
 

 

 

 

U C H W A  Ł A   NR  XXIX/ 205 /2013 

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH 

z dnia   30 grudnia 2013 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi,  Narkomanii oraz  Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na 

rok 2014 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity  Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zm.)   w związku z art.  4
1
 ust. 1,2,3, 5 oraz 6, 

art. 18
2
 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( Dz. U. z 2007 roku  Nr 70 , poz. 473 z późn. zm.)  oraz  

art. 10 ust. 1 pkt. 1-4, ust. 2 i ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu  

narkomanii (Dz. U. Nr 179 , poz. 1485 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 

2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 nr 180 

poz.1493 ze zm.) –  Rada   Gminy  w   Janowicach  Wielkich  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się  Gminny Program  Profilaktyki  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Janowicach 

Wielkich  na rok 2014  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. 

U z 2013 roku poz. 594 ze zm.) stanowi, że do właściwości wyłącznej rady gminy należy stanowienie 

w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Kompetencje tego rodzaju określa 

ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości, której art. 41 ust. 1 pkt 1,2,3,5 i 

6 wymieniają następujące zadania gminy: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

 i prawnej; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  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; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

 podejmowanie interwencji w związku z zakazem reklamy i promocji alkoholu zakazem sprzedaży  

i podawania wyrobów alkoholowych. 

Art. 18
2
 ww. ustawy stanowi, że dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki  

i przeciwdziałania uzależnieniom w rodzinie i nie mogą być przeznaczone na inne cele.  

Art. 10 ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 i ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu  

narkomanii przewidują podobne zadania, z uwzględnieniem specyfiki uzależnienia od narkotyków, 

zobowiązując wójta do opracowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, który uchwala 

rada gminy. 

Natomiast  art. 6 ust.  1 i 2  ustawy z dnia 29 listopada 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie ( Dz. U. z dnia 20 września 2005 roku Nr 180 poz.1493 ze zm.) wskazuje, iż zadania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez wskazane organy administracji 

rządowej i jednostki samorządu terytorialnego; do zadań własnych gminy należy w szczególności: 

 tworzenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz 

Przemocy w rodzinie  w Janowicach Wielkich na  2014 rok  został opracowany zgodnie z ww. 

obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.  

 

W świetle powyższego podjęcie uchwały  jest  w pełni zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  

XXIX/ 205 / 2013 

                                                                                                                                 Rady Gminy Janowice Wielkie  

                                                                                                                                 z dnia 30 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  Narkomanii oraz  

Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2014 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                  

   w Janowicach Wielkich  na rok 2014 

 

                                          WPROWADZENIE 

    

 Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na rok 2014 

zawiera działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym   

i narkotykowym. Między innymi działania obejmują: pomoc psychologiczną, prawną, ochronę przed 

przemocą, podejmowanie wszelkich działań służących poprawie funkcjonowania rodziny. 

    W związku z tym Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Janowicach Wielkich  na 

rok 2014 ma na celu między innymi kontynuację działań edukacyjnych,  kreowanie zdrowego stylu 

życia mieszkańców Gminy Janowice Wielkie, prowadzenie kampanii profilaktycznych, wspomaganie 

i dofinansowanie imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym, działań edukacyjnych, 

finansowanie spotkań i warsztatów profilaktycznych dotyczących umiejętności dobrego 

funkcjonowania społecznego. Ma on na celu wspieranie rodzin z problemem alkoholowym 

(zagrożonych alkoholizmem), ochrony przed przemocą w rodzinie jak  i problemem  uzależnień od 

narkotyków. Skierowany jest do wszystkich placówek, instytucji, stowarzyszeń, znajdujących się na 

terenie Gminy oraz wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych współpracą w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych  i innych uzależnień. 

