
 
Uchwa a Nr XXXIII/85/2012 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia 11 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie przyj cia gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych na 2013 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie  

Gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Nr z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zmn.) oraz art. 
41ust. 2 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci  
i przeciwdzia aniu  alkoholizmowi (t.j. Dz./U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z pó n. zmn.) 

 
Rada Miejska w Cieszanowie 

uchwala co nast puje 
 

§ 1 
 

Przyjmuje si  gminny Program profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych  na 2013 rok w nast puj cym brzmieniu: 
 

Zadania do realizacji 
 
I . Zwi kszenie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób 
uzale nionych od alkoholu. 
 
 Na mocy art. 21 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu 
alkoholizmowi leczenie osób  uzale nionych od alkoholu odbywa si  w zak adach lecznictwa 
odwykowego i jest bezp atne. Podstawow  metod  leczenia osoby uzale nionej od alkoholu 
jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagaj cy 
psychoterapi  i nakierowanie jej na usuwanie powik   spowodowanych szkodliwym 

ywaniem alkoholu oraz farmakologiczne wsparcie  oddzia ywa  psychoterapeutycznych. 
Zadaniem samorz du  terytorialnego jest zwi kszenie dost pno ci terapii zwalczaj cej 
uzale nienia od alkoholu i wspó uzale nienia dla mieszka ców gminy. 
Dost pno  profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczno  dzia  
podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i cz onków ich rodzin. 
 
Zadania programu : 

1. Prowadzenie oraz dofinansowanie dzia alno ci Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzale nionych od alkoholu  i ich rodzin. 

2. Motywowanie do podj cia dobrowolnego leczenia odwykowego osoby uzale nione. 
3. Prowadzenie systematycznej i kompleksowej dzia alno ci w celu kierowania na 

leczenie odwykowe (ponoszenie kosztów  sporz dzenia opinii przez bieg ych 
psychiatr   i psychologa w przedmiocie uzale nienia od alkoholu , pokrywanie op at 
za z enie wniosków do Sadu Rejonowego w Lubaczowie). 

4. Zakup i dystrybucja materia ów  informacyjno- edukacyjnych zwi zanych  
z profilaktyk  problemów alkoholowych dla szkó , o rodka zdrowia, wietlicy 
socjoterapeutycznej i Policji. 

 



II. Udzielanie rodzinom, w których wyst puj  problemy alkoholowe pomocy 
psychospo ecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc  w rodzinie. 
 
Zadania programu : 

1. Organizacja i prowadzenie zaj  profilaktycznych w szko ach , pomoc dla dzieci  
z grupy ryzyka  rodzin alkoholowych w zakresie wsparcia terapeutycznego w nauce, 
zaburzeniach zachowa   i funkcjonowaniu psychospo ecznym w trakcie trwania roku 
szkolnego. 

2. Sta a wspó praca z Policj  , MGOPS , szko ami , przedstawicielami s by zdrowia,  
w zakresie dzia  zwi zanych z przemoc  w rodzinie. 

3. Dofinansowanie szkole  i kursów  cz onków GKRPA , pracowników socjalnych  
i Policji s cych podnoszeniu ich kompetencji w zakresie zagadnie  zwi zanych  
z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej . 
 
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia ania narkomanii w szczególno ci 
dla dzieci i m odzie y. 
 

Najlepszym obszarem pracy profilaktycznej  s   szko y i dlatego w nie w ród 
najm odszych nale y prowadzi  zaj cia edukacyjne. Jednym z profilaktycznych priorytetów 
jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i m odzie y. 
Celem niniejszego programu jest dostarczenie wiedzy  na temat uzale nie   oraz wp ywu 
alkoholu i narkotyków na ycie w rodzinie, kszta towanie postaw sprzyjaj cych 
podejmowaniu racjonalnych decyzji z za ywaniem alkoholu i narkotyków, obron w asnych 
praw ze szczególnym uwzgl dnieniem mówienia „NIE”. 
 
Zadania programu : 
 

1. Organizowanie i wspó finansowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki 
uzale nie  dla pracowników MGOPS, cz onków komisji. 

2. Podejmowanie dzia  o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców. 
3. Organizowanie alternatywnych form sp dzania czasu wolnego dla dzieci i m odzie y, 

dofinansowanie warsztatów oraz innych form wypoczynku zwi zanych  
z rozwijaniem zdolno ci dzieci i m odzie y oraz kszta towaniem ich prawid owych 
postaw osobowo ciowych. 

4. Finansowanie i organizacja rodzinnych imprez sportowych, festynów o tematyce 
profilaktycznej. 

5. Wspó finansowanie nagród dla dzieci i m odzie y szkolnej w konkursach 
profilaktycznych dotycz cych problemów uzale nie . 

