
    
U C H W A Ł A  Nr XII/85/2011 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 29 grudnia 2011r. 

 
 
w sprawie: uchwalenia  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
                   Alkoholowych na terenie gminy Siennica na 2012 rok 
 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym             

(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  4
1
 ust. 1, 2 i 5  ustawy z dnia             

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

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)  - Rada Gminy w Siennicy postanawia,             
co następuje: 
 
 
                                                                      § 1 
 

 

Uchwalić  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie gminy  Siennica na 2012r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                      § 2 
                                                                       

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

 

 

                                                                      § 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r. 
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       Załącznik do uchwały Nr XII/85/2011         

                                                                                          Rady Gminy w Siennicy  

                                                                                          z dnia 29 grudnia 2011r                                                                       

  

G M I NN Y    P R O G R A M 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

na terenie gminy Siennica na 2012r. 
 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest kontynuacją  
zadań realizowanych w Gminie Siennica w latach ubiegłych. 

W programie na rok 2012 ujęte zostały zadania nałożone na samorząd przez art. 4
1
 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sposób ich realizacji w Gminie Siennica określa niniejszy program. 

 

Diagnoza problemów związanych z zagrożeniem alkoholowym na terenie Gminy Siennica 

pokrywa się z problemami notowanymi na terenie całego kraju. 

Do najważniejszych z nich należą: 
1/ samoniszczenie się osób uzależnionych  od alkoholu, 

2/ uszkodzenie zdrowia u osób nadmiernie pijących, 

3/ uszkodzenie rozwoju psychicznego i kariery edukacyjnej pijącej młodzieży, 

4/ szkody występujące u członków rodzin alkoholowych, 

5/ przemoc w rodzinie i miejscach publicznych, 

6/ prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, 

7/ spadek wieku osób spożywających napoje alkoholowe. 

 

      

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Siennica 

na rok 2012 zakłada realizację tego przedsięwzięcia  przy pomocy następujących metod: 

1/ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

    uzależnionych od alkoholu, 

2/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie    

rozwiązywania problemów alkoholowych w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w ramach świetlic środowiskowych, 

3/ ograniczenie dostępności do alkoholu, 

4/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy    

    psychospołecznej i prawnej, 

5/ wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 

 

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

1/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2/ Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, 

3/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy, 

4/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy, 

5/ Grupa AA pn. "W  klasztorze" w Siennicy  

6/ szkoły, 
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7/ inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki 

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
       
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Planowany budżet GKRPA na rok 2012 wynosi 85.000 zł., z czego Komisja przeznacza 2.000 

złotych na działania przeciw narkomanii. 

 

Rozdział II. 
Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
          
1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
     uzależnionych od alkoholu. 
 
     1/  Udział w konferencjach, szkoleniach oraz innych formach spotkań osób pracujących 

          na rzecz uzależnionych  i współuzależnionych oraz członków Gminnej Komisji 

          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                         2.000 zł                                                               
 

     2/  Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

          Alkoholowych  /posiedzenia komisji i kontrola punktów sprzedaży napojów                                                                        

          alkoholowych/                                                                                                        5.500 zł                                                  
 

     3/   Kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują 
           rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich na badania przez  

           biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie stopnia uzależnienia 

           od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.                                                     1.000 zł 
 

2.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności  
     dla dzieci i młodzieży. 
 

    1/  Finansowanie programów  profilaktycznych rozwijających umiejętności i postawy 

służące zdrowiu i trzeźwości                                                                 6.000 zł 
 
    2/  Formy oddziaływań profilaktycznych poprzez promocję  imprez  

         bezalkoholowych i zdrowego stylu życia w szczególny sposób eksponujący 

         ten fakt poprzez specjalny program lub zaproszonych gości np. zawody 

         sportowe, konkursy itp.                                                                                            4.000 zł 
 
    3/  Działalność informacyjna i edukacyjna poświęcona zagadnieniom 

         trzeźwości - foldery, kalendarze, ulotki, broszury                                                       200 zł 
 
    4/  Zakup koniecznych materiałów biurowych związanych z pracą GKRPA               2.000 zł 
 
 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy    
    psychospołecznej, materialnej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą  
    w rodzinie. 
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   1/  Finansowanie profilaktycznych i terapeutycznych wycieczek, obozów 

        i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin  

        z problemem alkoholowym                                                                                    13.300 zł 
 
   2/  Kontynuacja pracy świetlicy środowiskowej działającej przy Szkole 

        Podstawowej w Siennicy, mającej na celu zapewnienie opieki dzieciom 

        z rodzin dotkniętych alkoholizmem, rozbitych, niewydolnych wychowawczo 

        i ubogich /wynagrodzenie dla opiekuna, wydatki rzeczowe/                                  29.000 zł 
 
   3/ Kontynuacja pracy świetlicy w Zespole Szkół w Żakowie /wynagrodzenie  

       dla opiekuna, doposażenie świetlicy/                                                                         8.000 zł 
 
  4/ doposażenie świetlic w pozostałych placówkach oświatowych                                  4.000 zł 
 

3.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  
     rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 
  1/ Utrzymywanie  kontaktów z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

      w Mińsku Mazowieckim świadczącym  usługi dla mieszkańców naszej gminy         2.000 zł 
 
  2/  Współpraca z Grupą Anonimowych Alkoholików pn. "W klasztorze" w Siennicy   1.000 zł 
 

3/ Wsparcie dla Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego ustawę o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie                                                                                                   5.000 zł 
    

 

Rozdział III. 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
 

1.  Za udział w  posiedzeniach komisji i przeprowadzanie kontroli członkom Komisji 

     przysługuje wynagrodzenie  w wysokości 100 zł /brutto/, które podlega opodatkowaniu 

     podatkiem dochodowym od osób fizycznych.    

 

2.  Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów 

     alkoholowych. 

 

3.  Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący 

     Komisji oraz w terenie wykonując czynności kontrolne.    

 

 

 


