UCHWAŁA NR XIX/140/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4¹ ust. 1-2 i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1286) oraz art.10 ust.1-3 ustawy
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późń.zm.) Rada Miejska
w Brzesku uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/140/2015
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BRZESKO na rok 2016
Wprowadzenie
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkomanii
w gminie
jest
Ustawa
z dnia
26 października
1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii. W programie ujęto także wybrane działania mające na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Postanowienia ogólne
Podstawowe
kierunki
działań
określone
w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brzesko na rok 2016 –
zwanym dalej Programem odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z zapisami ustawy zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i osób zagrożonych narkomanią.
2. Udzielanie
rodzinom,
w których
występują
problemy
alkoholowe
lub
związane
z narkomanią pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania
i finansowania
gminnych
programów
profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
w 2016 Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadania i sposoby ich realizacji dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych
form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.
Realizatorzy i współrealizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
1/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2/ Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Współrealizatorami programu są:
SP
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
w Brzesku
i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień,

Id: 322BD0C8-2C7A-4F8B-8AB3-39EE0DCD8445. Podpisany

Poradnia

Leczenia

Uzależnień

Strona 1

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Tarnowie oraz inne Ośrodki Leczenia Uzależnień
Placówki Wsparcia Dziennego,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,
Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne,
Świetlice wiejskie na terenie Gminy Brzesko,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzesku,
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku,
Parafie na terenie Gminy Brzesko,
Szkoły i Przedszkola na terenie Gminy Brzesko,
Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie,
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Brzesko
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - stanowi odrębny dokument sporządzony
w roku 2010 przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Pałac Kultury i Nauki Warszawa.
Rozdział 1.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
zagrożonych narkomanią.
Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania. Podstawową metodą
leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia.
Cele:
· Ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu/ narkotyków udziału w programach terapeutycznych.
· Organizowanie
i współuzależnionych.

warunków

pierwszego

kontaktu

dla

osób

uzależnionych

· Wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych.
· Ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie.
Zadania:
1. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Działania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
· informowanie o możliwościach podjęcia leczenia,
· przyjęcie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu,
· prowadzenie rozmów z osobą, co do której wpłynęło zgłoszenie w celu zmotywowania jej do podjęcia
leczenia odwykowego.
· prowadzenie rozmów z osobami współuzależnionymi w celu zmotywowania do udziału w terapii oraz
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 w kwestii zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Finansowanie
i wspieranie
działań
Punktu
Informacyjno
Konsultacyjnego
dla
osób
z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Udzielanie podstawowej pomocy dla
mieszkańców gminy (zatrudnienie psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, policjanta, mediatora i innych
zgodnie z potrzebami). Współpraca w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy w Brzesku.
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4. Finansowanie kosztów związanych z działalnością i doposażeniem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego
w Brzesku.
5. Współpraca
z Poradnią
Leczenia
Uzależnień
i Współuzależnień
oraz
Odziałem
Dziennym Leczenia Uzależnień w Brzesku w zakresie udzielenia jej takiego wsparcia, jakie pozwalałoby na
realizację
dodatkowych
programów
psychoterapii
uzależnienia
i współuzależnienia.
6. Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia terapii poprzez dofinansowanie zakupu materiałów
i wyposażenia
niezbędnego
do
prowadzenia
zajęć
terapeutycznych
w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz Oddziale Dziennego Leczenia Uzależnień w Brzesku.
7. Finansowanie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych dla młodzieży używającej alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych.
8. Finansowanie programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy
i osób stosujących przemoc domową w wyniku nadużywania alkoholu.
9. Dofinansowanie kształcenia terapeutów placówek leczenia uzależnienia.
10. Zabezpieczenie pracy i podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Brzesku.
11. Finansowanie udziału w konferencjach, profesjonalnych szkoleniach i kursach dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi.
12. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach.
Rozdział 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane z narkomanią pomocy
psychospołecznej i prawnej,a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu
rodzinnego,
rodzi
poważne
problemy
i jest
przyczyną
cierpienia
dzieci.
Dzieci te żyją w napięciu i stresie, co związane jest z niezaspokajaniem przez rodziców ich podstawowych
potrzeb.
Doświadczają
one
wielu
traumatycznych
sytuacji
związanych
z awanturami w domu, a także niewypełnieniem ról rodzicielskich przez uzależnionych bądź
współuzależnionych rodziców.
Cele:
· Rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę różnych instytucji.
· Dostępność pomcy.
· Prowadzenie oddziaływań wspierających,
i terapeutycznej dla ofiar przemocy i ich rodzin.

