 ustawy, ma charakter inicjujący w stosunku do zadań określonych w art.4¹ ust.1 ustawy.

Id: 7716D512-E7C6-4556-9B1D-1272C5A6577B. Podpisany Strona 3



2. Za udział w posiedzeniu komisji, członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 
2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2020 r. ( Dz. U. 2018 poz.1794).

3. Wynagrodzenie za posiedzenia wypłacane są na podstawie listy obecności, akceptowanej przez 
przewodniczącego komisji lub zastępcę.

Rozdział 6.
Zasady finansowania zadań

§ 9. 1. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowanych w budżecie na 
2020 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Legnickie Pole

Dariusz Szczerba
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