
UCHWAŁA NR XLIX(347)2009 

RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU

z dnia 25 listopada 2009 r.

w  sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy  z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 
179 poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miejska  w Brzesku uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Brzesko  na  rok  2010  w  brzmieniu  określonym 

w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

                                                                                  



Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej

 w Brzesku Nr XLIX(347)2009 

z dnia 25 listopada 2009 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BRZESKO 

na rok 2010

Podstawa prawna

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii  stanowi  podstawę  do  praktycznej  realizacji  zadań 

i  priorytetów  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości 

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

z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (Dz. U. z  2008 r. Nr 115, poz.728  ) oraz 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 

z późn. zm). W programie ujęto także działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493)

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowe  kierunki  działań  określone  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii Gminy Brzesko na 

rok  2010  –  zwanym  dalej  Programem  odpowiadają  zadaniom  nałożonym  na  gminy 

przepisami  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz 

ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Program  ten  precyzuje  zadania  związane 
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z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko oraz 

zadania własne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii  w  Gminie  Brzesko  na  rok  2010  określa  lokalną  strategię  w  zakresie 

przeciwdziałania  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych  wynikających 

z używania alkoholu i narkotyków.

Rozdział II    

Cele  i  założenia  Programu   zostały  opracowane   zgodnie  z  rekomendacjami  do 

realizowania  i  finansowania  Gminnych  Programów  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  wydanych  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych   oraz  w  oparciu  o  pisemne  zapotrzebowanie  placówek 

oświatowych,  stowarzyszeń,  instytucji  realizujących  przedsięwzięcia  w  zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom dokonane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.

§ 2

Głównym  celem  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  jest  konstruowanie  i  realizacja  lokalnej 

polityki  przeciwdziałania  uzależnieniom. Program  zakłada  wielostronne  oddziaływania, 

których głównym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych ze 

spożywaniem alkoholu i  sięganiem po środki  uzależniające,  zmniejszenie  już  istniejących 

oraz  poszerzenie  zasobów niezbędnych  do  prowadzenia  działań  profilaktycznych  czy  też 

rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Zadania te obejmują w szczególności:

1)promocję zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających,

2)niwelowanie  szkód  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  i  narkotyków  aktualnie 

występujących  na  terenie  gminy  poprzez  ograniczanie  naruszania  prawa  i  porządku 
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publicznego  przez  osoby  nietrzeźwe, zmniejszenie  liczby  rodzin  dotkniętych 

alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową,

3)zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk problemów społecznych wynikających 

z używania środków uzależniających,

4)współpracę  merytoryczną  i  wymianę  informacji  wszystkich  instytucji  działających 

w zakresie profilaktyki i promocji trzeźwego życia, 

5)optymalizacja działań na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz ograniczania szkód zdrowotnych 

w zakresie uzależnień,

6)integrowanie  środowisk  w zakresie  działań  na  rzecz  ograniczenia  zjawiska  sięgania  po 

środki uzależniające wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział III

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są:

1/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2/ Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Współrealizatorami programu są:

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Tarnowie,

Świetlice Profilaktyczno – Wychowawcze,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,

Młodzieżowe Kluby Profilaktyczno – Wychowawcze,
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Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,

Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku,

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku,

Parafie,

Szkoły i Przedszkola na terenie Gminy Brzesko,

Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie,

Ośrodki leczenia uzależnień. 

Młodzieżowa Rada Gminy,

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Brzesko.

Rozdział IV

Priorytetowe zadania i planowane działania w zakresie realizacji Programu 

§ 4

1. Wspieranie działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych, środowiskowych oraz 

klubów dla dzieci i młodzieży.

2. Wspieranie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży zaniedbanych wychowawczo 
oraz z rodzin dysfunkcjonalnych.

3. Organizacja różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą  w okresie ferii 
zimowych oraz wakacji.

4.  Wdrażanie  profilaktyki  szkolnej  i  środowiskowej  oraz  programów  edukacyjno 
-profilaktycznych promujących zdrowy styl życia ucząc umiejętności potrzebnych do życia 
bez alkoholu i narkotyków.

5.  Wspieranie  alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego  przez  dzieci  i  młodzież  - 
dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacji promujących zdrowy, 
trzeźwy i bezpieczny styl życia.
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6.  Zwiększenie  dostępności  i  skuteczności programów  terapeutycznych  dla  osób 
uzależnionych i członków rodzin.

