UCHWAŁA NR XL/302/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2021.1372 t. j. ze zm.) art. 41 ust. 2 i ust. 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021.1119 t. j. ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zabezpieczyć w budżecie gminy Miedźna środki na realizację Programu, pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik do uchwały Nr XL/302/2021
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 listopada 2021 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwany dalej Programem –
reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką alkoholową, rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Program uwzględnia potrzeby mieszkańców Gminy
Miedźna.
§ 2. Celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania
napojów alkoholowych, podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości używania takich
substancji psychoaktywnych jak alkohol, prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Cele i zadania Programu służące ich realizacji mają przyczyniać się do poprawy zdrowia fizycznego,
psychicznego oraz poprawy jakości funkcjonowania społecznego mieszkańców Gminy Miedźna.
Główne cele programu:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Miedźna,
2) wspieranie działalności w powyższych zakresach organizacji społecznych i pozarządowych, Kościoła
Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz poprawianie warunków sprzyjających tym
działaniom,
3) propagowanie trzeźwości i abstynencji oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,
4) oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.
§ 3. Zadania programu:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
a) dofinansowanie świadczeń i usług związanych z profilaktyką alkoholową, współpraca z placówkami
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
b) wsparcie finansowe programów kierowanych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – wyjazdów
terapeutycznych indywidualnych, rodzinnych, grupowych ,
c) zakup i dystrybucja ulotek, broszurek, plakatów, książek i innych materiałów dotyczących uzależnień,
d) wspieranie działalności grup wsparcia, finansowanie przejazdu i pobytu na spotkaniach trzeźwościowych
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej oraz
ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy
w rodzinie,
b) wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej, w tym poradnictwo specjalistyczne,
c) utworzenie i finansowanie warsztatów i szkoły dla rodziców,
d) utworzenie i finansowanie grup wsparcia dla osób doznających przemocy,
e) finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
motywowania osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia oraz kierowanie tych osób do
odpowiednich instytucji i poradni, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie
obowiązku leczenia odwykowego, kierowanie osób do biegłych sądowych oraz kierowanie wniosków
o podjęcie leczenia do Sądu. Ponoszenie przez Gminę opłat z tytułu wydania opinii przez biegłych
sądowych oraz kosztów postępowań sądowych,
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f) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
kierowanie zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób do biegłych
sądowych oraz kierowanie wniosków o podjęcie leczenia do Sądu. Ponoszenie przez Gminę opłat z tytułu
wydania opinii przez biegłych sądowych oraz kosztów postępowań sądowych,
g) finansowanie wyjazdowych i stacjonarnych szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych szkoleń niezbędnych do
realizacji Programu (udział członków Komisji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna w szkoleniach
wraz z kosztami dojazdu),
h) zakup i dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie,
i) dofinansowanie wyjazdów integracyjnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,
j) dofinansowanie szkoleń i kursów w temacie uzależnień i przemocy, rekolekcje i wyjazdy trzeźwościowe,
imprezy trzeźwościowe, warsztaty terapeutyczne,
k) finansowanie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży u których występują zaburzenia
psychiczne będące między innymi wynikiem funkcjonowania w rodzinie z problemem uzależnienia,
przemocy itp.
l) finansowanie konsultacji oraz terapii psychologicznej dla dzieci, dorosłych z problemami uzależnień oraz
problemem przemocy domowej
ł) finansowanie porad prawnych dla osób i rodzin z problemem uzależnienia oraz problemem
przemocy domowej.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień 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:
a) wsparcie finansowe na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzież w świetlicach,
szkołach) za organizację i realizację programu w tym punkcie odpowiada realizator,
b) zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
c) wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach,
i świetlicach,
d) tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych: spektakle teatralne, konkursy - zakup nagród
książkowych, rzeczowych oraz żywności o tematyce profilaktycznej ,
e) stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział
w imprezach i zajęciach rekreacyjno - kulturalnych, sportowych, finansowanie przejazdu i pobytu
w trakcie, którego realizowane są programy profilaktyczne - za organizację odpoczynku i realizację
programu odpowiada organizator,
f) wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne,
stowarzyszenia i grupy trzeźwościowe,
g) przeprowadzanie badań monitorujących problemy alkoholowe i narkomanii w Gminie Miedźna,
h) organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup
niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań,
i) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
j) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą
oraz rozwianie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów i psychologów,
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k) utworzenie, prowadzenie oraz doposażenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Miedźna w tym m.in.:
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, prowadzenie
dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach, finansowanie wycieczek oraz innych form wypoczynku,
finansowanie i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu,
l) organizowanie pikników, festynów zajęć, turniejów i innych imprez, finansowanie konkursów
z nagrodami, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń do realizacji tych zadań.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych :
a) dotowanie zadań stanowiących realizację Programu,
a) zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu,
b) współpraca z Kościołami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie realizacji Programu,
a w szczególności dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów
profilaktycznych,
c) współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
§ 4. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określa
się wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje 550,00 zł brutto,
2) Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje 400,00 zł brutto,
3) wynagrodzenie wypłaca się po potrąceniu stosownego podatku,
4) wynagrodzenie przysługuje członkom obecnym na posiedzeniu Komisji na podstawie listy obecności,
proporcjonalnie do ilości posiedzeń Komisji, które odbyły się w danym miesiącu
§ 5. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są
finansowane z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
a realizatorami są między innymi: Urząd Gminy Miedźna, organizacje pozarządowe, parafie, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą
w Woli, Zespół Interdyscyplinarny Miedźna, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury,
Komenda Powiatowa Policji, placówki oświatowe z terenu Gminy Miedźna.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania
działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich
spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu
spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu
i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania w tym zakresie działalności organizacji
społecznych.
W art. 41 ust. 1 ww. ustawy wyszczególniono zadania własne, jakie powinna realizować gmina w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań tych należą:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
Natomiast art. 41 ust. 2 ustawy wskazuje, że realizacja ww. zadań jest prowadzona w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miedźna na 2022 rok
został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie
gminy. Uwzględniono w nim również główne założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025.
Z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji
rady gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miedźna na 2022 rok jest zasadne.

Id: 469B8282-FA56-4104-B914-8374FACE58BA. Podpisany

Strona 1

