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I. WSTĘP.
Polski model rozwiązywania problemów uzależnień zakłada, iż większość
kompetencji i zadań zlokalizowanych jest na poziomie samorządu gminy, który na mocy
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi uzyskał kompetencje
do rozwiązywania problemów alkoholowych. Gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze
oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności aby zapobiegać i minimalizować skutki
alkoholizmu i narkomanii. Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami, niepostrzeżenie.
Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej
degradacji samego alkoholika, dotykają one wszystkich osób, które żyją, pracują
czy przyjaźnią się z uzależnionymi. Obecnie nie zastanawiamy się czy warto pomagać,
osobom, rodzinom z problemem alkoholowym, ale jak to robić szybciej, skuteczniej
i efektywniej. Pomagać to przede wszystkim zapobiegać, edukować i uświadamiać
oraz wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i konfliktowych. Pomagać to również uczyć umiejętności mówienia „nie"
w sytuacjach gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – zwany dalej również „Programem” - określa
działania Gminy Janów Lubelski w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Program zawiera
zadania własne Gminy wynikające z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Program określa politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Z racji dysponowania największą wiedzą
o problemach swojej społeczności oraz o dostępnych zasobach, gmina może przedsięwziąć
środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności.
Ustawodawca stanowi iż ”prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”. Kluczowym aktem
prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań jest Gminny
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Zadania
realizowane w tym Programie stanowią integralną część Strategii rozwiązywania
problemów społecznych Gminy Janów Lubelski na lata 2016- 2022.
II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 jest kontynuacją działań realizowanych przez
Gminę Janów Lubelski w oparciu o:
 ustawę z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.);
 ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 224, z późn. zm./,
 ustawę z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.);
 ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
 ustawę z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 930, z późn. zm.).
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III. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY JANÓW LUBELSKI
Gmina Janów Lubelski liczy 16047 mieszkańców, w tym 4222 osoby to ludność
zamieszkująca na terenach wiejskich. Na terenie gminy występuje wiele negatywnych
zjawisk, które wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie rodzin. Według danych PUP w
Janowie Lubelskim (na dzień 30.11.2016 r.) w Gminie Janów Lubelski było zarejestrowanych
939 osób bezrobotnych, z tego 443 to kobiety. Spośród bezrobotnych 226 to osoby
długotrwale bezrobotne.
Natomiast z danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wynika,
że w 2015 r. z pomocy społecznej korzystało 1417 osób z Gminy Janów Lubelski.
Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej korzystało 378 rodzin, a w 76 rodzinach na
terenie gminy dominują problemy opiekuńczo - wychowawcze. Opieką asystenta było
objętych 18 rodzin. Z powodu uzależnienia od alkoholu pomoc udzielano 16 rodzinom, (60
osobom), natomiast z powodu narkomanii nie udzielano pomocy .
Ze statystyk Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim wynika, że w 2015
roku przeprowadzono 32 interwencje domowe, których skutkiem było uruchomienie
procedury Niebieskiej Karty. W 21 przypadkach sprawcami awantur domowych byli
nietrzeźwi, 18 osób było zatrzymanych. Na terenie gminy w 2014 roku policja zatrzymała 19
pijanych kierowców, a w 2015 roku liczba ta wzrosła do 36.
Z kolei z danych sprawozdawczych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że w 2015
roku objęto procedurą Niebieskiej Karty 50 rodzin. Było to 65 osób, w tym 48 kobiet, 8
mężczyzn oraz 9 dzieci. W 2015 roku odbyło się 19 posiedzeń Zespołu, wpłynęło 28
Niebieskich Kart.
W roku 2015 ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim
m.in. z powodu przemocy w rodzinie skorzystało 119 rodzin. W programie korekcyjnoedukacyjnym uczestniczyło 6 mężczyzn stosujących przemoc. Ofiarami przemocy były
najczęściej kobiety i dzieci. Sprawcami byli mężczyźni, w większości przypadków
uzależnieni od alkoholu.
W funkcjonującym Ośrodku Kuratorskim, którego uczestnikami są dzieci i młodzież
z rodzin patologicznych, w której niejednokrotnie występuje przemoc i alkoholizm, w 2015
roku, w zajęciach ośrodkowych uczestniczyło 12 nieletnich. Z powodu uzależnienia od
alkoholu Ośrodek Kuratorski sprawuje pieczę w 67 rodzinach. Dzieci z rodzin z takimi
problemami uczestniczyły także w zajęciach oferowanych w placówce wsparcia dziennego
Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, gdzie opieką zostało objętych 15 dzieci.
Z usług specjalistycznych dotyczących uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień
skorzystało w 2015 roku 87 osób oraz w punkcie, prowadzonym na zlecenie Burmistrza
Janowa Lubelskiego, przez Parafię p.w. Jana Chrzciciela 10 osób.
Przy parafii p.w. św. Jadwigi Królowej powstała grupa Al–Anon, która udziela
wsparcia członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
Na ternie Gminy Janów Lubelski, funkcjonuje 54 punkty sprzedaży detalicznej
napojów alkoholowych oraz 28 punktów gastronomicznych, oferujących alkohol. W 2015
roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli 7 takich
punktów.
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IV. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU.
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży.
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują poprzez uruchomienie
niezbędnych lub już istniejących zasobów do radzenia sobie z tymi problemami.
3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki w zakresie
uzależnień, szkód społecznych i zjawiska przemocy w rodzinie.
4. Odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii.
V. CELE OPERACYJNE PROGRAMU.
1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych i ograniczenie
dostępności narkotyków poprzez realizację programów pomocowych dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Zmiana zachowań i postaw wobec problemów alkoholowych i zjawiska przemocy
w rodzinie.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki alkoholowej i narkotykowej kierowanej
w szczególności do dzieci i młodzieży.
4. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii poprzez wykorzystanie nowoczesnych
strategii i metod.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.
6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień.
8. Podniesienie skuteczności działań służb pomocowych.
VI. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK 2017.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
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7. Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych
w momencie zaistniałego problemu.
Zadanie 1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Lp.

