
UCHWAŁA NR XLI/434/22 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 21 lutego 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
roku, poz. 559, z późn. zm.), art. 4(1) ust. 2 i ust. 5 oraz art. 18(2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 
roku, poz. 2050, z późn. zm) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Branice na 2022 rok o następującej treści: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Rozdział 1. 
Wstęp 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem narkomanii i innym uzależnieniom, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
działaniami na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych, należy do zadań własnych gminy. 
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są zatem do podejmowania działań zmierzających do 
ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania 
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz 
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a 
także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Jednostki samorządu 
terytorialnego powinny wspierać także tworzenie, rozwój organizacji społecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy 
ich rodzinom, jak również zapewniać warunki sprzyjające działaniom tych organizacji. Do zadań gminy należy 
również podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania używania narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych, a także ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z ich używania. 
Gminy powinny podejmować również działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 
uzależnionych oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i ich rodzin. Istotą 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Branice, zwanego dalej „Programem” jest budowanie kompleksowej i spójnej strategii 
profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych, a także profilaktyki i przeciwdziałania innym uzależnieniom, w tym również uzależnieniom 
behawioralnym. Jeden wspólny program łączący profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
odpowiada współczesnym tendencjom dotyczącym zarówno sięgania po różne środki psychoaktywne, jak i 
metodom ich rozwiązywania.  

Rozdział 2. 

Diagnoza problemów alkoholowychW zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Gmina Branice prowadzi 
profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą, skierowaną do dzieci, młodzieży 

i ich rodziców oraz edukację publiczną skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów, instytucji 
wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom, a zwłaszcza w zakresie 

umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo nadużywania 
alkoholu i zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi oraz promowanie zdrowego 
stylu życia. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia 

populacji, odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów oraz przyczyną niemal 6,5% ogółu 
zgonów w Europie. Alkohol działa szkodliwie na wszystkie narządy i tkanki. Działanie alkoholu ma 

toksyczny wpływ dla organizmu oraz powoduje zmiany chorobowe. Alkohol wpływa również na 
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zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka. Osoby spożywające alkohol nie myślą 
o problemach związanych ze spożywaniem alkoholu, a raczej oczekują korzyści po spożyciu (poprawa 

nastroju, relaks itd.). Większość osób spożywających alkohol nie doświadcza negatywnych konsekwencji. 
Jednak w tej grupie mogą znaleźć się osoby pijące alkohol ryzykownie bądź szkodliwie. Wzorce 

spożywania alkoholu mogą się zmieniać. Niektóre z osób uzależnią się. Zespół uzależnienia od alkoholu to 
kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alkoholu 

dominuje nad innymi zachowaniami. Rozpoznanie uzależnienia możliwe jest poprzez identyfikację 
trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie w ciągu ostatniego roku. 

mianowicie są to: silne pragnienie lub poczucie przymusu picia „głód alkoholowy”, upośledzona zdolność 
kontrolowania zachowań związanych z piciem, fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego 

w momencie gdy picie jest ograniczane bądź przerwane, zmieniona tolerancja alkoholu, narastające 
zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności i zainteresowań, uporczywe picie alkoholu mimo 

dowodów występowania szkodliwych następstw. Szkody związane ze spożywaniem alkoholu 
nie ograniczają się tylko do szkód u osoby uzależnionej. Mają one wymiar społeczny, obejmując 

członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika. Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  wyznacza kierunki działań 
dla samorządu lokalnego w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie 
z art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy 

należy powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z zapisem 
w ustawie to na GKRPA spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
Komisja podejmuje działania w przypadku występowania uzależnienia od alkoholu, ale tylko 

w przypadku występowania również negatywnych zachowań w sferze społecznej. Regulacje prawne 
w tym zakresie określone są w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Diagnoza problemów narkotykowych Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem 
narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Akt ten 
stanowi, iż zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1  
i ust. 2 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii. Narkotyki, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą doprowadzić do 

nieodwracalnych, wielonarządowych uszkodzeń, to problem większości krajów. System przeciwdziałania 
narkomanii oparty jest na współpracy wielu podmiotów – od instytucji centralnych po samorządy 
lokalne. Uchwalone i realizowane programy przeciwdziałania narkomanii oparte są o Narodowy 

Program Zdrowia. Aktualnie można mówić o nowych narkotykach, jako problemie zdrowia publicznego. 
Od kilku lat poziom zatruć związany z używaniem nowych narkotyków wzrasta. Informacje dotyczące 

nowych substancji psychoaktywnych znajdują się w Internecie, gdzie również można dokonać ich 
zakupu. Istnieje wiele rodzajów nowych narkotyków. Używanie narkotyków wpływa na wszystkie 

obszary życia, prowadzi do konfliktów rodzinnych i problemów społecznych. Poprawa jakości życia osób 
używających narkotyków może odbywać się poprzez: terapię dla osób uzależnionych, zwiększenie 
dostępności pracy terapeutycznej dla osób nadużywających, odpowiednią profilaktykę i edukację. 

