
Uchwała Nr XXI/102/08 

Rady Gminy Branice 
z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu  
w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 

poz. 473 z pó�niejsz�  zmian�  / 
 

 
Rada Gminy Branice 
uchwala, co nast�puje: 

 
 

§ 1 
 
Przyjmuje do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwi� zywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Branice na 
2008 rok o nast�puj�cej tre�ci : 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi �zywania Problemów Alkoholowych, oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Branice  na 2008 rok 

 
1. Zwi�kszenie dost�pno� ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzale�nionych od alkoholu, poprzez: 
a) kontynuowanie działalno�ci Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Dla Osób i 
Rodzin z Problemem Alkoholowych z uwzgl�dnieniem nowej roli Punktu 
Konsultacyjnego, jakim jest prowadzenie poradnictwa i rozpoznawania zjawiska 
przemocy domowej w rodzinie. Dy�ur psychologa-terapeuty,oraz osoby przeszkolonej 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
b) doposa�enie klubu abstynenta ,,Amicus’’ 
c) doposa�enie w sprz� t oraz materiały niezb�dne do realizacji programu 
terapeutycznego dla osób uzale�nionych od alkoholu OTU w Branicach, 
d) publikowanie w lokalnej prasie informacji na temat problemów wynikaj�cych z 
uzale�nienia oraz mo� liwo�ci 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 ), 

      e) kontynuowanie współpracy w zakresie rozwi�zywania problemów alkoholowych z 
O� rodkiem Pomocy Społecznej w Branicach, OTU w Branicach, Szkołami 
Podstawowymi, Gimnazjum w Branicach, organizacjami pozarz�dowymi, 
stowarzyszeniami, 
f) dofinansowanie szkolenia w zakresie prowadzenia Terapii Uzale�nie� . 
Przewidywane jest dofinansowanie szkolenia dla jednego pracownika OTU w 
Branicach, 
g) finansowanie kosztów działalno�ci Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów 
alkoholowych, 



h) umo� liwienie potrzebuj�cym mieszka�com gminy korzystania z usług Punktu 
Interwencji Kryzysowej w Głubczycach  

2. Udzielanie rodzinom, w których wyst�puj�  problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrona przed przemoc�  w rodzinie. 

      Działania w tym zakresie obejmuj� : 
        a) bie��ce i szczegółowe rozpoznanie problemów przemocy w rodzinie, poprzez 

 monitorowanie sytuacji w rodzinach, organizowanie współpracy słu�b i instytucji, 
b) zawarcie mi�dzygminnego 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 oddziaływa�  wobec osób doznaj�cych przemocy 
domowej i sprawców przemocy, organizacji pozarz�dowej, 
c) udzielanie pomocy dla dzieci i młodzie�y z rodzin w których istnieje problem 
alkoholowy rodzica lub obojga rodziców, 

      d) kontynuowanie współpracy z O� rodkiem 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 stosuj�ce przemoc, 
f) zobowi�zanie do podj�cia leczenia odwykowego, 

      g) finansowanie kosztów opinii lekarzy biegłych s�dowych , sporz�dzonych przez 
biegłego psychiatr�  oraz psychologa w przedmiocie uzale�nienia, ze wzgl�du na 
podj� te przez komisj�  czynno�ci zobowi�zuj�ce do leczenia, 

      h) pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, poprzez zintegrowanie działa�  ró�nych instytucji zajmuj�cych si�  
pomaganiem dziecku /Szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, O� rodka 
Pomocy Społecznej, S�du Rodzinnego, Policji, �wietlic opieku� czo-wychowawczych, 
Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych,   

      i) umo� liwienie dost�pu potrzebuj�cym mieszka�com gminy do pomocy prawnej. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzie�y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj��  sportowych, a tak�e działa�  na 
rzecz do�ywiania dzieci uczestnicz�cych w pozalekcyjnych programach opieku�czo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: 
a) prowadzenie bada�  i sonda�y słu��cych lokalnej diagnozie, 

      b) podnoszenie �wiadomo� ci społecznej dotycz�cej przyczyn i skutków przemocy w 
rodzinie, 

      c) dofinansowanie zaj��  o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym z programem  
profilaktycznym w szkołach i przedszkolach na wniosek dyrektora szkoły, 
finansowanie materiałów niezb�dnych do prowadzenia zaj�� , kontynuacja 
Ogólnopolskiej kampanii ,,Poczytaj mi mamo i tato’’ 

      d) organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych zwi�zanych z profilaktyk�  
problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni 
trze�wo�ci 9-go wrze�nia.  Przyst�pienie i aktywny współudział w  Ogólnopolskiej 
kampanii ,,Zachowaj trze�wy umysł’’ pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu, 
e) organizowanie imprez trze�wo�ciowych z udziałem zespołów taneczno-
rozrywkowych z terenu gminy Branice (ze szkół podstawowych i gimnazjum), 
f) dofinansowanie zespołów artystycznych uczestnicz�cych w programach 
profilaktycznych, 



g) inicjowanie spotka�  z organizacjami i jednostkami grupuj�cymi dzieci i młodzie� , 
organizowanie spotka�  z fachowcami w dziedzinie profilaktyki i uzale�nie� , 
h) inicjowanie i finansowanie widowisk teatralnych i konkursów w przedmiocie 
uzale�nie� , przemocy, agresji, 

      i) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalno-sportowych nastawionych na promocj�  
zdrowego trybu � ycia, 