7.  Prowadzenie  wobec  osób  uzależnionych  oraz  współuzależnionych  od  alkoholu 
i narkotyków działań motywujących do leczenia.

8.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  prawnej,  pedagogicznej  i  psychologicznej  służącej 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad prawnych w zakresie obrotu napojami 
alkoholowymi  na  terenie  Gminy  Brzesko,  w  szczególności  zakazu  sprzedaży  alkoholu 
osobom nieletnim.

10.  Podejmowanie  interwencji  w  przypadku  prowadzenia  reklamy lub  promocji  napojów 
alkoholowych w zakresie prawnie niedozwolonym.

11. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ukierunkowane na 
zapobieganie lub ograniczenie szkód związanych z alkoholem i narkotykami, oraz promocję 
zdrowego trybu życia jako profilaktyka uzależnień.

Rozdział V

Zadania szczegółowe

§ 5

Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej 

i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  osób 

zagrożonych narkomanią.

1.  Podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osób 

uzależnionych  od  alkoholu,  które  powodują  rozpad  życia  rodzinnego,  demoralizację 

małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. 

2. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od 

alkoholu.

3. Dotowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje 

w zakresie kompleksowych działań terapeutycznych dla osób uzależnionych. 
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4.  Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjnego dla osób  z  problemem  alkoholowym  oraz 

dotkniętych przemocą w rodzinie; porady prawne dla mieszkańców gminy, konsultacje dla 

rodziców, dzieci i młodzieży  (psycholog,  prawnik, pracownik socjalny)

5. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie niezbędnych oddziaływań 

terapeutycznych wobec osób nadużywających alkoholu, tj. Przychodnią Terapii Uzależnień 

i Współuzależnień oraz Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Tarnowie.

6.  Finansowanie  udziału  w  konferencjach,  profesjonalnych  szkoleniach  i  kursach  dla 

członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  osób 

pracujących z osobami uzależnionymi.

7.  Zwrot  kosztów dojazdu do  placówek lecznictwa odwykowego,  dla  osób które  podjęły 

leczenie odwykowe.

8. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej.

§6

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

lub związane z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1.Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

-   przyjęcie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu,

- prowadzenie rozmów z osobą, co do której wpłynęło zgłoszenie w celu zmotywowania 

jej do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie informacji o grupach wsparcia.

-  przeprowadzenie  stosownej  procedury  dotyczącej  zastosowania  wobec  osoby 

uzależnionej zobowiązania przez sąd do podjęcia leczenia odwykowego.

2.  Finansowanie  kosztów  związanych  z  wydawaniem  opinii  psychologicznych 

i psychiatrycznych przez biegłych lekarzy, finansowanie kosztów dojazdu osób, które podjęły 

leczenie, lub kontynuują indywidualny program terapii.
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3.  Udział  w  szkoleniach  i  kursach specjalistycznych  zwiększających 

kompetencje  osób  pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  oraz  rozwijanie  umiejętności 

prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym.

4.  Finansowanie  bieżącej  działalności  świetlic  realizujących  program  opiekuńczo 

-wychowawczy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologią; 

finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo - wychowawczych.

5. Realizacja programów profilaktycznych np. „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”, 

programów w postaci spektakli oraz koncertów, konkursów i akcji o tematyce promującej 

zdrowy styl życia bez uzależnień w szkołach i przedszkolach.

6.  Zapewnienie  uczniom  aktywnych  form  spędzania  wolnego  czasu  w  postaci  zajęć 

pozalekcyjnych (zajęcia świetlicowe, taneczne,  muzyczne,  plastyczne) podejmowanych we 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku.

7. Rozwijanie gminnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia 

i przemocy poprzez lepszą współpracę oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami. 

8. Finansowanie  wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży.

9.  Wdrażanie  programu „Zdrowego  stylu  życia”  w placówkach  oświatowych  oraz  zakup 

potrzebnego doposażenia.

10.  Organizowanie  imprez  okolicznościowych,  które  integrują  dzieci,  młodzież  oraz 

dorosłych. Integracja środowisk oraz pokoleń służąca przekazywaniu wartości promujących 

zdrowy i trzeźwy styl życia. 

