UCHWAŁA NR XI/62/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjĊcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póĨniejszymi zmianami) oraz art. 4 1 ust. 1,
2 i 5 ustawy z dnia 26 paĨdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póĨniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179,
poz. 1485 z póĨniejszymi zmianami) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co nastĊpuje:

§ 1. Uchwala siĊ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĊ Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeĔ w UrzĊdzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DANUTA ŁUKASIK

Załącznik do uchwały
Nr XI/62/2012 Rady Gminy
w Łopusznie z dnia
31.01.2012 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2012

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012

WSTĉP
UzaleĪnienie od Ğrodków psychoaktywnych naleĪy do coraz powszechniejszych problemów
otaczającego nas Ğwiata. Alkoholizm i narkomania są problemami wielowymiarowymi; niezaleĪnie od ogólnych skutków społecznych, wpływają na liczbĊ ofiar zdrowotnych
i Ğmiertelnych, zwiĊkszają zagroĪenie obywateli przestĊpczoĞcią kryminalną, powodują ból fizyczny i psychiczny, wyniszczają organizm, prowadząc do przedwczesnej Ğmierci. ZaĪywanie
Ğrodków psychoaktywnych wywołuje wiele róĪnych problemów rodzinnych, społecznych,
a takĪe zdrowotnych. UzaleĪnienia od alkoholu i narkotyków są niepokojącym zjawiskiem,
które dotyczy wszystkich grup społecznych, bez wzglĊdu na region, wiek, wykształcenie i status finansowy.
Biorąc pod uwagĊ zasiĊg problemów związanych z uzaleĪnieniem od Ğrodków psychoaktywnych, skuteczne są jedynie działania kompleksowe, zaplanowane na szeroką skalĊ. Realizowanie tych działaĔ wymaga zaangaĪowania całego społeczeĔstwa, w tym róĪnych instytucji
i organizacji pozarządowych.
Przy opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok uwzglĊdnione zostały wskazówki
z „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki” PaĔstwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program skierowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób dotkniĊtych
problemem uzaleĪnienia, bądĨ zagroĪonych prawdopodobieĔstwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieĪy oraz osób dorosłych uwikłanych w problemy wynikające z naduĪywania alkoholu, bądĨ narkotyków.
Program bĊdzie realizowany w oparciu o nastĊpujące akty prawne, w szczególnoĞci o:
 ustawĊ z dnia 26 paĨdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 ustawĊ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 ustawĊ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 ustawĊ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 ustawĊ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie,