Nazwa zadania

Podejmowanie działań motywujących
do podjęcia leczenia wobec osób
uzależnionych od alkoholu i
narkotyków;
Wspieranie ruchów samopomocowych;
Kierowanie na terapię i leczenie
z uzależnienia.
Zwiększenie dostępności oddziaływań
terapeutycznych :
- realizacja programu pomocy ludziom
uzależnionym po przebytej terapii
podstawowej (programy wspierające,
motywujące i podtrzymujące trzeźwość)
- wspieranie ruchów samopomocowych
zrzeszających osoby uzależnione
i współuzależnione;

1.

2.

Odpowiedzialny za realizację
Partnerzy w realizacji
- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Służba zdrowia
- Policja
- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Gminna Komisja RPA
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Instruktor terapii uzależnień

Termin
realizacji
Praca ciągła

Praca ciągła

Zadanie 2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Lp.
1.

Nazwa zadania
Udzielanie pomocy rodzinom osób
uzależnionych od alkoholu:
- wczesne wykrywanie zagrożeń
alkoholowych i innych uzależnień
występujących w rodzinach;
- dokonywanie przez pracowników
socjalnych diagnozy sytuacji w
rodzinach dotkniętych problemem
alkoholowym;
-informowanie członków rodzin o
zagrożeniach wynikających z choroby
alkoholowej;
- informowanie o formach pomocy
świadczonych na rzecz członków tych
rodzin;
- udzielanie pomocy w kierowaniu
wniosków do komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych;

6|Strona

Odpowiedzialny za realizację
Partnerzy w realizacji
- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Komisja RPA

Termin
realizacji
Praca ciągła

2.

3.

- prowadzenie pracy socjalnej z
rodzinami w celu doprowadzenia jej do
prawidłowego funkcjonowania w
środowisku lokalnym;
- pomoc osobom bezrobotnym
uzależnionym od alkoholu poprzez
pracę społecznie użyteczną.
Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym:
- wspieranie działalności świetlic
środowiskowo dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym;
- organizowanie i dofinansowanie
szkoleń i kursów specjalistycznych z
zakresie pracy z dziećmi z rodzin z
problemem alkoholowym;
- organizowanie lokalnych narad,
seminariów, konferencji w zakresie
pomocy dziecku i rodzinie z
problemem alkoholowym;
Działalność lokalnej koalicji osób,
służb, instytucji i organizacji na rzecz
rodzin dotkniętych problemem
alkoholizmu i przemocy.

- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Komisja RPA
- Placówki oświatowe
- Organizacje pozarządowe

Praca ciągła

- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Gminna Komisja RPA
- Policja
- Placówki oświatowe
- Służba zdrowia
- Instytucje, organizacje
pozarządowe i osoby fizyczne

Praca ciągła

Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności 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.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Funkcjonowanie świetlic środowiskowowychowawczych- (działalność świetlic ma
charakter terapeutyczny i integracyjny, ale
głównym ich zadaniem jest profilaktyka
wszelkiego rodzaju uzależnień skierowana
nie tylko do dzieci z grup ryzyka.)

Odpowiedzialny za
Termin
realizację
realizacji
Partnerzy w realizacji
- Pełnomocnik ds. Uzależnień W okresie roku
- Ośrodek Pomocy
szkolnego
Społecznej
- Gminna Komisja RPA
- Placówki oświatowe
- Organizacje pozarządowe

2.

Wdrażanie nowych, w tym stymulujących
aktywność społeczności lokalnej

- Pełnomocnik ds. Uzależnień W okresie roku
- Placówki oświatowe
szkolnego

i kontynuowanie sprawdzonych programów

- Gminna Komisja RPA
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profilaktycznych w szkołach, uczenie
umiejętności służących zdrowemu trybowi
życia.
3.

4.

Wspieranie programów i przedsięwzięć
profilaktycznych opracowywanych i
realizowanych przez młodzież, skierowanych
do grup rówieśniczych.

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych jako element programów
psychoprofilaktycznych.

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Placówki oświatowe

- Organizacje pozarządowe

- Organizacje pozarządowe
- Gminna Komisja RPA

5.

Uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych związanych z
profilaktyką uzależnień

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Zgodnie z
- Gminna Komisja RPA
terminarzem
kampanii
- Placówki oświatowe

6.

Organizowanie imprez i działań promujących
styl życia wolny od nałogów: festyny
rodzinne i integracyjne, konkursy plastyczne,
konkursy wiedzy, zabawy rekreacyjne i
sportowe, imprezy okolicznościowe

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Ośrodek Pomocy
Społecznej
- Gminna Komisja RPA
- Placówki oświatowe
- Organizacje pozarządowe

7.

Tworzenie warunków do powstawania
alternatywnych miejsc spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży: kluby
młodzieżowe, świetlice, kawiarenki
internetowe,

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA
- Placówki oświatowe
- Organizacje pozarządowe

8.

Organizowanie profilaktycznych spektakli
teatralnych dla dzieci i młodzieży
ukazujących sposoby walki z uzależnieniami

- Pełnomocnik ds. Uzależnień W okresie roku
- Gminna Komisja RPA
szkolnego
- Placówki oświatowe

9.

Zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych (książki, czasopisma, broszury,
ulotki, plakaty) na temat uzależnień

- Pełnomocnik ds. Uzależnień W zależności od
- Gminna Komisja RPA
potrzeb

10.

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z
programem terapeutyczno-profilaktycznym
(zimowisko, kolonie, obozy, półkolonie)

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Ferie zimowe,
- Gminna Komisja RPA
wakacje
- Ośrodek Pomocy
Społecznej
- Organizacje pozarządowe

11.

Dofinansowanie udziału
w konferencjach, sympozjach i innych
formach spotkań związanych
z podnoszeniem kwalifikacji członków
Gminnej Komisji ds. RPA oraz ludzi
pracujących na rzecz realizacji zadań z

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA
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- Ośrodek Pomocy
Społecznej

12.

13.

