UCHWAŁA NR 160/XII/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1286) Rada Miejska Węglińca
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2016 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak
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Załącznik do Uchwały nr 160/XII/15
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 24 listopada 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
NA ROK 2016

WĘGLINIEC 2015
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Wstęp

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, której zapisy obligują gminę do podejmowania działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, zmiany obyczajów w zakresie sposobu spożywania
tych napojów, działań na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu oraz minimalizowania
następstw nadużywania alkoholu. Zbiór powyższych działań przyjęty jest w formie niniejszego
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta
Węgliniec na rok 2016, zwanego dalej Programem uchwalanym corocznie przez Radę Miejską
Węglińca.
Program zakłada wielokierunkowość działań w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, a określone założenia Programu stanowią rozwinięcie i kontynuację działań
podejmowanych w latach wcześniejszych.

I. Podstawy prawne Programu
Założenia niniejszego Programu zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286).
2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1390).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515).
4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 124
z późn.zm.).

Założenia niniejszego Programu są skorelowane z następującymi dokumentami:
1. Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20112015 przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r.
2. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgliniec na lata 2014-2020 przyjętą
uchwałą nr 756/XXXVIII/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 13 listopada 2014 r.
3. Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013
– 2015 przyjętym uchwałą nr 403/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r.
4. Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec przyjętym uchwałą nr 404/XIX/12 Rady Miejskiej
Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r.
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II. Diagnoza środowiska lokalnego z uwzględnieniem problemów alkoholowych

Instytucją koordynującą w gminie Węgliniec działania wynikające z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Węglińcu zwana dalej Komisją, powołana Zarządzeniem nr 68/2006 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmieniona Zarządzeniem Nr 17a/2007 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 87/2010 Burmistrza Gminy i
Miasta Węgliniec z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz Zarządzeniem Nr 116/2014 Burmistrza Gminy i
Miasta Węgliniec z dnia 17 grudnia 2014 r.
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.
2. Rady Miejskiej Węglińca.
3. Komisariatu Policji w Pieńsku.

W celu opracowania skali zjawiska problemu alkoholowego w gminie Węgliniec
wykorzystane zostały dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, Komisariatu Policji w Pieńsku, Straży Miejskiej
Węglińca, Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu.

Na dzień 30 września 2015 r. Gmina i Miasto Węgliniec liczyła 8 499 mieszkańców, w tym 4 319
kobiet i 4 180 mężczyzn.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu wynika, iż liczba osób bezrobotnych
zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 372 osoby, w tym 202 kobiet i 170
mężczyzn. Liczba osób bezrobotnych z prawem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych
wynosiła 37 osób, w tym 19 kobiet i 18 mężczyzn. Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. liczba
osób bezrobotnych wynosiła 375 osób, w tym 210 kobiet i 165 mężczyzn. Liczba osób
bezrobotnych z prawem do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych wynosiła 43 osoby, w tym 31
kobiet i 12 mężczyzn.

Istotny jest fakt, iż w przedstawionej statystyce figurują wyłącznie osoby

zarejestrowane, natomiast jest grupa osób nie podejmująca pracy zarobkowej, nie zarejestrowana w
ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, która uniemożliwia prawidłową ocenę skali
bezrobocia wśród mieszkańców gminy Węgliniec.
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Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym dalej Ośrodkiem, wg
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka
wynosiła 502 w tym 42 osoby otrzymały pomoc materialną z powodu występującego problemu
alkoholowego w rodzinie. Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. liczba osób korzystających
z pomocy materialnej wyniosła 431, w tym 39 osobom przyznano pomoc materialną z powodu
występującego problemu alkoholowego w rodzinie. Główną przesłanką ubiegania się o pomoc
materialną pozostaje niezmiennie zarówno w 2014 roku jak również w 2015 roku ubóstwo,
bezrobocie i niepełnosprawność.

Wykres nr 1 Powody przyznania pomocy materialnej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Węglińcu
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* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.