StrategiĊ Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno na lata 20102015
Ustawa o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 paĨdziernika
1982r. (art. 41) nakłada na gminĊ obowiązek prowadzenia działaĔ związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleĪnionych
od alkoholu, jako zadania własnego gminy, które obejmuje nastĊpujące przedsiĊwziĊcia:
1. ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleĪnionych
od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystĊpują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególnoĞci ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalnoĞci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególnoĞci dla dzieci
i młodzieĪy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajĊü sportowych, a takĪe działaĔ na rzecz
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doĪywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuĔczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalnoĞci instytucji, stowarzyszeĔ i osób fizycznych, słuĪącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okreĞlonych w art. 131 i 15
ustawy oraz wystĊpowanie przed sądem w charakterze oskarĪyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (art. 10) nakłada na gminĊ obowiązek prowadzenia działaĔ związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, jako zadania własnego gminy,
które obejmuje nastĊpujące przedsiĊwziĊcia:
1. ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleĪnionych
i osób zagroĪonych uzaleĪnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystĊpują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej
i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalnoĞci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególnoĞci dla dzieci i młodzieĪy,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajĊü sportowych, a takĪe działaĔ na rzecz doĪywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuĔczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalnoĞci instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słuĪących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzaleĪnionym i rodzinom osób uzaleĪnionych dotkniĊtych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze Ğrodowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii poprzez realizacjĊ okreĞlonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym
problemom społecznoĞci lokalnej w obszarze profilaktyki uzaleĪnieĔ. Celem programu jest minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z naduĪywania alkoholu, narkotyków
i przemocy w rodzinie. Gminny Program stanowi spis działaĔ bĊdących jednoczeĞnie zadaniem własnym gminy, które bĊdą realizowane w 2012 roku. Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania
uzaleĪnieniom mają nie tylko umocowanie ustawowe, ale przede wszystkim stanowią Ğwiadome działanie samorządu na rzecz dobra społecznoĞci lokalnej. Program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest kontynuacją wielu
działaĔ zainicjowanych i realizowanych w latach poprzednich. Jego nadrzĊdnym celem jest tworzenie
spójnego i zintegrowanego systemu działaĔ profilaktycznych i naprawczych w gminie.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroü w treĞci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii wystĊpują poniĪsze skróty, naleĪy przez to rozumieü:
1. Gminny Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
2. Wójt - Wójt Gminy Łopuszno
3. Gmina - Gmina Łopuszno
4. GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. GOPS - Gminny OĞrodek Pomocy Społecznej
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§2
1. Cel główny realizacji Gminnego Programu to zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie wystĊpują oraz zwiĊkszanie zasobów niezbĊdnych do radzenia sobie z juĪ istniejącymi problemami.
2. Celami strategicznymi Gminnego Programu są:
1) ograniczenie dostĊpnoĞci alkoholu ze szczególnym uwzglĊdnieniem osób nieletnich,
2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie wystĊpujących problemów alkoholowych i narkotykowych poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzaleĪnionym i osobom zagroĪonym uzaleĪnieniem
3) ograniczenie zaburzeĔ Īycia rodzinnego i społecznego spowodowanych uĪywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi Īycie rodzinne i społeczne.
4) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzaleĪnieniami oraz przemocą
w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalnoĞci informacyjnej i edukacyjnej
w szczególnoĞci dla dzieci i młodzieĪy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajĊü sportowych.
5) wzmacnianie zasobów instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
6) wyjĞcie z nałogu osób uzaleĪnionych.
§3
Realizatorami Gminnego Programu są:
1) GKRPA
2) GOPS
3) Szkoły
4) Inne podmioty, którym bĊdą zalecane bądĨ powierzane zadania Gminnego Programu.
Rozdział 2
Zadania Gminnego Programu
§4
Ustala siĊ nastĊpujące zadania Programu:
1. ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci pomocy terapeutycznej dla osób uzaleĪnionych i ich rodzin.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalnoĞci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wĞród dzieci i młodzieĪy,
3. Udzielanie rodzinom, w których wystĊpują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególnoĞci ochrony przed przemocą w rodzinie,
4. Wspomaganie działalnoĞci instytucji, stowarzyszeĔ i osób fizycznych słuĪącym rozwiązywaniu problemów uzaleĪnieĔ,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów okreĞlonych w art. 13 1 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Rozdział 3
ħródła i zasady finansowania Programu.
§5
Gmina finansuje zadania przyjĊte w Gminnym Programie, zgodnie z planem realizacji zadaĔ, okreĞlonych w rozdziale piątym Gminnego Programu.
§6
O finansowanie zadaĔ z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych mogą ubiegaü
siĊ placówki oĞwiatowe, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do realizacji tego typu zadaĔ.
§7
Szkolenia
1. Dofinansowanie szkoleĔ osób nie bĊdących pracownikami UrzĊdu Gminy odbywaü siĊ bĊdzie poprzez przekazanie Ğrodków bezpoĞrednio do jednostki szkolącej.
2. Podstawową decyzją o finansowaniu szkolenia jest informacja o merytorycznej zawartoĞci programu szkolenia i wystĊpujące w Gminie faktyczne potrzeby szkoleniowe w tym zakresie.
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§ 8.
Wynagrodzenia za prowadzenie zajĊü:
1. Prowadzenie zajĊü profilaktycznych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych odbywaü bĊdzie siĊ
na podstawie umowy zlecenie zawartej pomiĊdzy Gminą, a osobą realizującą program, w oparciu
o złoĪony przez placówkĊ oĞwiatową wniosek, którego integralną czĊĞcią jest przedmiotowy program.
2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest wykonanie przedmiotowego zadania, przedłoĪenia
kompletu dokumentów i przedstawienie rachunku potwierdzonego przez dyrektora placówki oĞwiatowej odnoĞnie realizacji programu.
3. Inne podmioty, którym zleca siĊ wykonanie zadaĔ w zakresie realizacji gminnych programów
otrzymują wynagrodzenie po przedłoĪeniu rachunku po wykonaniu zadania wraz z kompletem dokumentów okreĞlonych w umowie.
Rozdział 4
Zasady wynagrodzenia członków GKRPA
§9
1. Członkom GKRPA przysługuje wynagrodzenie w wysokoĞci 250 zł brutto za jedno posiedzenie
Komisji.
2. Wypłata wynagrodzenia nastĊpowaü bĊdzie na podstawie imiennej listy obecnoĞci członków na posiedzeniu w terminie 1 tygodnia od daty posiedzenia na osobiste rachunki bankowe.
3. Posiedzenia Komisji odbywaü siĊ bĊdą po godzinach pracy UrzĊdu Gminy w Łopusznie.
4. Członkom GKRPA przysługuje zwrot kosztów przejazdu za przeprowadzone kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaĪ napojów alkoholowych.
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Rozdział 5
PLAN
realizacji oraz finansowania zadaĔ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

