
UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 grudnia 2007 roku 

 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2008. 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz .1591 z późn. zm.), art.4? ust.1,2,4 i 5 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. 
zm) oraz na podstawie art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179 poz.1485) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje : 

§ 1 
 
Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brzesku na rok 2008 w 
brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2 
 
Traci moc uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 
2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brzesku na rok 
2007. 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 4 
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

 

 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 
grudnia 2007 roku 
 
 
GMINNY PROGRAM 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii dla Gminy Brzesko na rok 2008 . 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
 
Podstawowe kierunki działań określone w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzesko na 2008 rok - zwanym 



dalej Programem, odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Program ten precyzuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia oraz analizę problemów alkoholowych występujących na jej 
terenie.  
Dodatkowo w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii program obejmuje zadania własne gminy 
wynikające z tej ustawy.  
Gminny Program Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii Gminy Brzesko na 2008 rok określa lokalną 
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i 
indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.  
Rozdział II 
Cele i założenia Programu  
 
§ 2 
 
Program zakłada wielostronne oddziaływania, których głównym celem jest 
zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i 
narkotykami, zmniejszenie rozmiarów szkód oraz tworzenie warunków do 
poszerzenia zasobów niezbędnych do rozwiązywania problemów wynikających z 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków.  
 
Rozdział III 
Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 
§ 3 
 
Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii są: 
1/ Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2/ Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
inne podmioty, którym zlecane są zadania programu, a w szczególności: 
 
- Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze, 
- Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, 
- Młodzieżowe Kluby Profilaktyczno - Wychowawcze, 
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku, 
- Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, 
- Parafie, 
- Szkoły na terenie Gminy Brzesko, 
- Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie, 
- Poradnia MONAR w Krakowie, 
- Niepubliczny ZOZ MONAR Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób 
Uzależnionych od Środków Odurzających w Krakowie, 
- Młodzieżowa Rada Gminy, 
- organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 
 
Rozdział IV 
Priorytetowe zadania 
 



§ 4 
 
1.Wspieranie działalności świetlic, w tym świetlic środowiskowych oraz klubów 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.  
2.Wspieranie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi 
wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. 
3.Organizacja różnych form wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży  
w okresie ferii zimowych i wakacji.  
4.Wdrażanie profilaktyki szkolnej i środowiskowej i programów edukacyjno  
profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności 
potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków. 
5.Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  
i młodzież  dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu  
i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia.  
6.Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin.  
7.Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu 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 dotyczących 
zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim.  
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 ograniczanie szkód związanych z alkoholem 
i narkotykami oraz wykluczeniem społecznym.  
 
Rozdział V 
Zadania szczegółowe 
 
§ 5 
 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 
1.Współpraca z placówkami służby zdrowia i stowarzyszeniami w zakresie 
leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych.  
2.Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 
objęcie pomocą terapeutyczną młodzieży zagrożonej narkomanią.  
3.Dofinansowanie szkoleń terapeutów podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.  
 
§ 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.Prowadzenie działań zmierzających do zmotywowania osoby nadużywającej 
alkoholu do podjęcia przez nią leczenia odwykowego  pokrywanie kosztów 
wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od 
alkoholu.  
2.Dofinansowanie działalności świetlic szkolnych i środowiskowych, klubów 
środowiskowych, w tym dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym lub z problemem narkomanii lub zagrożonych tymi uzależnieniami.  
3.Dofinansowanie obozów, kolonii, półkolonii letnich i zimowych dla dzieci  



i młodzieży z rodzin z terenu miasta, w których występują problemy alkoholowe 
lub związane z narkomanią.  
4.Objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym lub z narkomanią 
bezpłatną pomocą terapeutyczną, psychologiczno  pedagogiczną i prawną  
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
5.Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych, a także ofiar 
przemocy w rodzinie.  
6.Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających 
w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy poprzez udział  
i organizowanie szkoleń, konferencji itp. 
7.Dofinansowanie działalności w zakresie zapewnienia specjalistycznej pomocy 
dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu Gminy Brzesko.  
8.Finansowanie działalności HOSTELU - miejsca dla ofiar przemocy w rodzinie w 
Brzesku ul. Okocimska 23a, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
 
§ 7 
 
Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 
 
Profilaktyka 
1.Prowadzenie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, 
młodzieży, ich rodziców oraz innych osób dorosłych.  
2.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 
rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go 
do podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych.  
3.Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  
i młodzież, a także zakup sprzętu do podejmowania tych zajęć. 
4.Wspieranie lokalnych imprez i koncertów promujących zdrowy, trzeźwy styl 
życia  propagujących zwłaszcza wśród młodzieży postawy wolne od używek i 
przemocy, otwartych na pomoc osobom niepełnosprawnym.  
5.Organizowanie konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udział w 
szkoleniach, kursach specjalistycznych i konferencjach z tego zakresu.  
 
 
Edukacja Publiczna 
1.Organizowanie badań, sondaży opinii publicznej, sporządzanie lokalnych 
diagnoz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych oraz 
narkomanii w Gminie Brzesko.  
2.Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 
uzależnień, organizowanie przeglądu teatrów dziecięcych i młodzieżowych, 
happeningów i debat. 
3.Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
narkomanii.  
4.Opracowywanie, wydawanie i zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych 
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
narkomanii, w tym publikowanie w prasie. 
5.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów  
w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych, a w szczególności 
wpływania na postawy dorosłych¸ aby reagowali na każdy zauważony 



przypadek podawania lub sprzedaży alkoholu małoletnim.  
6.Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej, związanej z promowaniem 
trzeźwości kierowców. 
7.Propagowanie traktowania uzależnienia od alkoholu jako choroby w celu 
zmiany postaw piętnujących alkoholików, w postawy skłaniające ich do podjęcia 
leczenia.  
 
§ 8 
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zapewnienie 
działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
1.Współpraca z grupami samopomocowymi.  
2.Dotowanie działalności instytucji i stowarzyszeń udzielających pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin 
(np. Klubu Abstynenta "Szansa" w Brzesku).  
3.Finansowanie kosztów związanych z wydaniem opinii psychologicznych i 
psychiatrycznych przez Poradnię Odwykową w Brzesku. 
4.Zabezpieczenie pracy i podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku. 
5.Stała współpraca z Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, 
Prokuraturą, pedagogami szkolnymi i szkołami. 
6.Współpraca i dofinansowanie ośrodków leczenia uzależnień. 
7.Dofinansowanie profilaktycznej działalności prowadzonej przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Brzesku 
 
§ 9 
 
Działania zmierzające do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu.  
 
1.Organizowanie spotkań, debat z właścicielami punktów sprzedaży oraz 
sprzedawcami napojów alkoholowych dotyczących zasad sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
2.Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do 
podmiotów sprzedających napoje alkoholowe, w szczególności pod kątem 
przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim.  
3.Współpraca z Policją w sprawach związanych z łamaniem na terenie Gminy 
Brzesko przepisów prawa dotyczącego obrotu napojami alkoholowymi oraz 
związanych z zakazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, w 
szczególności skierowanej do młodzieży.  
4.Prowadzenie działań umożliwiających diagnozę stanu faktycznego związanego 
z dostępem alkoholu dla osób małoletnich.  
 
Rozdział VI 
Zasady finansowania zadań ujętych w Programie oraz wynagrodzenie członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku. 
 
§ 10 
 
Na realizację zadań Programu przeznacza się środki finansowe stanowiące 
dochody  
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków 
finansowych uzyskanych z tego tytułu w roku 2007 i nie wydatkowanych na 
realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych na terenie Gminy Brzesko.  



 
§ 11 
 
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku 
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. 

 
 


