
Uchwała Nr V/23/07 
Rady Gminy Branice 
z dnia 20 lutego 2007 r. 

 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok  
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231  
z późniejszymi zmianami / 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Branice na 2007 rok o następującej treści : 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, 

oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok 
 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 

od alkoholu, poprzez: 
a) kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Dla Osób i Rodzin  

z Problemem Alkoholowych (w środy od 15.30 do 17.30) z uwzględnieniem nowej roli 
Punktu Konsultacyjnego, jakim jest prowadzenie poradnictwa i rozpoznawania zjawiska 
przemocy domowej w rodzinie. DyŜur psychologa - terapeuty, oraz osoby przeszkolonej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

b) doposaŜenie punktu konsultacyjnego 
c) doposaŜenie klubu abstynenta „Amicus” 
d) dofinansowanie i doposaŜenie w sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji programu 

terapeutycznego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu OTU w Branicach 
e) publikowanie w lokalnej prasie informacji na temat problemów wynikających  

z uzaleŜnienia oraz moŜliwości leczenia / informowanie o godzinach pracy placówek 
odwykowych ( Poradnia Odwykowa w Branicach, OTU w Branicach, Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego oraz grup A–A, AL. – Anon, Klubu Abstynenta ), 

f) kontynuowanie współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Branicach, OTU w Branicach – dofinansowanie 
konferencji na temat „Współczesny człowiek i róŜne formy uzaleznień”  Szkołami 
Podstawowymi, Gimnazjum w Branicach, organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami, 

g) dofinansowanie szkolenia w zakresie prowadzenia Terapii Uzaleznień w Studium Pomocy 
Psychologicznej w Warszawie.Przewidywane jest dofinansowanie szkolenia dla jednego 
pracownika OTU w Branicach  

h) finansowanie kosztów działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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i) umoŜliwienie potrzebującym mieszkańcom gminy korzystania z usług Punktu Interwencji 
Kryzysowej w Głubczycach  

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. 
Działania w tym zakresie obejmują: 

a) bieŜące i szczegółowe rozpoznanie problemów przemocy w rodzinie, poprzez 
monitorowanie sytuacji w rodzinach, organizowanie współpracy słuŜb i instytucji 

b) zawarcie międzygminnego porozumienia w sprawie tworzenie  specjalistycznych miejsc 
pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, wraz z  zapewnieniem pomocy psychologicznej 
terapeutycznej i prawnej lub zawarcie porozumienia i powierzenie usług w zakresie 
kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej i sprawców 
przemocy, organizacji pozarządowej. 

c) udzielanie pomocy dla dzieci i młodzieŜy z rodzin w których istnieje problem alkoholowy 
rodzica lub obojga rodziców, 

d) kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rewirem Dzielnicowych  
w Branicach w zakresie sygnalizowania istnienia problemu alkoholowego w rodzinach 
oraz przemocy w rodzinie,  z wykorzystaniem procedury i dokumentacji „Niebieskie 
Karty” 

e) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na osoby stosujące przemoc 
f) zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, 
g) finansowanie kosztów opinii lekarzy biegłych sądowych, sporządzonych przez biegłego 

psychiatrę oraz psychologa w przedmiocie uzaleŜnienia, ze względu na podjęte przez 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zobowiązujące do 
leczenia, 

h) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, poprzez zintegrowanie działań róŜnych instytucji zajmujących się 
pomaganiem dziecku /Szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Sądu Rodzinnego, Policji, Świetlic opiekuńczo-wychowawczych, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i) umoŜliwienie dostępu potrzebującym mieszkańcom gminy do pomocy prawnej 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci  

i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na 
rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 

a) prowadzenie badań i sondaŜy słuŜących lokalnej diagnozie 
b) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przyczyn i skutków przemocy w rodzinie 
c) dofinansowanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym z programem 

profilaktycznym w szkołach i przedszkolach na wniosek dyrektora szkoły, finansowanie 
materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, przystąpienie do Ogólnopolskiej kampani 
„Poczytaj mi mamo i tato” 

d) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów 
alkoholowych jak:„MŁODYM BYĆ-TRZEŹWO śYĆ” i innych, organizowanie festynów, 
obchodów lokalnych dni trzeźwości 9-go września.  Przystąpienie i aktywny współudział 
w Ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu, 

e) organizowanie imprez trzeźwościowych z udziałem zespołów taneczno-rozrywkowych  
z terenu gminy Branice (ze szkół podstawowych i gimnazjum) 

f) dofinansowanie zespołów artystycznych uczestniczących w programach profilaktycznych, 
g) inicjowanie spotkań z organizacjami i jednostkami grupującymi dzieci i młodzieŜ, 

organizowanie spotkań z fachowcami w dziedzinie profilaktyki i uzaleŜnień, 
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h) inicjowanie i finansowanie widowisk teatralnych i konkursów w przedmiocie uzaleŜnień, 
przemocy, agresji 

i) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-sportowych nastawionych na promocję 
zdrowego trybu Ŝycia, 

j) doposaŜanie świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieŜy w niezbędne 
materiały do realizacji  programu opiekuńczo - wychowawczego  

k) prowadzenie działalności informacyjnej edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio 
do dzieci i młodzieŜy oraz działań przeznaczonych do ich rodziców, do sprzedawców 
alkoholu, działania kontrolne ograniczające sprzedaŜ alkoholu nieletnim 

l) rozszerzenie zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieŜy o róŜne formy zajęć sportowych, 
m) podejmowanie działań edukacyjnych oraz kontrolnych interwencyjnych wobec firm 

prowadzących promocję, reklamę i sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
n) finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności; 

wycieczek, kolonii, półkolonii, w miesiącach lipiec- sierpień w programie których 
uwzględnione są zajęcia promujące zdrowy tryb Ŝycia obejmujący profilaktykę 
uzaleŜnień, oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy, 

o) dofinansowanie spotkania opłatkowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  z grupą AA w Branicach, 

p) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieŜą 
z rodzin alkoholowych w placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, 

r) zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w miesiącu kwietniu 
s) sfinansowanie specjalistycznego przeszkolenia zwiększającego kompetencje w zakresie 

pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy  
t) prowadzenie lokalnej działalności na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych  

w kontekście problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 
u) realizowanie i dofinansowanie programów szkoleniowych w szczególności uwarunkowań 

rozwoju problemów alkoholowych, zjawiska przemocy, metod diagnozy tych problemów, 
metodologii tworzenia lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

w) doposaŜenie bibliotek szkolnych i publicznych w wydawnictwa o tematyce uzaleŜnień  
i promujących zdrowy styl Ŝycia 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie działalności 
stowarzyszeń lub klubów abstynenckich organizujących imprezy o charakterze kulturalno 
- sportowo - turystycznym słuŜącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

a) dofinansowanie działalności klubu Abstynenta Amicus, grup AA z poza naszej gminy,  
z których pomocy korzystają mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności wyjazd na 
Ogólnopolskie Dni Trzeźwości do Częstochowy  

b) nawiązanie współpracy i dofinansowanie działalności Domu Samotnej Matki w Zopowej  
w celu zapewnienia pomocy matkom z dziećmi / dla ofiar przemocy/ z terenu naszej 
gminy. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określanych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego poprzez 
złoŜenie wniosku do policji o wszczęcie dochodzenia w przypadku złamania zakazu 
sprzedaŜy alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów 
promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie, finansowanie, kierowanie do 
Centrów Integracji Społecznej. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną 
osób uzaleŜnionych od alkoholu i innych działań zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu na szczeblu lokalnym. 
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7. Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, poprzez przygotowanie 
projektów działania zgodnych z kierunkami działań określona w innych programach 
ogólnopolskich jak: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-20013, Narodowy Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzki Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

8. Współpraca Ośrodka Terapii UzaleŜnień w Branicach ze środowiskiem odwykowym  
z Opawy w Czechach. 

 
§ 2 

 
1. Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji, za kaŜde posiedzenie przysługuje dieta  
w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w drodze 
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. 

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział  
w posiedzeniu Komisji, za kaŜde posiedzenie przysługuje dieta w wysokości 10% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady 
Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Branicach. 