Lp.
1
I.

Nazwa zadania
2
Wydawanie zezwoleĔ
na sprzedaĪ napojów
alkoholowych

Koszty zadania

III.

ZwiĊkszenie dostĊpnoĞci pomocy terapeu- 21000zł
tycznej
i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleĪnionych od
alkoholu, a takĪe dla
osób uzaleĪnionych od
narkotyków i zagroĪonych uzaleĪnieniem
oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Udzielanie rodzinom,
w których wystĊpują
problemy alkoholowe
i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególnoĞci ochrony
przed przemocą w rodzinie.

Realizator
4
GKRPA

2.

Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaĪ napojów alkoholowych i sporządzanie wniosków dla potrzeb organu wydającego zezwolenia, celem
przepływu informacji ( finansowanie kosztów
przejazdu osób kontrolujących )

GKRPA,
Posterunek Policji w
Łopusznie

1.

ZwiĊkszenie dostĊpnoĞci niezbĊdnych oddziały- GKRPA,
waĔ terapeutycznych:

1.

2000zł

II.

Metody i sposoby realizacji
3
Opiniowanie wydawanych zezwoleĔ na sprzedaĪ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spoĪycia poza miejscem sprzedaĪy i w miejscu
sprzedaĪy (wg. przepisów ustawy o wychowaniu w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

30500zł

•

2.

finansowanie prowadzenia terapii dla os.
uzaleĪnionych od alkoholu i narkotyków
przez certyfikowanych terapeutów uzaleĪnieĔ,

Wspieranie działaĔ podejmowanych przez Ğrodowiska wzajemnej pomocy:
•

GKRPA,

pomoc merytoryczna grupom samopomocowym AA.

3.

Finansowanie kosztów zespołu biegłych wyda- GKRPA,
jących opinie w przedmiocie uzaleĪnienia od alkoholu poszczególnych osób, wobec których
skierowano wnioski o leczenie odwykowe.

1.

Tworzenie i finansowanie bieĪącej działalnoĞci
specjalistycznych miejsc pomocy dla członków
rodzin, w których wystĊpują problemy alkoholowe i problemy narkomanii oraz osób doznających przemocy w rodzinie :
•

GKRPA,
GOPS,
organizacje pozarządowe

dofinansowanie działalnoĞci specjalistycznych miejsc pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie (oĞrodki i punkty interwencji kryzysowej, schroniska, placówki udzielające pomocy dzieciom – ofiarom
6
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przemocy w rodzinie, Niebieskie Pokoje,
itp.);

•

2.

3.

ZwiĊkszenie skutecznoĞci i dostĊpnoĞci terapii
w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz terapii dla sprawców i osób doznających przemocy w rodzinie :
•

prowadzenie z os. uzaleĪnionymi od alkoholu i współuzaleĪnionymi rozmów motywacyjnych do leczenia oraz kierowanie
wniosków do Sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego wobec osób
naduĪywających alkoholu i osób stosujących przemoc nad członkami rodziny (finansowanie wynagrodzeĔ dla członków
GKRPA);

•

wspieranie procedury interwencji wobec
przemocy w rodzinie Niebieskie Karty w
policji, pomocy społecznej, a takĪe wdraĪanie tych procedur w GKRPA oraz współpraca tych słuĪb.

IV.

Prowadzenie profilaktycznej działalnoĞci
65000zł
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w
rodzinie, w szczególnoĞci dla dzieci i młodzieĪy, w tym prowa-

GKRPA,
Zespół Interdyscyplinarny,
organizacje pozarządowe

ZwiĊkszenie dostĊpnoĞci i skutecznoĞci zorganizowanych form pomocy psychologicznej i
społecznej dla członków rodzin, w których wystĊpują problemy alkoholizmu i narkomanii oraz GKRPA
zjawiska przemocy domowej:
•

4.

pomoc merytoryczna grupie samopomocowej dla osób współuzaleĪnionych;

finansowanie szkoleĔ i kursów , warsztaty
z zakresu rozwiązywania problemów uzaleĪnieĔ i przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej dla róĪnych grup zawodowych .