11.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 

przez  młodzież,  skierowanych  do  grup  rówieśniczych;  wspieranie  rozwoju  i  działalności 

wolontariatu.

12. Podejmowanie zagranicznej współpracy w celu wymiany doświadczeń z zakresu działań 

profilaktycznych prowadzonych przez młodzież.

13.  Pomoc  osobom  uzależnionym,  członkom  rodzin  w  których  występują  problemy 

uzależnień poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy psychologiczno – terapeutycznej, prawnej 
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oraz  socjalnej  w  Punkcie  Informacyjno  - Konsultacyjnym  przy  Miejskim  Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Brzesku.

14.  Finansowanie  działalności  HOSTELU  –  miejsca  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie 

prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.

15. Przeprowadzenie badań mających na celu diagnozę zachowań problemowych/ używaniem 

substancji psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież.

§7

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. 

                                     

1. Organizowanie  i  finansowanie  programów  edukacyjno  -  profilaktycznych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na 

terenie gminy.

2. Wspieranie  alternatywnych  form  spędzania  wolnego  czasu,  pozalekcyjnych  zajęć 

sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży,  a  także  zakup  doposażenia  niezbędnego  do 

prowadzenia zajęć.

3. Realizacja programu „Bezpieczna szkoła”  mającego na celu przeciwdziałanie przemocy 

oraz bezpieczeństwo dzieci w sieci. 

4. Promocja  i  wspieranie  przedsięwzięć  profilaktycznych  promujących  trzeźwy 

i  bezpieczny  sposób  spędzania  wolnego  czasu,  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży 

polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno - 

krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym.

5. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem  jest  wspieranie  dziecka  i  przygotowanie  go  do  podejmowania  świadomych 

9



i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem  substancji  psychoaktywnych 

(warsztaty szkoleniowe dla rodziców). 

6. Wspieranie  programów  i  przedsięwzięć  profilaktycznych  opracowywanych 

i  realizowanych  przez  młodzież,  skierowanych  do  grup  rówieśniczych.  Wspieranie 

rozwoju  i  działalności  wolontariatu  (warsztaty,  szkolenia  pogłębiające  wiedzę 

i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia oraz realizowanie 

programów aktywizujących samorządy uczniowskie i grupy liderskie).

7. Podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców  napojów 

alkoholowych – przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców.

8. Realizacja  środowiskowych  działań  na  rzecz  ograniczenia  spożycia  alkoholu 

w szczególności przez osoby nieletnie. Egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim.

9. Dofinansowanie kosztów wyjazdów na spotkania i imprezy trzeźwościowe.

10. Organizowanie  festynów,  lokalnych  obchodów  dni  trzeźwości,  zakup  materiałów 

edukacyjnych (plakaty, ulotki, broszury, książki, kasety szkoleniowe) w celu wzbogacenia 

zaplecza  metodycznego  dotyczącego  profilaktyki  -  rozpropagowania  ich  w  szkołach 

i środowisku lokalnym.

11. Współudział  samorządu  lokalnego,  samorządów  uczniowskich  w  ogólnopolskich 

społecznych  kampaniach  edukacyjnych  dotyczących  profilaktyki  i  rozwiązywania 

problemów alkoholowych, m.in. w Ogólnopolskiej Akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

12. Nawiązanie  bliskiej  współpracy  z  Policją  w  celu  zwiększonej  egzekucji  prawa 

w zakresie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz w celu zwiększenia 

liczby  kontroli  kierowców  pod  względem  trzeźwości;  organizowanie 

i  finansowanie  programów  korekcyjnych  dla  kierowców  zatrzymanych  za  jazdę 

w stanie nietrzeźwym. 

13. Przygotowanie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie 

w placówkach użyteczności  publicznej  informacji   o  ogólnopolskich formach pomocy,

a   w szczególności o „Bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży” – tel.116 

10



111,   Telefonie  dla  ofiar  przemocy  w rodzinie „ Niebieska Linia” – tel. 0 80112 00 

02, oraz innych dostępnych na terenie Gminy Brzesko.

