
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr 112/XIX/12 

Rady Gminy Janów 

z dnia 27 kwietnia 2012 roku 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK 
 

Dział I 

Wprowadzenie 

 

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy realizowanych na podstawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok opracowany w oparciu 

o przepisy: 

- ustawy z dnia 26 października 1982 roku „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi” (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.). 

 

Rok 2012 będzie kolejnym rokiem realizacji działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kontynuowane będą działania zainicjowane  

w latach poprzednich. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych określa zadania i cele, zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. 

Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych  

i naprawczych. 

 

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie 

motywuje powstrzymywanie od picia alkoholu; 

- działalność wychowawcza i edukacyjna; 

- ograniczenie dostępności alkoholu; 

- działania mające na celu leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu; 

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu. 

 

2. Cele w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 

- zmniejszenie liczby osób uzależnionych i nadużywających alkoholu; 

- podnoszenie progu inicjacji alkoholowej; 

- wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy odnośnie skutków spożywania 

alkoholu; 

- zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby 

alkoholowej; 

- promowanie postaw ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

- zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom 

przemocy, zarówno domowej jak i środowiskowej. 

 

3. Realizacja Programu będzie finansowana z wpływów uzyskanych z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 



Dział II 

Zadania problemowe i sposób ich realizacji 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 
 

Sposób realizacji: 

- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin; 

- informowanie osób uzależnionych i ich rodzin o ośrodkach terapeutycznych; 

- pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, 

wspieranie psychiczne, prawne, praca socjalna); 

- wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji 

wywiadów środowiskowych pielęgniarki środowiskowej, Policji, wniosków 

członków rodziny; 

- udział członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w szkoleniach, kursach i seminariach; 

- dofinansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie rozwiązywania 

problematyki uzależnień. 

 

Podmioty realizujące: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 
 

Sposób realizacji: 

- podejmowanie działań interwencyjnych mobilizujących osoby uzależnione od 

alkoholu do podjęcia leczenia dobrowolnego; 

- kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których 

wszczęto postępowanie o przymusowe leczenie; 

- organizowanie systemu pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom osób 

uzależnionych od alkoholu; 

- stała współpraca z Policją, GOPS, placówkami oświatowymi, przedstawicielami 

służby zdrowia i podejmowanie działań związanych z przemocą w rodzinie i ich 

skutecznością; 

 

Podmioty odpowiedzialne: 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Posterunek Policji. 

 

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. 



Sposób realizacji: 

- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  

i realizowanych przez szkoły, a skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców  

i nauczycieli; 

- wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym oraz tych dla 

dzieci i młodzieży; 

- wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży, wykorzystanie programów profilaktycznych; 

- finansowanie dożywiania dzieci objętych pomocą socjoterapeutyczną. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację: 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Dyrektorzy Szkół z terenu gminy; 

- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu; 

- Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 

Sposób realizacji: 

- wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów i organizacji zaangażowanych  

w rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie; 

- wspomaganie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych, 

kościelnych, szkolnych propagujących profilaktykę uzależnień. 

 

Podmioty odpowiedzialne za realizację: 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Organizacje zajmujące się problematyką alkoholową. 

 

5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży oraz kontrola zasad sprzedaży tych napojów. 
 

Sposób realizacji: 

- przestrzeganie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania oraz podawania 

napojów alkoholowych; 

- przestrzeganie uchwały Rady Gminy w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

- wydawanie opinii przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Janowie dla przedsiębiorców ubiegających się  

o pozwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. 

 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13
1
 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 
 

 



Sposób realizacji: 

- występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny w przypadku złamania 

zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania 

zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych; 

- współpraca z Policją w sprawie gromadzenia materiałów dowodowych  

w w/w sprawach. 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację: 

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

7. Udział finansowy i organizacyjny Gminy Janów w programach zatrudnienia 

socjalnego poprzez centrum integracji społecznej. 

 

 

Dział III 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

1. Za posiedzenie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50,00 złotych brutto.  

 

2. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu Komisji, 

potwierdzona podpisem na liście obecności. 
 

3. Członkom Komisji w podróży przysługują diety z tytułu podróży służbowej  

i zwrot kosztów podróży. Delegację zlecającą podróż służbową członkowi Komisji 

podpisuje Wójt. 
 

 

DZIAŁ IV 

Składanie sprawozdań 

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zobowiązana jest do składania sprawozdań ze swojej działalności za rok poprzedni w terminie 

do 31 stycznia następnego roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