Dostrzegając liczne niebezpieczeństwa dla młodych mieszkańców Janowic Wielkich, w tym 

wzrastające zagrożenie uzależnieniami od komputera i Internetu, papierosów, alkoholu i narkotyków, 

także od coraz bardziej dostępnych środków chemicznych tzw. „dopalaczy”, przyjmuje się za priorytet 

kontynuację podjętych w 2010 roku działań. Ukierunkowane one będą przede wszystkim na 

zapewnienie bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju najmłodszemu pokoleniu Janowic Wielkich 

oraz na wsparcie rodziny i jej otoczenia, profilaktykę uzależnień i przemocy, a także działania 

interwencyjne. 

 

Założenia ogólne 

1. Zadania związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należą do zadań własnych gmin zgodnie z art. 4
1
ust. 1 ustawy                               o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zwanej dalej ustawą) z dnia 26 

października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 i 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 nr 

180 poz.1493 ze zm.). 

 

      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4
1
 ust. 1.  

nakłada na gminę obowiązek podejmowania następujących działań: 

 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 



 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a 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; 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 

Ustawy oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

 Ustalanie 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;  

 

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje źródła 

pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w zadań. Środki te pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11
1 

ustawy). Opłata ta 

stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację w/w zadań. 

 

3. Zgodnie z art. 4
1
cytowanej ustawy wśród zadań własnych gminy  z zakresu profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych wymienia udzielenie pomocy rodzinom  

w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie co oznacza, iż w ramach gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być realizowane i 

finansowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 18
2
 w/w 

ustawy dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w rodzinie  nie mogą być przeznaczone na inne cele.  

 

Gminny Program Profilaktyki  i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Janowicach Wielkich  na rok 2014 

został opracowany na podstawie aktów prawnych oraz  materiałów: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U Nr 70 poz. 473 z póź. zm.). 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności nakłada 

na samorząd gminny obowiązek tworzenia gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych jako część strategii gminnej w zakresie polityki 

społecznej.  

 Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i 

finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok  2014 r. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie( Dz. U Nr 180 poz. 1493 

z 2005 r. z póź zm.) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności do zadań 

własnych samorządu gminnego należy: 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 



 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

 opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

 przemocą w rodzinie, 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych- samorząd gminny realizuje również 

 obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z 

problemem alkoholowym. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz. 1495  

z 2005 r z póź zm.) 

 

Gminny Program na 2014 rok zawiera zadania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz zmniejszenie patologii, które 

aktualnie występują. Swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione.  

 

ZADANIA WŁASNE GMINY 
 

ROZDZIAŁ 1 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

Realizacja poprzez następujące zadania:  

1. przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu powodujących 

rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócenie spokoju lub porządku 

publicznego, 

2. rozpatrywanie wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalanie sposobu 

dalszego leczenia, 

3. prowadzenie rozmów – interwencyjno motywujących z osobami co do których wpłynęły 

zgłoszenia (wstępna motywacja do podjęcia terapii, udzielanie informacji  

o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe), 

4. kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i  poddanie leczeniu 

odwykowemu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób 

kierowanych do sądu, 

5. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

i pokrywanie kosztów sądowych, 

6. pokrywanie kosztów przeprowadzenia badania przez biegłego sądowego (psycholog, 

psychiatra)  

7. finansowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób  uzależnionych od alkoholu 

współuzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy,  

8. kierowanie osób uzależnionych oraz sprawców przemocy domowej do dobrowolnego 

korzystania z pomocy w  punkcie konsultacyjnym w gminie Janowice Wielkie, 

9. finansowanie punktu konsultacyjnego pomocy prawnej oraz psychospołecznej, 

10. zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów Punktu Konsultacyjnego, 

11. zakup artykułów biurowych i innych materiałów potrzebnych na bieżącą działalność Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

12. organizowanie oraz finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach opłaty za dojazd  

a. członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b. terapeuty uzależnień,  



c. nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z rodzin w których występują problemy 

alkoholowe. 

ROZDZIAŁ 2 

 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą   w rodzinie. 
Realizacja poprzez następujące zadania: 

1. poradnictwo psychologiczne i prawne w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy, 

2. udzielanie wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i narkomanią, 

3. podejmowanie interwencji i kierowanie spraw do odpowiednich instytucji, 

4. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej, 

5. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,  miejsc w Ośrodkach wsparcia, 

współpraca ze specjalistycznymi Ośrodkami wsparcia dla osób doświadczających przemocy, 

6. współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej                     

w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA. 

