
UCHWAŁA NR XIX/115/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie  : uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w 2017 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.Dz.U.z 
2016r.poz.446 ze zm./ oraz art.4¹ ust.1, 2 i 5  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz.U.z 2016r.poz.487 z późn.zm./ uchwala się ,co następuje:

§ 1. 

W celu realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia działań

zapobiegających rozszerzaniu się alkoholizmu wśród społeczności miasta i gminy a szczególnie

młodzieży i dzieci uchwala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017

roku w następującym brzmieniu :

1. Zorganizowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla rodzin uzależnionych od alkoholu poprzez:

1) Kierowanie na leczenie rehabilitacyjne osób uzależnionych od alkoholu poprzez punkt konsultacyjno-
diagnostyczny.

2) Wspieranie nieprofesjonalnej działalności trzeźwościowej.

3) Zakup materiałów informacyjnych o skutkach alkoholizmu oraz o leczeniu.

4) Zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny , 
powodowanych poprzez nadużywanie alkoholu.

5) Działalność punktu konsultacyjno-diagnostycznego w OPS w Wielichowie.

2. Prowadzenie profilaktyki , działalnośći informacyjnej i edukacyjnej w

szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

1) Dalszą realizację programu edukacyjno-profilaktycznego

w Zespole Szkół Im.Polskich Noblistów w Wielichowie przez nauczycieli.

2) Organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych w dziedzinie

rozwiązywania problemów alkoholowych.

3) Współpracę z zakładami pracy , z komisjami gmin ościennych oraz z

organizacjami pozarządowymi,

4) Współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie i innymi

organizacjami i instytucjami z terenu Miasta i Gminy Wielichowo w

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki poprzez :

- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,

wycieczek szkolnych,

- organizowanie dnia dziecka,

- organizowanie mikołajek w grudniu,

- i innych imprez okolicznościowych.

W/w zadania dla dzieci i młodzieży  z rodzin uzależnionych i patologicznych w tym alkoholowych.

5) Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych i
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patologicznych w tym alkoholowych na terenie Zespołu Szkół Im.Polskich

Noblistów w Wielichowie, Szkół Podstawowych w Wilkowie

Polskim,Łubnicy i Gradowicach.

Sfinansowanie miejsc rekreacyjno-sportowych przy świetlicach środowiskowych.

3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów

określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w

charakterze oskarżyciela publicznego.

4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie

centrów integracji społecznej.

5. Wspieranie finansowo i organizacyjnie innych działań służących

rozwiązywaniu problemów alkoholowych , które mogą powstać w trakcie

roku 2017 , a które nie są zapisane w sposób szczegółowy w niniejszej

uchwale i których nie można przewidzieć i zaplanować.

6. Przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów

alkoholowych /również sprzedawców /.

§ 2. 

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są 
środki z budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Wydatki na zadania zawarte w programie klasyfikuje się w planie budżetowym Gminy Wielichowo na rok 
2017 w dziale 851  Ochrona Zdrowia , rozdział 85154  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

§ 3. 

Członkowie gminnej komisji będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80 zł za udział w posiedzeniu 
komisji , które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Wielichowa.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa

Nr XIX/115/2016

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie :uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017

roku.

Na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala corocznie

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Głównymi celami tego programu jest: dostępność pomocy terapeutycznej,edukacja rodziców i

nauczycieli,działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,działalność świetlic

środowiskowych dla dzieci i młodzieży itp.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz

Honorata Kozłowska
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