
UCHWAŁA NR XVIII/138/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2020 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.2137 z późniejszymi zmianami, w zw. 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku 
poz. 506 z późniejszymi zmianami)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku 
w sprawie Narodowego programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r poz. 1492) Rada Miejska 
w Oleśnie, uchwala:

§ 1. Przyjąć Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok 
stanowiący cześć strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Olesno.

§ 2. Celem programu jest zmniejszenie rozmiarów problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy 
Olesno poprzez prowadzenie działań związanych z profilaktyką                       i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania 
własne Gminy:

1) Zwiększenie dostępności terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

a) utrzymanie stałej współpracy z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu                               
i Współuzależnienia w Oleśnie,

b) poprawa skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz ofiar 
przemocy domowej,

c) współpraca z policją i instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

d) wstępne diagnozowanie i kierowanie osób z problemem alkoholowym do specjalnych placówek leczenia 
odwykowego oraz na badanie do biegłego w przedmiocie uzależnienie od alkoholu.

2) Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy prawnej                                 
i psychologicznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) zwiększenie dostępności interwencji prawno - administracyjnej wobec przemocy i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu,

b) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,

c) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie,

d) działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy 
domowej.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 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:

a) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

b) dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży,

c) prowadzenie akcji profilaktycznych „Alkohol kradnie wolność”,

d) spotkania edukacyjne z Terapeutą Uzależnień,

e) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi                               
z problemem alkoholowym,

f) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych,

g) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
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h) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,

i) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych,

j) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka 
szkód wynikających ze spożywania alkoholu,

k) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 
dzieci i młodzież,

l) upowszechnienie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety                      
w ciąży.

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych:

a) wspieranie działań organizacji i instytucji, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
imprezy bezalkoholowe, konkursy, zawody sportowe, obozy sportowe itp.,

b) profilaktyka i edukacja poprzez kluby sportowe,

c) organizowanie obozów sportowych,

d) wspieranie finansowe instytucji współpracujących z Gminą w zakresie ochrony zdrowia, 
przeciwdziałanie uzależnieniom,

e) dofinansowanie instytucji organizujących imprezy pod hasłem : „Alkohol kradnie wolność”,

f) dofinansowanie instytucji prowadzących profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia,

g) organizowanie lokalnych kampanii i innych działań edukacyjnych związanych                               
z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców,

h) inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
w miejscach publicznych między innymi egzekwowanie prawa w zakresie zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach publicznych,

i) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki                       
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu.

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego:

a) kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad zawartych 
w zezwoleniu oraz Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

6) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie,

b) kierowanie spraw do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

c) kierowanie do sądu wniosków w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu,

d) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

e) opiniowanie przedstawionych programów profilaktycznych,

f) czuwanie nad prawidłową realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

g) za posiedzenia komisji członkowie nie będą pobierać wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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