Z przedstawionych danych wynika, iż skala osób korzystających z pomocy materialnej
Ośrodka w roku 2014 i 2015 utrzymuje się na podobnym poziomie. Niższe parametry liczbowe w
roku 2015 wynikają z ujęcia danych w trwającym okresie sprawozdawczym.
Na podstawie danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oszacowana została populacji osób u których wystąpiły różne kategorie problemów alkoholowych
dla mieszkańców gminy Węgliniec.
Dane zawarte w poniższej tabeli wskazują, iż wśród mieszkańców gminy Węgliniec może
być ok. 170 osób uzależnionych od alkoholu, co stanowi 2% ludności. Obok problemu
nadużywania alkoholu występuje problem współuzależnienia, tzn. dostosowania do sytuacji, w
której bliska osoba nadużywa alkoholu. Współuzależnienie jest problemem równie poważnym co
alkoholizm, gdyż prowadzi do błędnych sposobów reagowania na problematyczne sytuacje życiowe
oraz na zaburzone zachowania innych osób. Jest to stan świadomości, które wymaga interwencji
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terapeutycznej. Szacuje się, iż w gminie Węgliniec osób współuzależnionych jest ok. 340,
co stanowi ok. 4% populacji. Na tym samym poziomie kształtuje się liczba dzieci wychowujących
się w rodzinach osób nadużywających alkoholu.
Wyższe parametry wskazują dane dot. osób pijących szkodliwie, tzn. charakteryzujących się
wzorcem picia, który powoduje szkody psychiczne, fizyczne i zdrowotne przy czym nie występuje
uzależnienie od alkoholu. Szacuje się, iż osób pijących szkodliwie wśród mieszkańców gminy
Węgliniec jest średnio trzykrotnie więcej od osób uzależnionych od alkoholu.

Tabela nr 1 Dane szacunkowe na temat populacji osób, u których wystąpiły różne kategorie
problemów alkoholowych
Kategoria problemów alkoholowych
Populacje osób
Polska
Gmina
(ok. 38,6 mln
Węgliniec
mieszkańców)
(ok. 8 499
mieszkańców)
Liczba osób uzależnionych od alkoholu

ok. 2% populacji

ok. 800 tys.

ok. 170 osób

Dorośli, żyjący w otoczeniu alkoholika
(współmałżonkowie, rodzice)

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 340 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach
alkoholików

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 340 osób

Osoby pijące szkodliwie

ok. 5-7%
populacji

ok. 2 – 2,7 mln

ok. 420 – 590
osób

Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z uchwałą nr 117/XL/2001 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29 sierpnia 2001
r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży napojów
alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholu w niektórych miejscach na
terenie miasta i gminy Węgliniec, limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 80 dla
punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 20 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.

W 2014 roku w gminie Węgliniec wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
w tym 6 zezwoleń dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i 1 zezwolenie dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w
gminie Węglinie obrazuje poniższa tabela.
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Tabela nr 2 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Węgliniec (stan na 31
grudnia 2014 r.)
Z napojami przeznaczonymi do spożycia
poza miejscem sprzedaży

w miejscu sprzedaży

według zawartości alkoholu

według zawartości alkoholu

3.
1.
2.
4.
powyżej razem
do 4,5%
od 4,5
(oraz
do 18%
18%
piwa) (z wyjątkiem
piwa)

7.
5.
6.
8.
powyżej razem
do 4,5%
od 4,5
(oraz
do 18%
18%
piwa) (z wyjątkiem
piwa)

2

2

2

6

1

-

-

1

9.
ogółem
suma
kolumn
4+8
7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec

Alkohol jest podstawą wielu negatywnych zjawisk społecznych, w tym wykroczeń i czynów
karalnych. Z danych na temat przeprowadzonych interwencji policyjnych w stosunku do osób
nadużywających alkohol uzyskanych z Komisariatu Policji w Pieńsku wynika, iż liczba tych
zachowań w roku 2014 i w okresie I – III kwartału 2015 r. różni się, jednak trudno jednoznacznie
określić stałą tendencję spadkową bądź zwyżkową zmian.

