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PROTILAKTYKI I
ALKgHOLOWYCH

L Stan problem6w alkoholQwych

r. zamieszkiwalo 8237 os6Na terenie Gminy na dzipri 20 paldziemika
4080 mgZczyzn i 4157 kobiet .W grupach wie 9 rrftodzieiry (7-17 lat),5464
os6b w wieku produkcyjnym (18-64 lat) oraz 1085

Sprzeda| napoj6w alkohplowych odbywa sig 17 pklepach [w tym w 17

5 lat).
:daje sig napoje alkoholowe

do 4,5 Yo zawartoici alkofolu oraz piwo, w 13 sprzedaje sig napoje
sprzedaje sig napoje alkoho

(z wyj4tkiem piwa) zawafioSpi alkoholu oraz w 2

(wraz z oddzialaml) 183 dziQci oraz 162 dziecr
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jest bardzo powaznym czy,lnnikiem kryminogr
spolecznymi.

' ----'J --- J--Zr--J-a r-
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2/wspieranie dzialalnoSci n|iejsc pomocy dla ofi
3 /pomo c psycho lo giczna i socj oterap euty czna d
4/ dzialalnoS(, Komisj i Profr]laktyki i Rozwi4zywi

a/opiniowanie wniosk6r.r/ o wydanie zezwolet
bludzial czlonk6w Komidji w posiedzeniach i I
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c lprzeprow adzanie wywflad6w Srodowiskowy

dzigci zrodzin z problemem
ia P1ob1em6w Alkoholowych

spy zedai nap oj 6w alkoho 1o

troJachwterenie- wyn
ogloszenia Ministra Pracy i

h - lvynagrodzerie wg odrgbn umowy - zleicenia.

siggapiem opinii bieglegodl pr zy gotow anie dokumeflta cji zw iqzanej z
w zakresie uzaleZnienia od alkoholu

iem s4dowym wrazz

3,Prowadzenie profila j dzialalnoSci in
problem6w alkoholowych i iwdzialania na nii, a w szczeg6lnoSci
prowadzenie pozalekcyj h zajg( h. a tak2e dzie'lafi na

pieku f czo-wychowawczych

kontrolnych i interwenc
i przestr ze ganie zalcazu

nych maj4cych na lu ograniczenie dost?pno6ci
alkoholu gonizej l8 roku Zycia

)/organlzowanle progra edukacyjno- ych , imprez rozrywkowo-
przeciwalkoholowej

6/ dofinansowanie imprez z zalcresu profilaktyk impiez sporlowych oraz za

uczestnicz4cych w poza ych programach

6. Wspieranie zatrudnienia
spolecznej

l/orowadzenie i finanso e program6w profi yc4nych w szkolagh podsta wych i
2/wspdlorganizowanie i fi ie 2a196 ilaktycznych /wycieczki szko
3/przeprowadzenie kon zwiqzanych z laktykq alkoholow4 i antyu 1en,lowq
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4.Wspomaganie dzialalnoSci instytucji , stowardyszeri i os6b fizycznych, slu2q J r0zwr4zJrwanru
problem6w alkoholowych
1l realizacja program6w prpfilaktycznych wylanianych w konkursie
2/ dofinansowanie pozalekpyjnych zajgi sporto#ych dla dzieci, mlodziezy,

sponowe/
3/ dzialalnoici informacyjrio-edukacyjna /pomocp dydaktyczne, materialy edr
4l szkolenia czlonk6w koniisji irohnych grup sp$lecznychrealinlqcylch prog

nauczycieli i sprzedawcpw alkoholu 
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5/ organizowanie wypoczyirt<u Cta dzieci w sezoiie letnim i zimowyr4

I

5. Podejmowanie interwencji w zttri4zku z narus{eniem przepisriw okre5lonl
oraz wystgpowanie przed f4dem w charahterzp oskarZyciela publicznego
llprzeprowadzanie kontrollprzestrzegatria zasadli warunk6w korzystaniazze

alkolrolowych aw szczef6lnoSci : 
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a) sprzeda2y alkoholu i:sobom nieletnim 
I

b) sprzedaZy alkoholu psobom nietrzelwyml
2/ podejmowanie interwen{i w przypadku zlamafia zikazu promocji

sporlowe/ 
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i reklamy napoj6w alkohplowych

socjalnego poprzez rganlzowanle r finansowanie tr6w integracji

IlL Preliminarz koszt6w realiz@cji programu na202

1. Przeciwdzialanie narkomahii
2.Wydatki zwi4zane z realiz$waniem

statutowych zadaf,
3. Wynagrodzenia i pochodng

od wynagrodzef,

og6te$ 130

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy

rok
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Uchwala wchodzi w Lycie z dr]iem podjgcia zmoc4 qztjqcq od dnia 2021 r.



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4t.7. pkt.2 wy z dnia26 paLd ika 1982r. o wychowaniu w

alkoholizmowi prowadzenie zialaft zwi4zanych

uzalebnionych od a

profi laktyk4 i rozwi4zyw an

naleZv do zad,afl wtasn

programu profilaktyki

or az irrte gr acji spolecznej

Realizacja zadan, prowad a jest w postaci

alkoholowych, stanowi4cego

przezradg gminy.

czgSi strategii rozw

i i pfzeciwdzialaniu

n problem6w aUcoholowych

h emin.


