Projekt Nr.................
z dnia ...........................
Zatwierdzony przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIENNO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.
1515), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286) i art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok:
Rozdział 1.
Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego
dalej „programem” konieczne jest aktualizowanie posiadanych informacji o stopniu występującego w gminie
zagrożenia uzależnieniami i kontrolowanie stopnia nasilenia tego zjawiska poprzez:
a) uzyskanie opinii mieszkańców poszczególnych miejscowości na temat stopnia skupienia punktów sprzedaży
napojów alkoholowych i przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi;
b) wyodrębnienie obszarów gminy o szczególnym nasileniu zjawiska;
c) monitorowanie stopnia zagrożenia różnymi uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.
§ 2. Działania prowadzone będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z psychologiem,
policją i dyrektorami szkół.
§ 3. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z:
a) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwaną dalej „Gminną Komisją”;
b) organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy tj. Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie,
organizacją społeczno- wychowawczą „Strzelec”, Szkolnym Klubem Sportowym , Związkiem Harcerstwa
Polskiego, klubem sportowym LKS „Zawisza”, Warsztatami Terapii Zajęciowej i innymi;
c) organizacjami rządowymi i samorządowymi tj. Policją, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką
Publiczną;
d) Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
§ 4. 1. W budżecie gminy zapewnia się środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej
Komisji.
2. Członkowie Gminnej Komisji otrzymują wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 80,00 zł za każdy
dzień posiedzenia Komisji.
3. Członkom Gminnej Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych odbywanych na podstawie
polecenia wyjazdu służbowego Wójta Gminy.
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Rozdział 2.
Profilaktyka
§ 5. Działania w zakresie profilaktyki polegać będą na:
1) zmniejszeniu dostępu do alkoholu poprzez określenie przez Radę Gminy:
a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) miejsc na terenie gminy, w których obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia
napojów alkoholowych;
2) monitorowaniu i ocenie skutków usytuowania, warunków sprzedaży i liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych;
3) upowszechnianiu wiedzy o problemach alkoholowych i innych uzależnieniach poprzez:
a) organizowanie spotkań specjalistów z dziećmi i młodzieżą,
b) nieodpłatne udostępnianie fachowych publikacji dotyczących problemu uzależnień i promujących zdrowy
tryb życia,
c) organizowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
d) szkolenie osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
e) organizowanie warsztatów i szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
członków Gminnej Komisji i nauczycieli;
4) propagowaniu, organizowaniu i wspieraniu aktywnych form wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego
poprzez:
a) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
b) wspieranie różnych form działalności rekreacyjnej i sportowej,
c) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem
alkoholowy;
5) propagowaniu zdrowego stylu życia poprzez realizację programów profilaktycznych w środowiskach
lokalnych.
Rozdział 3.
Rozwiązywanie problemu uzależnień alkoholowych i innych uzależnień
§ 6. Działania w tym zakresie będą dotyczyć osób uzależnionych, przejawiających objawy uzależnienia oraz
ich najbliższego środowiska i będą obejmować:
1) współpracę z sądem i policją w przypadku osób, co do których istnieje konieczność poddania ich obowiązkowi
leczenia choroby alkoholowej;
2) przeprowadzanie rozmów z osobami podejrzanymi o nałogowy alkoholizm i kierowanie ich do Poradni
Uzależnień w Lipsku;
3) poradnictwo psychologiczne i prawne w punkcie konsultacyjnym.
Rozdział 4.
Wsparcie dla rodzin z problemami alkoholowymi.
§ 7. Działania z tego zakresu będą dotyczyły dorosłych i dzieci z rodzin, w których występuje problem
alkoholowy oraz przemoc w rodzinie i będą polegały na :
1) prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
2) pomocy rzeczowej i finansowej dla rodzin z problemem alkoholowym znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji bytowej i materialnej;
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3) udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się
1) Wójtowi Gminy;
2) Kierownikowi Gminnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Markiewicz
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