
Uchwała Nr XIII/69/2015                               

Rady Miejskiej w Golinie 

z 26 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016 

 

 

 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. l   i 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Miejska w Golinie uchwala,  

co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2016 stanowiący załącznik do 

niniejszej Uchwały. 

 

§2. Wysokość nakładów na realizację programu określa Rada Miejska w Golinie  

w Uchwale  w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2016. 

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          

        

        Przewodnicząca 

         Rady Miejskiej 

 

         Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XIII/69/2015  

        Rady Miejskiej w Golinie z 26 listopada 2015 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY GOLINA NA ROK 2016 

 

 CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie 

rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz tworzenie zasobów 

niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 

2. Konstruowanie i utrwalanie modelu stylu życia u osób nadużywających alkoholu oraz 

promocja postaw abstynenckich.  

3. Profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi 

formami postępowania osób nadużywających alkohol (w szczególności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie). 

 

ZADANIA PROGRAMU 

 

I. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ                         

I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

1. Zakup i rozpowszechnianie literatury tematycznej oraz programów 

profilaktycznych traktujących o problemach alkoholowych. 

2. Dofinansowanie i koordynacja programów profilaktycznych w szkołach. 

3. Dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz dożywiania dzieci                         

w szkołach. 

4. Organizacja różnych form gminnych konkursów, festynów, zawodów 

sportowych, pikników rodzinnych, olimpiad, zabaw choinkowych, zajęć 

rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży jak również dorosłych 



promujących zdrowy styl życia bez nałogów na bazie szkół podstawowych, 

gimnazjum, LZS, KGW, OSP, ZHP, TPD i innych organizacji oraz związany  

z tym zakup sprzętu i wyposażenia. Udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”. 

5. Dofinansowanie świetlic środowiskowych powstałych na bazie pomieszczeń 

OSP i świetlic działających na terenie gminy realizujących zadania związane                        

z profilaktyką alkoholową. 

6. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów i kolonii dla dzieci                        

i młodzieży. 

7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i muzycznych jako element 

oddziaływań profilaktycznych. 

 

II. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ                                      

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

ORAZ UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY 

ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ,                                          

A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1. Wspieranie interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy                  

w rodzinie w ramach współpracy w zakresie tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych. 

2. Podejmowanie przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działalności zmierzającej do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby 

uzależnione poprzez motywację lub zastosowanie zobowiązania sądowego. 

3. Prowadzenie oraz finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego jako miejsca 

pierwszego pomocnego kontaktu dla osób i rodzin z problemem alkoholowym – 

finansowanie kosztów zatrudnienia psychologa - specjalisty od problemów 

uzależnień. 

4. Dofinansowanie programów profilaktycznych placówkach lecznictwa odwykowego, 

nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami odwykowymi i poradniami. 

5. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia                          

i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz udziału w konferencjach i innych formach spotkań związanych                          

z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych. 



6. Udostępnianie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Opracowywanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy                 

w Gminie Golina. 

7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

III. USTALENIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD WYDAWANIA I COFANIA 

ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA NA MIEJSCU LUB 

POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY ORAZ KONTROLA PRZESTRZEGANIA 

ZASAD OBROTU TYMI NAPOJAMI 

 

1. Podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, 

ubiegające się o podawanie napojów alkoholowych w ogródkach przed lokalami 

winni uzyskać opinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest 

zobowiązany do odbycia nieodpłatnego szkolenia z zakresu podstawowych 

wiadomości dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

prowadzonego przez GKRPA. 

3. Nowe zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii GKRPA. 

4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest cofane w przypadku określonym                    

w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). 

 

IV. INNE ZADANIA Z DZIEDZINY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE W TYM 

PROGRAMIE, A MOGĄ OKAZAĆ SIĘ NIEZBĘDNE DO ZWIĘKSZENIA 

SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA W TEJ DZIEDZINIE 

 

 

 

 

 



V.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków GKRPA za prace w Komisji 

w postaci ryczałtu miesięcznego: 

 dla Przewodniczącego Komisji – 300,00 zł 

 dla Z-cy Przewodniczącego – 110,00 zł 

 dla członka Komisji – 100,00 zł 

 dla członka Komisji pełniącego funkcję sekretarza i wykonującego obsługę biura –

220,00 zł.  

Członek komisji za każdy dyżur w Punkcie Konsultacyjnym otrzymuje wynagrodzenie                     

w kwocie 45,00 zł 

2. Zadania realizowane w programie będą podlegały monitorowaniu i ewaluacji 

programowej. 

3. W/w program oparty jest na Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz rekomendacje do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

2016 rok. 

4. Ustala się, że członek GKRPA, a także osoba uczestnicząca w szkoleniu, naradach                

i sprawach związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, które 

odbywają się poza gminą Golina otrzymuje zwrot kosztów podróży plus dietę na 

zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych              

w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na terenie kraju 

na podstawie przedstawionego polecenia wyjazdu służbowego. 

 

 

 

 