Wskazane działania są szansą na zmianę i poprawę jakości życia osób używających narkotyków, ale 
również na poprawę jakości życia całego społeczeństwa. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani zwiększa 

możliwości samorządu lokalnego. Środki finansowe uzyskane przez gminy zostają wykorzystane na 
profilaktykę narkomanii działania wspierające leczenie. 

Rozdział 3. 
Podstawy prawne programu 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. 
zm.), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), 

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. 711 z późn. zm.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 114CE2D0-B836-4312-9350-FE96CAB2DE3F. Podpisany Strona 2



Rozdział 4. 
Adresaci programu 

Program przeznaczony jest dla:  

1) osób uzależnionych; 

2) rodzin, dzieci i osób dotkniętych problemem uzależnień; 

3) przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem uzależnień 
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci, 
pracownicy służby zdrowia, duchowni); 

4) wszystkich mieszkańców Gminy. 

Rozdział 5. 
Cele programu 

1. Kierowanie lokalną polityką rozwiązywania problemów alkoholowych służącą zmniejszeniu aktualnych 
i zapobieganiu nowym problemom alkoholowym i narkomanii. 

2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków 
ich rodzin. 

3. Zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki 
nadużywania alkoholu oraz narkotyków. 

4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii. 

5. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii. 

6. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim. 

Rozdział 6. 
Zadania programu i sposób ich realizacji 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków, poprzez: 

1) dofinansowanie w sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji programu terapeutycznego dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków OTU w Branicach; 

2) publikowanie w lokalnej prasie informacji na temat problemów wynikających z uzależnienia oraz 
możliwości leczenia / informowanie o godzinach pracy placówek odwykowych (Poradnia Odwykowa 
w Branicach, OTU w Branicach, oraz grup A–A, Klubu Abstynenta ); 

3) kontynuowanie współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Branicach, OTU w Branicach, Szkołami Podstawowymi, organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami; 

4) dofinansowanie szkolenia dla psychologa-terapeuty, pedagogów szkolnych; 

5) finansowanie kosztów działalności komisji. 

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: 

1) bieżące i szczegółowe rozpoznanie problemów przemocy w rodzinie, poprzez monitorowanie sytuacji 
w rodzinach, organizowanie współpracy służb i instytucji; 

2) stworzenie kompleksowego systemu poradnictwa i interwencji w celu zapewnienia ochrony, pomocy 
i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Tworzenie nowego bezpiecznego pomieszczenia typu 
interwencyjnego na własnym terenie 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; 

3) udzielanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy lub 
narkotykowy rodzica lub obojga rodziców; 
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4) kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rewirem Dzielnicowych w Branicach 
w zakresie sygnalizowania istnienia problemu alkoholowego lub narkotykowego  w rodzinach oraz 
przemocy w rodzinie, z wykorzystaniem procedury i dokumentacji „Niebieskie Karty”; 

5) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na osoby stosujące przemoc; 

6) zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego; 

7) finansowanie kosztów opinii lekarzy biegłych sądowych, sporządzonych przez biegłego psychiatrę oraz 
psychologa w przedmiocie uzależnienia, ze względu na podjęte przez komisję czynności zobowiązujące do 
leczenia; 

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

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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 poprzez: 

1) prowadzenie badań i sondaży służących lokalnej diagnozie; 

2) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przyczyn i skutków przemocy w rodzinie; 

3) dofinansowanie zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym z programem profilaktycznym w szkołach 
i przedszkolach na wniosek dyrektora szkoły, finansowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć; 

4) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, 
organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni (np. trzeźwości 9 września). Przystąpienie i aktywny 
współudział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu; 

5) organizowanie imprez trzeźwościowych z udziałem zespołów taneczno-rozrywkowych z terenu gminy 
Branice (ze szkół podstawowych); 

6) dofinansowanie zespołów artystycznych, stowarzyszeń oraz innych organizacji uczestniczących 
w programach profilaktycznych; 

7) inicjowanie spotkań z organizacjami i jednostkami grupującymi dzieci i młodzież, organizowanie spotkań 
z fachowcami w dziedzinie profilaktyki i uzależnień; 

8) inicjowanie i finansowanie widowisk teatralnych i konkursów w przedmiocie uzależnień; 

9) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-sportowych nastawionych na promocję zdrowego trybu życia; 