14.

zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień
Opracowywanie materiałów informacyjnych
o możliwościach uzyskania pomocy z
zakresu uzależnień na terenie Gminy Janów
Lubelski ;
Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców
sprzedających napoje alkoholowe;
Prowadzenie działań edukacyjnych
skierowanych dla rodziców dotyczących
przeciwdziałania przemocy i używania
substancji psychoaktywnych mających na
celu:

- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA
- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA
- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA

- uczenie umiejętności wychowawczych i
komunikacji interpersonalnych
- zwiększanie wiedzy na temat uzależnień i
działania środków uzależniających
15.

Współfinansowanie wydawnictwa gazetki
profilaktycznej (wkładka do biuletynu
informacji publicznej wydawanego przez
Urząd Miejski)

- Pełnomocnik ds. Uzależnień
- Gminna Komisja RPA

Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Wspieranie finansowe i merytoryczne
instytucji, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych realizujących zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień.
Współpraca z grupami samopomocowymi
- Gminna Komisja RPA
(AA i Al-Anon)
Współpraca z sądem, policją pomocą - Gminna Komisja RPA
społeczną, służbą zdrowia, szkołami,
parafiami oraz innymi organizacjami i
jednostkami
działającymi
na
rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień

2.
3.

Odpowiedzialny za
Termin
realizację
realizacji
Partnerzy w realizacji
- Pełnomocnik ds. Uzależnień Praca ciągła
- Gminna Komisja RPA

Praca ciągła
Praca ciągła

Zadanie 5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
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Lp.

Nazwa zadania

1.

Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych, a w
szczególności:
- sprzedaż alkoholu osobom nieletnim;
- sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym.
Podejmowanie interwencji w przypadku
złamania zakazów promocji i reklamy
napojów alkoholowych.
Sporządzanie opinii w celu wydania
zezwoleń na sprzedaż alkohol.

2.

3.

Odpowiedzialny za realizację
Partnerzy w realizacji
- Gminna Komisja RPA
- Policja

Termin
realizacji
Praca ciągła

- Gminna Komisja RPA
- Policja

Praca ciągła

- Gminna Komisja RPA

Praca ciągła

VII. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU i NARKOTYKÓW
Kluczową rolę w ograniczeniu dostępności alkoholu odgrywają:
1. Konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi.
2. Systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem
alkoholu przez młodzież i dorosłych.
3. Koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci
i młodzieży.
4. Ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu
promowania aktywnego, zdrowego stylu życia.

VIII. ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
PROFILAKTYCZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ.
Z uwagi na fakt, iż rozwiązywanie problemów uzależnień wymaga współdziałania
szeregu instytucji, w tym administracji, służby zdrowia, oświaty, policji, pomocy
społecznej, konieczne jest współdziałanie wszystkich służb i instytucji działających na rzecz
trzeźwości, przeciwdziałania przemocy oraz niwelowania skutków uzależnienia, tj. między
innymi:
1. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii
2. Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Służby zdrowia.
4. Policji.
5. Placówek oświatowych .
6. Poradni Leczenia Uzależnień.
7. Ośrodka Kuratorskiego.
8. Innych podmiotów, a w szczególności: organizacji pozarządowych i osób fizycznych.
9. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Kompleksowej Pomocy Rodzinie w Sytuacji
Problemowej.
10. Punktu Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

10 | S t r o n a

IX. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Pełnomocnika Burmistrza
ds. Uzależnień
2. Działania w zakresie zadań określonych w Programie inicjuje Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Pełnomocnikiem.
3. Środki na finansowanie Programu pozyskiwane są ze środków pochodzących z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Preliminarz wydatków na realizację Programu stanowi załącznik nr 1.
X. ZADANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 3 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego, zgodnie z art. 41 ust. 3 ww. ustawy;
c) wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z art. 18 ust. 3a ww. ustawy;
d) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust 8 ww.
ustawy;
e) prowadzenie działań edukacyjnych dla różnych grup społecznych i zawodowych.
2. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto za udział
w posiedzeniu komisji i dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 lit. d).
3. Każdy członek Komisji winien podnosić swoje kwalifikacje z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach
i konferencjach. Koszty podnoszenia kwalifikacji w całości będą pokrywane ze środków
przeznaczonych na działalność Komisji.
4. Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim.
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