      j) doposa�anie �wietlic �rodowiskowych i klubów dla dzieci i młodzie�y w niezb�dne 
materiały do realizacji  programu opieku�czo – wychowawczego, 

      k) prowadzenie działalno� ci informacyjnej edukacyjnej skierowanej po� rednio i 
bezpo� rednio do dzieci i młodzie� y oraz działa�  przeznaczonych do ich rodziców, do 
sprzedawców alkoholu, działania kontrolne ograniczaj� ce sprzeda�  alkoholu 
nieletnim, 
l) rozszerzenie zaj��  psychoprofilaktycznych dla młodzie� y o ró�ne formy zaj��  
sportowych, 
m) podejmowanie działa�  edukacyjnych oraz kontrolnych interwencyjnych wobec 
firm prowadz�cych promocj� , reklam�  i sprzeda�  napojów alkoholowych, 
n) finansowanie wypoczynku dzieci i młodzie�y z rodzin dysfunkcyjnych, a w 
szczególno�ci; wycieczek, kolonii, półkolonii, w miesi�cach lipiec- sierpie�  w 
programie których uwzgl�dnione s�  zaj�cia promuj�ce zdrowy tryb �ycia obejmuj�cy 
profilaktyk�  uzale�nie� , oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
o) dofinansowanie spotkania opłatkowego Gminnej Komisji z grup�  AA w Branicach, 
p) dofinansowanie szkole�  i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z  dzie

�
mi i 

młodzie��  z rodzin alkoholowych w placówkach o�wiatowych i opieku�czo 
wychowawczych, 
r) informowanie wła�cicieli punktów z asortymentem alkoholowym na temat 
zmieniaj�cych si�  przepisów prawnych dotycz�cych sprzeda�y napojów alkoholowych 
poprzez rozpowszechnianie odpowiednich broszur i informacji o tej tematyce, 
s) sfinansowanie specjalistycznego przeszkolenia zwi�kszaj�cego kompetencje w 
zakresie pomagania rodzinom, w których dochodzi do przemocy,  
t) prowadzenie lokalnej działalno�ci na rzecz bezpiecze�stwa w miejscach 
publicznych w kontek�cie problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania 
nietrze�wo�ci kierowców, 
u) realizowanie i dofinansowanie programów szkoleniowych w szczególno� ci 

 uwarunkowa�  rozwoju problemów alkoholowych, zjawiska przemocy, metod 
 diagnozy tych problemów , metodologii tworzenia lokalnej strategii 
 rozwi�zywania problemów społecznych, 

w) doposa�enie bibliotek szkolnych i publicznych w wydawnictwa o tematyce
 uzale�nie�  i promuj�cych zdrowy styl �ycia. 

4. Wspomaganie działalno�ci instytucji, stowarzysze�  i osób fizycznych, słu��cej 
rozwi�zywaniu problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie działalno�ci 
stowarzysze�  lub klubów abstynenckich organizuj�cych imprezy o charakterze 
kulturalno - sportowo - turystycznym słu��cym rozwi�zywaniu problemów 
alkoholowych.  

      Działania w tym zakresie obejmuj� : 
a/ Dofinansowanie działalno�ci klubu Abstynenta Amicus, grup AA  z poza naszej 
gminy, z których pomocy korzystaj�  mieszka�cy naszej gminy, a w szczególno�ci 
wyjazdu na Ogólnopolskie Dni Trze�wo�ci do Cz�stochowy, 
b/nawi�zanie współpracy i dofinansowanie  działalno�ci Domu Samotnej Matki w 
Zopowej w celu zapewnienia pomocy matkom z dzie

�
mi / dla ofiar przemocy/ z terenu 

naszej gminy. 



5. Podejmowanie interwencji w zwi�zku z naruszeniem przepisów okre� lanych w art. 13 
i 15 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i zapobieganiu alkoholizmowi oraz 
wyst�powaniu przed s�dem w charakterze oskar� yciela publicznego poprzez zło�enie 
wniosku do policji o wszcz�cie dochodzenia w przypadku złamania zakazu sprzeda�y 
alkoholu nieletnim lub nietrze�wym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i 
reklamy napojów alkoholowych.  

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie, finansowanie, kierowanie 
do Centrów Integracji Społecznej. Prowadzenie działa�  zwi�zanych z integracj�  
społeczn�  osób uzale�nionych od alkoholu i innych działa�  zapobiegaj�cych 
wykluczeniu społecznemu na szczeblu lokalnym.  

7. Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach działa�  
zwi�zanych z profilaktyk�  i rozwi�zywaniem problemów alkoholowych, poprzez 
przygotowanie projektów działania zgodnych z kierunkami działa�  okre� lona w 
innych programach ogólnopolskich jak: Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-20013, 
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, 
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych .  

8. Współpraca O� rodka Terapii Uzale�nie�  w Branicach ze � rodowiskiem odwykowym z 
Opawy w Czechach. 

 
§ 2 

 
1. Przewodnicz�cemu Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych za 

przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji, za ka�de posiedzenie przysługuje dieta  
w wysoko�ci 15% minimalnego wynagrodzenia za prac�  ogłoszonego w drodze 
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. 

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych za udział  
w posiedzeniu Komisji, za ka�de posiedzenie przysługuje dieta w wysoko�ci 10% 
minimalnego wynagrodzenia za prac�  ogłoszonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady 
Ministrów w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza si�  Wójtowi Gminy Branice. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze�  

w Urz�dzie Gminy w Branicach. 
 
 

 
 
 
 
 
 