10) doposażenie świetlic środowiskowych i klubów dla dzieci i młodzieży w niezbędne materiały do realizacji 
programu opiekuńczo – wychowawczego; 

11) prowadzenie działalności informacyjnej edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio do dzieci 
i młodzieży oraz działań przeznaczonych do ich rodziców, do sprzedawców alkoholu, działania kontrolne 
ograniczające sprzedaż alkoholu nieletnim; 

12) rozszerzenie zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych; 

13) podejmowanie działań edukacyjnych oraz kontrolnych interwencyjnych wobec firm prowadzących 
promocję, reklamę i sprzedaż napojów alkoholowych; 

14) finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności kolonii lub 
półkolonii, w programie których uwzględnione są zajęcia promujące zdrowy tryb życia obejmujący 
profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

15) dofinansowanie spotkania opłatkowego Gminnej Komisji z grupą AA w Branicach; 

16) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach 
oświatowych i opiekuńczo wychowawczych; 

17) zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych; 
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18) sfinansowanie specjalistycznego przeszkolenia zwiększającego kompetencje w zakresie pomagania 
rodzinom, w których dochodzi do przemocy; 

19) prowadzenie lokalnej działalności na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych 
w kontekście problematyki alkoholowej oraz narkotykowej, jak i  przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców; 

20) realizowanie programów szkoleniowych w szczególności uwarunkowań rozwoju problemów 
alkoholowych, zjawiska przemocy, metod diagnozy tych problemów, metodologii tworzenia lokalnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

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

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określanych w art. 13(1) i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego poprzez złożenie wniosku do policji o wszczęcie dochodzenia w przypadku złamania 
zakazu sprzedaży 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 uzależnionych od alkoholu 
oraz narkotyków i innych działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu na szczeblu lokalnym. 

7. Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, poprzez przygotowanie projektów działania zgodnych 
z kierunkami działań określonych w innych programach ogólnopolskich jak: Narodowy Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Rozdział 7. 
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

1. Regulamin działania Komisji: 

- przygotowanie i przedkładanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

- bieżąca kontrola zadań wynikających z Gminnego Programu, 

- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki, 

- organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, zajęć profilaktycznych dla dzieci, 

- odbywanie szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, 

- stałe dyżury informacyjne dla mieszkańców Gminy, 

- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia 
odwykowego, 

- kierowanie osób uzależnionych do Sądu Rejonowego w celu zastosowanie leczenia odwykowego, 

- zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej, 

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów alkoholowych, 

- prowadzenie analizy problemów alkoholowych oraz narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich 
rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzenie lokalnych inicjatyw, 

- rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki wpływających do Urzędu Gminy, 

- komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
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- podjęte postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykle większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji, 

- z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół. 

2. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej członkom przysługuje 
wynagrodzenie każdorazowo na podstawie listy obecności, z tym, że: 

1) dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przygotowanie 
i udział w posiedzeniu Komisji, za każde posiedzenie – 337,50 zł 

2) dla Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu 
Komisji, za każde posiedzenie - w wysokości 225,00 zł.    Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za czynny 
udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji 
i Przewodniczący Komisji za udział w zespołach realizujących między innymi działania kontrolne 
z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
wynagradzani będą tak jak za udział w posiedzeniach komisji. Płatność nastąpi na koniec miesiąca, po 
którym nastąpiła kontrola i złożenie listy obecności. Ilość odbywanych posiedzeń, przeprowadzanych 
płatnych kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
będą uzgadniane z Wójtem Gminy Branice. Lista płac sporządzana jest na koniec miesiąca po którym 
nastąpiły posiedzenia czy kontrole i złożeniu listy obecności. 

3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie będący pracownikami 
Urzędu korzystają z delegacji na takich samych zasadach jak inni pracownicy Urzędu. 

Rozdział 8. 
Realizacja Programu 

1. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w niniejszym programie prowadzi Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Za realizacje Programu odpowiadać będą: 

1) Wójt Gminy Branice; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach; 

4) Posterunek Policji w Branicach; 

5) Ośrodek Terapii Uzależnień w Branicach; 

6) szkoły na terenie Gminy Branice. 

Rozdział 9. 
Finansowanie 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są 
środki finansowe z budżetu Gminy Branice. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii należą do zadań 
własnych gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
 przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z  dnia 29  lipca 2005  roku o  przeciwdziałaniu narkomanii.   

Rozdział 10. 
Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii 
Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji sporządza Wójt Gminy Branice i przedkłada Radzie 
Gminy Branice w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.  

§ 2.  
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń przy Urzędzie Gminy w Branicach. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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