poradnictwa

i organizowanie

pomocy

interwencyjnej

Zadania:
1. Finansowanie zajęć, programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.
2. Finansowanie bieżącej działalności placówek, w których prowadzona jest praca z dziećmi z rodzin
uzależnionych.
3. Finansowanie dożywiania dzieci
wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Dofinansowanie
z Gminy Brzesko.

placówek

uczestniczących

wsparcia

dziennego

w pozalekcyjnych
obejmujących

programach
pomocą

opiekuńczo

dzieci

-

i młodzież

5. Prowadzenie edukacji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy służb i instytucji działających na rzecz
profilaktyki przemocy. Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu
pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnień.
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6. Zwiększenie kompetencji przedstawicieli służb w obszarze ochrony rodziny przed przemocą i wykorzystania
procedury „Niebieskiej Karty”. Organizowanie szkoleń dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych
w system
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie oraz angażującym się w pracę profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz ofiar przemocy.
7. Rozwijanie gminnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem
i przemocy poprzez lepszą współpracę oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami.

uzależnienia

8. Upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Finansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
10. Finansowanie działalności HOSTELU - miejsca dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.
11. Współpraca
z Komendą
Powiatową
Policji,
Miejskim
Ośrodkiem
Pomocy
Społecznej
w Brzesku oraz interdyscyplinarnym zespołem w celu poprawienia skuteczności interwencji wobec przypadków
przemocy w rodzinie.
Rozdział 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjneji edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomaniiw szczególności dla dziecii młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieciuczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
Picie alkoholu przez młodzież jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym.
Myśląc o działaniach profilaktycznych i ochronie dzieci i młodzieży przed różnymi zagrożeniami,
powinniśmy mieć na uwadze, że to właśnie alkohol jest najczęściej spożywaną przez nich substancją
psychoaktywną, która otwiera drogę do podejmowania innych zachowań ryzykownych. Chociaż ostatnie
badania wskazują, że w Polsce wskaźniki dotyczące zachowań ryzykownych wśród młodzieży utrzymują się na
podobnym
poziomie,
a wobec niektórych można mówić o spadku, to jednak nie oznacza, ze powinniśmy zaprzestać intensywnych
działań profilaktycznych.
Cele:
· Wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających używaniu
substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków).
· Wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form pracy
zapobiegawczej i korygującej, edukacyjnej i aktywizującej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
· Rozwijanie
wiedzy
w społeczności
lokalnej
na
temat
problemów
związanych
z używaniem środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkomanii.
· Współpraca międzyinstytucjonalna.
1. Wdrażanie i finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci, młodzieży a także ich
rodziców na terenie przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego oraz świetlic środowiskowych na terenie
Gminy Brzesko.
2. Zaopatrzenie szkół i innych placówek w publikacje i pomoc techniczną niezbędną do realizacji programów
i zajęć profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia.
3. 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 - zakup
doposażenia niezbędnego do realizacji działań.
4. Realizacja zajęć aktywizujących, ukierunkowanych na organizację alternatywnych form spędzania czasu
wolnego
przez
dzieci
i młodzież
w celu
zmniejszenia
ryzyka
kontaktu
z substancjami psychoaktywnymi.
5. Finansowanie
oraz
dofinansowanie
zimowisk,
„Zielonych
z realizacją programów profilaktyki promujących zdrowy tryb życia.
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6. Organizowanie i dofinansowanie szkolnych wyjazdów uczniów szkół z terenu Gminy Brzesko
z równoczesną realizacją programu profilaktyki uzależnień.
7. Wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu oraz realizowanych programów aktywizujących samorządy
uczniowskie, grupy liderskie i młodzieżowe.
8. Promowanie i finansowanie programów rozwojowych dla dzieci i młodzieży wykorzystujących aktywność
własną uczniów (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, muzycznych i sportowych).
9. Finansowane programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych, świetlicach
wiejskich i osiedlowych na terenie Gminy Brzesko z zastosowaniem różnych form i metod pracy z dziećmi
i młodzieżą, np. zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki,
obozy itp.
10. Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Brzesko. Zaangażowanie do działań profilaktycznych
promujących zdrowy styl życia dorosłych mieszkańców gminy.
11. Dofinansowanie kosztów wyjazdów i organizacji spotkań i imprez trzeźwościowych dla mieszkańców
Gminy Brzesko.
12. Finansowanie warsztatów umiejętności rodzicielskich i wychowawczych przygotowujących dorosłych do
wychowywania dzieci i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.
13. Realizacja programów profilaktycznych, programów w postaci spektakli, koncertów, konkursów i akcji
o tematyce