Wykres nr 2 Prowadzenie pojazdów przez nietrzeźwych użytkowników dróg
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* stan na dzień 30 września 2015 r.
legenda:
stan wskazujący na spożycie alkoholu to 0,2 do 0,5 ‰
stan nietrzeźwości to < 0,5 ‰
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Pieńsku

Liczba przypadków prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym, tj. powyżej 0,5 promila
stężenia alkoholu we krwi lub gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25
mg/dm3 jest wyższa o 11 przypadków w 2014 r. w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów
2015 r. oraz zdecydowanie przekracza liczbę przypadków prowadzenia pojazdów w stanie
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wskazującym na spożycie alkoholu, tj. gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi bądź prowadzi
do stężenie we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila albo w przypadku obecności w wydychanym
powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

W okresie I – III kwartał 2015 r. wg danych statystycznych z Policji nastąpił znaczny wzrost
liczby przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, natomiast Straż Miejska Węglińca
odnotowała spadek liczby takich przypadków. Dysproporcje danych statystycznych wynikają ze
specyfiki pracy dwóch służb, w tym godzin pracy, kompetencji, itp.

Wykres nr 3 Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
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* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Straży Miejskiej Węglińca oraz Komisariatu Policji w Pieńsku

W 2014 roku do wytrzeźwienia zatrzymano 15 osób natomiast w okresie I – III kwartał
2015 r – 8 osób, w tym Straż Miejska Węglińca 1 osobę w 2014 r. i 1 osobę w I – III kwartale 2015
r., funkcjonariusze Policji – 14 osób w 2014 r. i 7 osób w I – III kwartale 2015 r.
Niezaprzeczalny jest związek alkoholu z przemocą i agresją. Z danych Komisariatu Policji w
Pieńsku wynika, iż w przypadku interwencji domowych podejmowanych przez funkcjonariuszy w
związku z przemocą domową w 86% stwierdzono obecność osób nietrzeźwych (sprawców
przemocy) w roku 2014 i w 90% przypadków w I - III kwartale 2015 r., co obrazuje poniższa
tabela.
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Tabela nr 3 Współwystępowanie alkoholu w przypadkach przemocy domowej
Liczba interwencji domowych związanych z przemocą domową i współwystępowaniem alkoholu
rok 2014

rok 2015*

Liczba interwencji

22

Liczba interwencji

10

współwystępowanie
alkoholu

19

współwystępowanie
alkoholu

9

Liczba
Niebieskich Kart

16

Liczba
Niebieskich Kart

15

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Pieńsku oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu

Z ewidencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, iż w roku
2014 Komisja rozpatrzyła 28 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym. W związku z
nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Komisja złożyła do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu 13 wniosków o zobowiązanie poddania się
leczeniu. W I – III kwartale 2015 roku Komisja rozpatrzyła 13 spraw, a 4 przypadkach
wnioskowano o zobowiązanie poddania się leczeniu do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 Postępowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Węglińcu
Postępowanie GKRPA
rok 2014

rok 2015*

Liczba rozpatrywanych wniosków

28

Liczba rozpatrywanych wniosków

13

współwystępowanie przemocy

11

współwystępowanie przemocy

9

Liczba wniosków złożonych
do Sądu Rejonowego

13

Liczba wniosków złożonych
do Sądu Rejonowego

4

* stan na dzień 30 września 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Węglińcu
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postępowaniami

prowadzonymi

w

stosunku

do

osób

uzależnionych

i

współuzależnionych, Komisja inicjuje działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania
uzależnienia od alkoholu. Przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz Komisariatem Policji
w Pieńsku przeprowadzony został cykl spotkań i warsztatów zarówno z zakresu profilaktyki
uzależnień jak również zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Ponadto, członkowie Komisji
wspólnie z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach
zwiększających ich kompetencję zawodowe.

