
UCHWAŁA XXII/170/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/261/2013 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii  
Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2014-2020

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym  (Dz.U. z 
2016 r.poz. 446, zm.; Dz.U.z 2016r., poz.1579 .) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930,  zm.; Dz.U. z 2016 poz.1583) oraz art. 41 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2016r. poz.487) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 ”, 
przyjętej uchwałą Rady Gminy Olszanka nr XLI/261/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r., otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/170/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 15 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH   NA ROK 2017

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań 
własnych gminy. Przepisy ustawy określają zadania jak również wskazują sposoby ich wykonania.

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program   jest  realizowany  
we współpracy  z osobami, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz  organizacjami  
pozarządowymi, zajmującymi się  zdrowiem, pomocą społeczną, edukacją, kulturą, sportem oraz  
bezpieczeństwem publicznym.

Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, określone w Narodowym  Programie Zdrowia.

Głównym celem programu jest  zwiększenie świadomości  społeczności lokalnej w zakresie  
zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu, ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, 
tytoniu i innych substancji psychoaktywnych  oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym.

Szczegółowymi celami programu przeciwdziałania alkoholizmowi są:

- zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,

- ograniczanie rozmiarów już istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,

- promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji,

- tworzenie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym 
organizowanie różnych form aktywności fizycznej oraz wskazywanie prawidłowego sposobu 
odżywiania,

- edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu,w tym 
profilaktyka problemów zdrowia psychicznego celem poprawy dobrostanu psychicznego 
społeczeństwa,

- zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków spożywania alkoholu oraz sposobów 
zapobiegania alkoholizmowi,

- promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

ZADANIA  PRZEWIDZIANE  DO  REALIZACJI   W 2017r.
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej  i prawnej:
1. Udzielanie pomocy i poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz   socjalno  - prawnego   

w  Punkcie  Pomocy  Kryzysowej  dla   ofiar   przemocy, osób  i  rodzin  z  problemem  alkoholowym,  
osób  i  rodzin  z  problemem  narkotykowym  prowadzonym  przez Gminę Miasta Brzeg 
dofinansowywanym przez Gminę Olszanka.

2. Współpraca ze szkołami na terenie gminy w zakresie pomocy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i 
ich rodzin.
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3. Szkolenie grup zawodowych oraz dofinansowanie szkoleń i kursów członków GKRPA, 
pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policji służących podnoszeniu ich 
kompetencji w zakresie zagadnień  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

4. Opłacanie kosztów sporządzania przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
oraz kosztów sądowych.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie :
1. Dofinansowanie kosztów utrzymania Punktu Pomocy Kryzysowej  prowadzonego przez Gminę 

Miasta Brzeg, gdzie udzielana jest pomoc zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz 
socjalno-  prawnego dla ofiar przemocy w rodzinie, osób i rodzin z problemami   alkoholowym i 
narkotykowym

2. Szkolenie grup zawodowych oraz dofinansowanie szkoleń i kursów członków GKRPA, 
pracowników socjalnych, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policji służących podnoszeniu ich 
kompetencji w zakresie zagadnień    z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnejw zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałaniu narkomanii , w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych:
1. Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży programów profilaktycznych mających na celu podniesienie 

świadomości szkodliwości picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych i innych, 
bezpieczeństwa na drodze oraz dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji tych 
programów.

2. Promowanie zdrowego stylu życia , w tym  dofinansowanie nauki pływania dla dzieci szkolnych 
(dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen), zakup nagród w organizowanych konkursach 
sportowych , kulturalnych i innych oraz dofinansowanie materiałów do ich organizacji, dofinansowanie 
organizacji imprez  (kultura, sport, turystyka) organizowanych na terenie gminy.

3. Dofinansowanie obozów terapeutycznych, wycieczek dla  dzieci i młodzieży połączonych
z realizacją programów profilaktycznych organizowanych przez szkoły.

4. Dofinansowanie  programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli
i rodziców, realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki, 
uczenie umiejętności służących zdrowemu trybu życia.

5. Organizacja i dofinansowywanie teatrów i warsztatów profilaktycznych dla   dzieci i młodzieży  
szkolnej.

6. Dofinansowanie zadań własnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j.: Dz.U.  z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami), 
w tym zatrudnianie instruktorów  posiadających przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów społecznych

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania związane z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym dofinansowanie  zadań własnych  
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst 
jednolity: Dz.U.  z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.).

2. Współpraca  z  organizacjami  społecznymi, kościołem,   radami  sołeckimi w  zakresie  
ograniczenia  spożywania  napojów alkoholowych oraz działania, w kierunku wyrwania  z nałogu osób 
nadużywających napojów  alkoholowych.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 i 15 
ustawy oraz przestrzegania zasad i warunków korzystania  z zezwoleń

Id: D5D2311F-6089-490F-B8EB-E9264600B9A3. Podpisany Strona 2



1. Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  w zakresie  przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

2. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczących:

- zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,

- zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- uwidoczniania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań realizowanych przez członków Gminnej Komisji należy:

1. Rozpatrywanie  wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, prowadzenie dokumentacji 
związanej z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego oraz   składanie wniosków o zobowiązanie 
do leczenia odwykowego do sądu.

2. Prowadzenie  rozmów motywacyjnych  z osobami uzależnionymi mającymi na celu nakłonienie do 
poddania się dobrowolnemu dobrowolne leczeniu   odwykowemu.

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 
zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi  uchwałami rady gminy.

4. Współpraca w zakresie profilaktyki ze szkołami oraz i innymi  instytucjami działającymi na rzecz 
poprawy stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej osób  nadużywających alkoholu oraz  ich rodzin.

VII. Zasady wynagradzania członków komisji
1. Członkom  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych ustala  

się  wynagrodzenie  w  kwocie 65 zł za wykonywanie prac w ramach  działalności  komisji.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 nie przysługuje członkom komisji będącym radnymi 
oraz pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz kierownikami gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania

związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób

uzależnionych od alkoholu należą do zadań własnych gminy i realizowane są w postaci gminnego

programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.
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