7. realizacja programów rehabilitacyjnych dla sprawców przemocy w miarę zapotrzebowania, 

8. działania mające na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich tym wyjazdów na turnusy 

rehabilitacyjne, 

9. informowanie o chorobie alkoholowej i możliwości podjęcia leczenia, 

10. diagnozowanie sytuacji całej rodziny i proponowanie pomocy dla wszystkich jej członków, 

11. współpraca z Gminnym Zespołem Szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem 

Interdyscyplinarnym w zakresie organizowania dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno 

pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemocy w 

rodzinie, 

12. edukacja publiczna w obszarze przeciwdziałania przemocy (zakup; przewodniki, broszury, 

ulotki), 

13. organizowanie szkoleń prelekcji na temat różnego rodzaju uzależnień, organizowanie lokalnych 

narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku  

i rodzinie z problemem alkoholowym. 

14. wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku  

i rodzinie  w której występuje  problem uzależnień. 

15. realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, 

16. organizacja własnych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, 

17. organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział  

w masowych imprezach bezalkoholowych, festynach, zajęciach sportowych itp. 

18. finansowania dodatkowych patroli prewencyjnych policji, zapobiegających naruszeniom ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Realizacja poprzez następujące zadania: 

1. realizacja  profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, dotyczących alkoholizmu, 

narkomanii przemocy w rodzinie dla dzieci, młodzieży oraz  rodziców, 

2. udział w finansowaniu szkolnych programów profilaktyki, 



3. organizacja i finansowanie spektakli teatralnych o treściach związanych z profilaktyką 

uzależnień, 

4. udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych  

z profilaktyką alkoholową, narkomanią, przemocą w rodzinie - rozwiązywaniem problemów 

społecznych związanych z uzależnieniami, 

5. prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod katem kształtowania ich 

umiejętności życiowych (np. radzenie sobie ze stresem, podejmowania decyzji, szukania pomocy) 

6. finansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych i sportowych, 

7. dofinansowanie zatrudnienia animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe na 

obiektach sportowych, 

8. promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych używek oraz różnych form 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży  i 

dorosłych oraz dowóz na zajęcia i zawody sportowe, (zakup nagród, poczęstunek, 

wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy), 

b) finansowania programów, projektów dotyczących aktywnych form spędzania wolnego 

czasu poprzez ,,Profilaktykę przez sport” wspieranie zajęć sportowych,  rekreacyjnych,  

pozaszkolnych, 

c) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: zimowiska, półkolonie, kolonie 

letnie,  wycieczki  krajoznawcze i festyny, wyjazdy na basen, rajdy, dyskoteki bez 

alkoholu, zajęcia świetlicowe itp.; 

9. finansowanie świetlic środowiskowych, wiejskich  wyposażanie oraz doposażenie  ich             

w sprzęt, sprzęt meblowy  i materiały niezbędne do funkcjonowania - prowadzenia zajęć. 

10. wspieranie działań  świetlic środowiskowych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży  

z grup ryzyka, 

11. doposażenie oraz remont placów zabaw w tym elementów sportowych typu fitness  

 w Gminie Janowice Wielkie, 

12. zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz przemocy w rodzinie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, 

wychowawców świetlic środowiskowych – niezbędnych do prowadzenia pracy 

profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.  

 
ROZDZIAŁ 4 

 
Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

Realizacja poprzez następujące zadania:  

1. organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży ze 

środowisk zaniedbanych wychowawczo, rodzin dysfunkcyjnych  z problemem alkoholowym 

oraz osób szczególnie narażonych na  działanie czynnika środowisk, 

2. udzielenie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacjom pozarządowym, które 

statutowo zajmują się profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych,   

a także promowanie  ciekawych projektów i inicjatyw społecznych.  