Id: FF7FD54D-B24A-4252-A6D0-4343199689CF. Podpisany

Strona 8

III. Cele Programu

1. Cel główny
Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z
nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości
mieszkańców Miasta i Gminy Węgliniec oraz szeroko pojęta działalność profilaktyczna w zakresie
nadużywania alkoholu.

2. Cele szczegółowe
a) Dążenie do zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych wśród mieszkańców gminy
Węgliniec poprzez ich ograniczenie.
b) Prowadzenie działalności profilaktycznej dla całej społeczności gminnej z uwzględnieniem
dzieci i młodzieży.
c) Promowanie postaw trzeźwościowych.
d) Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV. Zadania Programu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu:
a) Podejmowanie przez Komisję czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.
b) Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych,
współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
c) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień
i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
d) Finansowanie programów terapeutycznych.
e) Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Udzielanie rodzinom w których występuje problem uzależnienia pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) Współpraca z pracownikami socjalnymi, Policją, Strażą Miejską, placówkami oświaty,
ośrodkami zdrowia, kuratorami, Sądem Rejonowym i innymi podmiotami działającymi w zakresie
uzależnień i przemocy.
b) Prowadzenie edukacji publicznej, w tym z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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c) Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób doświadczających
przemocy w rodzinie i innych dysfunkcji.
d) Finansowanie umowy na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
e) Koordynowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Węglińcu.
f) Współfinansowanie obozów, kolonii i innych form wypoczynku i zabawy (festynów, majówek,
dni okolicznościowych, zajęć sportowych, imprez plenerowych itp.) z elementami profilaktyki oraz
promujących prozdrowotny styl życia.
g) Finansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

3. Prowadzenie specjalistycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:
a) Dofinansowanie programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowych.
b) Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców i innych dorosłych
mieszkańców gminy Węgliniec.
c) Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie profilaktyki dla nauczycieli i
pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych jednostek pracujący z osobami i rodzinami
zagrożonymi bądź dotkniętymi chorobą alkoholową.
d) Dofinansowanie zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego
promujących prozdrowotny styl życia.
e) Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat uzależnień,
przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa.
g) Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych.
h) Monitorowanie skali problemów uzależnień poprzez prowadzenie badań oraz lokalnych diagnoz
pozwalających ocenić skalę zjawiska.
i) Wykorzystanie tablic informacyjnych oraz lokalnych mediów do promowania informacji o
działalności profilaktycznej.
j) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień:
a) Kontynuacja współpracy i dofinansowanie podmiotów zajmujących się profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w zakresie organizowania pomocy dla potrzebujących
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mieszkańców gminy Węgliniec.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15
ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim:
a) Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących obrót napojami alkoholowymi na terenie gminy
Węgliniec w związku z naruszeniem zapisów ww. ustawy.
b) Występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego w związku z naruszeniem
zapisów ww. ustawy.
c) Przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i
nietrzeźwym.

V. Realizatorzy Programu
Realizacja założeń Programu jest działaniem podejmowanym przy udziale następujących służb i
instytucji:
1. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu.
2. Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.
3. Innych instytucji realizujących pośrednio założenia Programu i współpracujących przy ich
realizacji.

VI. Termin realizacji Programu
Program jest kontynuacja założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2015. Wdrażanie założeń niniejszego
Programu rozpocznie się niezwłocznie po jego uchwaleniu przez Radę Miejską Węglińca i będzie
kontynuowane do końca 2016 roku.

VII. Źródła finansowania Programu i wynagradzania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
1. Program finansowany będzie ze środków własnych Gminy i Miasta Węgliniec pochodzących z
wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach
przysługuje wynagrodzenie w kwocie 12% minimalnego wynagrodzenia za każdy udział w
posiedzeniu Komisji.
3. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu w pracach
Komisji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 16% minimalnego wynagrodzenia za każdy udział w
posiedzeniu Komisji.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy realizacja zadań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja tych działań prowadzona jest w
oparciu o gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawą do podjęcia działań
związanych z opracowaniem nowego programu było

zakończenie okresu obowiązywania Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok
2015. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2016 jest uzasadnione.
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