W ramach  profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są programy profilaktyczne,  które 

mają charakter:

a)  informacyjno-edukacyjny –  nastawiony  na  przekazywanie  informacji  o  zagrożeniach 

związanych  z  używaniem  substancji  psychoaktywnych  i  mechanizmach  powstawania 

uzależnień, a także ćwiczenia ważnych umiejętności życiowych; asertywności, radzenia sobie 

ze stresem, komunikacji interpersonalnej itp.,

b)  alternatyw –  umożliwiające  dzieciom  i  młodzieży  zaspakajanie  potrzeb  aktywności 

i osiągnięć poprzez angażowanie się w pozytywne formy aktywności: sport, turystykę, teatr, 

muzyka, ekologia, plastyka,

c) rówieśnicze – bazujące na pracy z liderami młodzieżowymi,

d) terapeutyczne – zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne,

e) sportowo-rekreacyjne – umożliwiające dzieciom i młodzieży aktywność sportową służącą 

rozwojowi sprawności fizycznej i intelektualnej,

W ramach  profilaktyki  drugorzędowej –  organizowanie  zajęć  terapeutycznych dla  grup 

podwyższonego ryzyka, a więc dla osób, które przeszły już inicjację i u których występują 

problemy natury osobistej, rodzinne, szkolne. 

§ 8

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1. Współpraca z placówkami odwykowymi i grupami samopomocowymi.

2. Nawiązanie  współpracy  ze  stowarzyszeniami,  instytucjami  i  osobami  fizycznymi 

służącej  rozwiązywaniu  problemów  alkoholowych  poprzez:  przekazywanie 

materiałów  edukacyjnych,  zorganizowanie  szkoleń,  udział  w  spotkaniach 

i  imprezach  trzeźwościowych,  wymianę  informacji,  zapraszanie  członków 
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stowarzyszeń  do  wspólnego opracowywania  i  opiniowania 

podejmowanych  działań,  pomoc  finansowa  na  realizację  przedsięwzięć 

profilaktycznych                                            i rekreacyjnych.

3. Dotowanie  działalności  instytucji  i  stowarzyszeń  udzielających  pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin (np. 

Klub Abstynentów „ Szansa” w Brzesku).

4. Współpraca   z  Kościołem  Katolickim  w  zakresie  wychowania  w  trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zabezpieczenie  pracy  i  podnoszenie  kwalifikacji  członków  gminnej  Komisji  ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku.

6. Współpraca  z  Pełnomocnikiem  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  ds. 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Regionalnym  Ośrodkiem  Polityki 

Społecznej  w  Krakowie,  Państwową  Agencją  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych; udział w szkoleniach, naradach, konferencjach organizowanych przez 

powyższe instytucje.

§ 9

Podejmowanie  interwencji  w  związku z  naruszeniem przepisów 

określonych  w  art.  13,13¹,14  i  15  ustawy  o  wychowaniu  w 

trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie  interwencji   oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze 

oskarżyciela publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim 

lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów 

alkoholowych.

2. Podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji 

ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  policjanta,  w  stosunku  do 
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podmiotów  handlujących  napojami alkoholowymi  pod  kątem  przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Kontrola  punktów  ubiegających  się  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 

alkoholowych w związku z wydaniem opinii - postanowienia, dotyczące lokalizacji 

punktów sprzedaży alkoholu.

4. Kierowanie spraw do sądu w celu wydania postanowienia o obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu.

Rozdział VI

Zasady  Wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Brzesku.

§ 10

Na  realizację  zadań  Programu  przeznacza  się  środki  finansowe  stanowiące  dochody 

z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  oraz  środki  finansowe 

uzyskane  z  tego  tytułu  w roku 2009 i  nie  wydatkowane na  realizację  zadań związanych 

z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  narkomanii  na  terenie 

Gminy Brzesko.

§ 11

Członkom  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

przysługuje  wynagrodzenie  za  jedno  posiedzenie  lub  pracę  w  zespole  kontrolnym 

w wysokości 1/26 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto z poprzedniego kwartału, 

którego wysokość określa w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim Prezes Głównego 

Urzędu Statystycznego.

§ 12

1. Informacje na temat udzielonych organizacjom pozarządowym dotacji i sposobie realizacji 

zadań wynikających z  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
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Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  za  rok  2010  zostaną 

przedstawione         w postaci sprawozdania do 15 lutego 2011 roku Radzie Miejskiej w 

Brzesku.

2.  Informacje o których mowa w punkcie 1 umieszcza się na stronie internetowej Urzędu

     Miejskiego w Brzesku. 
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