Udział członków GKPRPA w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

1. Organizowanie i finansowanie edukacyjnych
programów i warsztatów profilaktycznych
przeznaczonych dla dzieci i młodzieĪy z terenu
gminy Łopuszno.

GKRPA

GKRPA,szkoły,
przeszkoleni specjaliĞci mający odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia danego programu profilaktycznego, organizacje pozarządowe
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dzenie pozalekcyjnych
zajĊü sportowych, a
takĪe działaĔ na rzecz
doĪywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuĔczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

2. Udział dzieci i młodzieĪy w kampanii
„Zachowaj trzeĨwy umysł”

Szkoły,
pedagodzy szkolni,
GKRPA,

Szkoły,GKRPA
3. Wspieranie kształcenia pedagogów szkolnych,
nauczycieli i wychowawców w dziedzinie
profilaktyki uzaleĪnieĔ.

4. Dofinansowanie róĪnych form spĊdzania
wolnego czasu dla dzieci z rodzin, gdzie
wystĊpuje problem alkoholowy i problem
narkomanii oraz przemocy w rodzinie:
• dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieĪy z rodzin dysfunkcyjnych oraz z
grup ryzyka (profilaktyczne obozy i kolonie)

GKRPA,GOPS , organizacje pozarządowe,

GKRPA,GOPS ,
szkoły , GOK, Biblioteka,
5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieĪy
propagująca ideĊ trzeĨwego oraz zdrowego stylu Ğwietlice wiejskie,
organizacje pozarząĪycia poprzez imprezy o charakterze:
dowe,
• kulturalno-turystycznym
•

edukacyjno-artystycznym (warsztaty, konkursy)

•

sportowym
GKRPA, szkoły

6.

7.

8.

9.

Finansowanie pozalekcyjnych zajĊü sportowoprofilaktycznych w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych .
Systematyczne szkolenie ,w tym zwrot kosztów
przejazdów, dla członków GKRPA.

Finansowanie zakupu literatury fachowej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism o tematyce uzaleĪnieĔ i
przemocy w rodzinie dla potrzeb GKRPA i
mieszkaĔców gminy Łopuszno
Prowadzenie działaĔ edukacyjnych dla właĞcicieli punktów sprzedaĪy napojów alkoholowych
i sprzedawców (wewnĊtrzne szkolenia).

GKRPA,

GKRPA

GKRPA,

GKRPA,

10. Cykliczne badanie i systematyczne monitorowanie problematyki uzaleĪnieĔ w gminie: diagnozowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie, diagnozowanie zasobów
umoĪliwiających prowadzenie działalnoĞci profilaktycznej i naprawczej.
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V.

Wspomaganie działal2856zł
noĞci instytucji, stowarzyszeĔ, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, słuĪących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i problemów narkomanii.

1.

Wsparcie materialne dla podmiotów zajmująGKRPA,
cych siĊ statutowo rozwiązywaniem problemów organizacje pozarząalkoholowych i narkomanii:
dowe
• dofinansowanie zadaĔ podejmowanych
przez instytucje, stowarzyszenia i in. związane z profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, terapią i rehabilitacją osób uzaleĪnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin;

VI.

Podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów okreĞlonych w
art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu
w trzeĨwoĞci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 paĨdziernika 1982r.
(z póĨniejszymi zmianami).

1.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnych
wĞród osób prowadzących sprzedaĪ napojów
alkoholowych;

2.

Udział członków GKRPA w cyklicznych
kontrolach punktów sprzedaĪy napojów
alkoholowych;

3.

WystĊpowanie członków GKRPA przed
Sądem w charakterze oskarĪyciela publicznego
w stosunku do właĞcicieli punktów sprzedaĪy
napojów alkoholowych nieprzestrzegających
ustawy o wychowaniu w trzeĨwoĞci i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dot. reklamy
alkoholu oraz sprzedaĪy napojów alkoholowych
osobom nieletnim lub nietrzeĨwym, a takĪe
sprzedaĪy na kredyt lub pod zastaw.

-

GKRPA,
Policja

121.356,00
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DANUTA ŁUKASIK
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