 
ROZDZIAŁ 5 

 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w  art. 13
1
 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Realizacja poprzez następujące zadania:  



1. zadbanie aby w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych były widoczne informacje o  

szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie podawania  

i sprzedaży alkoholu,  osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

2. przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających i zmierzających do ustalenia osób 

dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i produkcji napojów 

alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych osobom, 

których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na 

kredyt lub pod zastaw, 

3. egzekwowanie uchybień na drodze sadowej. 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

Ograniczenie dostępności do alkoholu. 
Realizacja poprzez następujące zadania : 

1. przestrzeganie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy  

Janowice Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz  

w sprawie ustalenia limitu punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 4,5%, 

2. przestrzeganie zasad wydawania i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży                             

i podawania napojów alkoholowych, 

3. organizacja i finansowanie szkoleń dla sprzedawców alkoholi, 

4. kontrola przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

a) kontrola sklepów; 

b) kontrola lokali gastronomicznych. 

 
ROZDIAŁ 7 

 

Finansowanie programu i zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Środki na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie prowadzonych w 

postaci niniejszego Programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  i podawanie 

napojów alkoholowych oraz  w ramach środków własnych gminy.  

Na realizację tych zadań przeznacza się w budżecie gminy na rok 2014  kwotę  55 000,00 zł 

1. Ustala się wynagrodzenie dla Sekretarza Gminnej Komisji w wysokości 300,00 zł brutto 

miesięcznie. 

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości: 

-  przewodniczący Komisji 100 ,00 zł, 

-  członkowie komisji          100,00 zł. 

3. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Sekretarza 

Komisji. 

 
ROZDZIAŁ 8 

 
Realizatorzy Programu. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Zespół Interdyscyplinarny Janowice Wielkie, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Gminny Zespół Szkół im Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich 

 Świetlice Środowiskowe, wiejskie  na terenie gminy Janowice Wielkie 

 Organizacje pozarządowe. 

 



 

 

 

Harmonogram działań związanych z realizacją 

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 

 

1

1 
Dział 851 ROZDZIAŁ 85153  

Realizacja programów profilaktycznych dotycząca narkomanii  

 

Okres realizacji 

I-XII 2014 

 

2

2 

Dział 851 ROZDZIAŁ 85154  

Realizacja w szkołach, świetlicach środowiskowych 

programów profilaktycznych dotyczących alkoholizmu, 

narkomanii i przemocy w rodzinie  

Okres realizacji 

I-XII 2014 

3

3 

Organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu w 

postaci zimowiska kolonii , organizowania wycieczek dla 

dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią  

Okres realizacji 

I-XII 2014 

4

4 

Organizowanie zajęć edukacyjnych i  sportowo – 

rekreacyjnych 
Okres realizacji 

I-XII 2014 

5

5 

Doposażenie świetlic  środowiskowych, wiejskich  z terenu 

gminy , doposażenie i remont  placów zabaw dla dzieci w tym 

elementów sportowych   

Okres realizacji 

I-XII 2014 

6

6 

Koszty wynagrodzeń opiekunów świetlic środowiskowych, 

wiejskich 
Okres realizacji 

I-XII 2014 

7

7 

Realizacja kampanii edukacyjnych: „Zachowaj trzeźwy umysł 

” itp.  
Okres realizacji 

I-XII 2014 

8

8 

Punk konsultacyjny, leczenie odwykowe osób uzależnionych  

,od alkoholu, narkomanii, przemocy w rodzinie udzielanie 

pomocy psychologicznej, opłaty biegłych sądowych  

Okres realizacji 

I-XII 2014 

9

9 

Stworzenie punktu konsultacyjnego pomocy prawnej, 

psychospołecznej  
Okres realizacji 

I-XII 2014 

1

10 
Szkolenia członków Komisji, sprzedawców,  terapeutów.  

Okres realizacji 

I-XII 2014 

1

11 
Wynagrodzenie członków Komisji za posiedzenia  

Okres realizacji 

I-XII 2014 

1

12 

 

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji programu  

Gminnej Komisji  
Okres realizacji 

I-XII 2014 

 

 