6. Prowadzenie dzia  edukacyjno- informacyjnych dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

IV. Wspomaganie dzia alno ci instytucji, stowarzysze  i osób fizycznych s cej 
rozwi zywaniu problemów alkoholowych. 
 
Zadania programu : 

1. Wspieranie dzia alno ci Klubu AA. 



2. Wspomaganie i wspó dzia anie z organizacjami pozarz dowymi i samopomocowymi 
zajmuj cymi si  statutowa profilaktyk  problemów alkoholowych i pomaganiem 
osobom uzale nionym  i wspó uzale nionym od alkoholu. 

 
V.  Podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w art.  
13 i 15 ustawy oraz wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela publicznego. 
 
W przypadku z amania zakazu sprzeda y alkoholu nieletnim lub nietrze wym oraz w 
przypadku z amania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina mo e 
podejmowa  interwencje oraz wyst powa  przed s dem jako oskar yciel publiczny , czyli 
kierowa  sprawy bezpo rednio do s du z pomini ciem prokuratora. 
 
Zadania programu : 

1. Podejmowanie dzia  maj cych na celu eliminowanie nieprawid owo ci w zakresie 
sprzeda y napojów alkoholowych. 

2. Udzia  cz onków GKRPA w cyklicznych kontrolach punków sprzeda y napojów 
alkoholowych. Do przeprowadzenia kontroli  upowa nia si  cz onków GKRPA  
i Posterunek Policji. 

 
VI.  Dzia ania Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych . 
 
Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych  inicjuje, koordynuje  
i ocenia dzia alno  w zakresie przeciwdzia ania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy 
Cieszanów. 
W szczególno ci do zada  komisji nale y : 

 prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami  nadu ywaj cymi 
alkohol, 

 kierowanie na badania osób uzale nionych od alkoholu (zlecenie bieg emu wykonanie 
opinii w przedmiocie uzale nienia), 

 sk adanie wniosków do s du o orzeczenie  obowi zku leczenia odwykowego, 
 prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, 
 opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzeda   napojów alkoholowych  

i zgodno ci lokalizacji punktu z uchwa ami Rady Miejskiej, 
 podejmuje czynno ci interwencyjne przeciwdzia aj ce  przemocy w rodzinie. 

 
Szczególnym zadanie Komisji jest podejmowanie dzia  zmierzaj cych do poddania si  

leczeniu odwykowemu osób uzale nionych od alkoholu. 
Komisja b dzie równie  wspó pracowa  z instytucjami, organizacjami dzia aj cymi  
w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. 
 
VII . Zasady pracy i wynagradzania cz onków  GKRPA. 
 

Zgodnie z art. 41 pkt.5 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu 
alkoholizmowi ustala si  dla cz onków komisji  wynagrodzenie 8 % minimalnego 
wynagrodzenia za ka dorazowy udzia  w posiedzeniu komisji i udzia  jej pracach 
(dokonywanie kontroli przedsi biorców prowadz cych sprzeda  napojów alkoholowych). 
Posiedzenie komisji zwo uje jej przewodnicz cy, który przewodniczy obradom, a w razie jego 
nieobecno ci  pe nomocnik. 
Cz onkowie komisji spotykaj  si  w miar  potrzeb. 



Zakresu czynno ci cz onków komisji okre la ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982 r.  
o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz. U . z 2007 r. Nr 40 poz. 
473 z pó n. zmn.). 
 
VIII. Harmonogram przychodów i wydatków GKRPA: 
 
1. Planowana kwota z zezwole  na alkohol :                                                                85 000z   
2.Planowane wydatki ogó em:                                                                                     85 000z  
- zakup paliwa dla Policji                                                                                                2 000z  
- izba wytrze wie  w urawicy                                                                                     750z  
-p ace pracownika ds. prowadzenia wietlicy socjoterapeutycznej                               3 000z  
- op aty za energi  elektryczna i wod  w wietlicy socjoterapeutycznej w Starym 
Lubli cu 

3 000   

- wynagrodzenie cz onków komisji                                                                                           8 000z  
- biegli s dowi , szkolenie cz onków komisji, szkolenie cz onków komisji               4 250z  
- organizacja ró nych form wsparcia w zakresie szerzenia idei sp dzania wolnego 
czasu bez alkoholu  na terenie miasta i gminy Cieszanów (dzia alno  
stowarzysze  pozarz dowych ) 

50 000z  

- planowane wydatki na finansowanie zada   Gminnego Programu                            
Przeciwdzia ania  Narkomanii 
 

1 500z  

 
- materia y i wyposa enia, internet w wietlicy w Starym Lubli cu                           

  6 500z  

- us ugi remontowe                                                                                                      5 000z  
- op aty ró ne                                                                                                             1 000z  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 
 

§ 3 
 
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 
 
 
 