promującej
zdrowy
styl
życia
bez
uzależnień
i przemocy
w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Brzesko.
14. Zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w aktywnych formach spędzania wolnego czasu w sposób
trzeźwy i bezpieczny - rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych podejmowanych we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Brzesku oraz Centrum Kulturalno - Bibliotecznym w Brzesku.
15. Organizowanie imprez okolicznościowych, które integrują dzieci, młodzież oraz dorosłych. Integracja
środowisk oraz pokoleń służąca przekazywaniu wartości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
16. Doskonalenie
umiejętności
prospołecznych
dzieci
i młodzieży
uczestniczących
w zajęciach sportowych mających wpływ na obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych.
17. Podejmowanie zagranicznej współpracy w celu wymiany doświadczeń z zakresu działań profilaktycznych.
18. Promowanie działań profilaktycznych podczas spotkania młodzieży biorącej udział w Światowych Dniach
Młodzieży.
19. Przeprowadzenie badań mających na celu diagnozę zachowań problemowych/ używaniem substancji
psychoaktywnych podejmowanych przez młodzież.
20. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w konkursach recytatorskich, plenerach plastycznych,
warsztatach teatralnych, i innych formach aktywności proponowanych przez środowisko lokalne oraz uczelnie
wyższe.
21. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych
skierowanych do mieszkańców Gminy Brzesko.
22. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej osiemnastego roku życia.
23. Organizowanie festynów, konkursów, rozgrywek sportowych, lokalnych obchodów dni trzeźwości,
konferencji, akcji informacyjno-edukacyjnych dla społeczności lokalnej zakup materiałów edukacyjnych (plakaty,
ulotki, broszury, książki, kasety szkoleniowe), nagród oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
imprez.
24. Udział samorządu lokalnego oraz mieszkańców gminy w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. w Ogólnopolskich
Akcjach „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” itp.
25. Współpraca
z Policją
w celu
z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach.
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26. Przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz
w placówkach użyteczności publicznej informacji o ogólnopolskich formach pomocy dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
Rozdział 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowychi narkomanii.
Przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii ważnym partnerem dla gmin są organizacje pozarządowe.
Cele:
· Wspieranie
i udzielanie
pomocy
instytucjom,
organizacjom
i osobom
fizycznym
w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień oraz
zapobiegania przemocy domowej.
1. Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań
zapobiegawczych i propagowanie postaw trzeźwościowych.
2. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i osobami fizycznymi służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii poprzez: przekazywanie materiałów edukacyjnych,
zorganizowanie szkoleń, udział w spotkaniach i imprezach trzeźwościowych, wymianę informacji, zapraszanie
członków stowarzyszeń do wspólnego opracowywania i opiniowania podejmowanych działań, pomoc finansowa
na realizację przedsięwzięć profilaktycznych i rekreacyjnych.
3. Finansowanie działalności instytucji i organizacji pozarządowych promujących wśród mieszkańców Gminy
Brzesko, a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży działania o charakterze edukacyjnym, aktywizującym oraz
kształtujących postawy prozdrowotne.
4. Dofinansowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na
działanie czynników ryzyka.
5. Wsparcie materiałowe i finansowe niezbędne przy organizacji imprez rekreacyjno – sportowych mających
wyraźne odniesienie profilaktyczne, promujące zdrowy styl życia i rozwijające alternatywne formy spędzania
czasu wolnego.
6. Współpraca z instytucjami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązaniu jej problemów i dofinansowanie
działalności placówek wsparcia dziennego.
7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wspierania działań profilaktycznych realizowanych przez
gminę; udział w szkoleniach, naradach, forach, konferencjach organizowanych przez powyższe instytucje.
Rozdział 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
o wychowaniuw 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, w stosunku do 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.
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Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Brzesku.
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
2015 i nie wydatkowane
na
realizację
zadań
związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy Brzesko.
Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za
jedno posiedzenie lub pracę w zespole kontrolnym w wysokości 180 zł / brutto/.
Realizacja
działań
prowadzonych
w ramach
Gminnego
Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Profilaktyki

1. Informacje na temat realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 zostaną przedstawione
w postaci sprawozdania do 31 marca 2016 roku Radzie Miejskiej w Brzesku.
2. Informacje o których mowa w punkcie 1 umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Brzesku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
mgr Krzysztof Ojczyk
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