
UCHWAŁA NR XIX/153/2012
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2013 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, z 2012 r. poz. 405), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40,  poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117,  poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Gminy w Świerczowie uchwala: 

§ 1. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, w brzmieniu jak załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Wiesław Cieplik
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/153/2012                                                                                                                            

Rady Gminy w Świerczowie                                                                                                                                                        

z dnia 28 grudnia 2012 r 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA ROK 2013 

 

      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, to działania  

wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obejmujące m.in.:  

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu;  

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 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. 13
1
 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem   w charakterze oskarżyciela publicznego;   

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy  

 

do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez radę gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma charakter dokumentu rocznego. 

Planowane w nim działania na podstawach finansowych określonych w przyjętym na dany rok budżecie gminy, 

bazują na realnie podejmowanych działaniach z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury instytucji, 

organizacji i podmiotów, które w okresie danego roku są w stanie zapewnić realizację przyjętych zadań i 

priorytetów. Roczna perspektywa utrudnia kreowanie zadań nakierowanych na trwałe rezultaty i alokację 

środków na podstawie oceny działań z wyłącznie rocznego okresu sprawozdawczego.  Szereg działań stanowić 

będzie kontynuację z lat poprzednich, szczególnie jeśli są one adresowane  do szerokiego grona odbiorców i w 

miarę powszechnie odnoszą się  do poszczególnych adresatów.  

Główne cele programu 

1) Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych w gminie Świerczów; 

2) Ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie; 
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3) Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych. 

Cele szczegółowe i zadania Programu 

Do osiągnięcia celów głównych przewiduje się realizację celów i zadań szczegółowych, wyznaczonych przez 

art.4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań 

wynikających z potrzeb i możliwości ujawnionych w analizie problemów lokalnych. 

 

Cel szczegółowy I 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

poprzez: 

a) ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych, 

b) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych współuzależnionych. 

 

Zadania: 

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA w Świerczowie, którego 

podstawowymi zadaniami są: 

a) informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia 

uzależnienia w prasie lokalnej i internecie, 

b) udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej (doradztwo) osobom i rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy, 

c) udzielanie informacji o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych działających na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

d) motywowanie skierowanych we wnioskach do GKRPA w Świerczowie na leczenie odwykowe, 

e) współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od alkoholu (pokrycie kosztów wydania 

opinii biegłych wg zawartych umów), 

2) kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które odmówiły dobrowolnego 

leczenia, bądź je przerwały (koszty postępowania sądowego), 

 

Odbiorcy: 

a) osoby uzależnione i ich rodziny, 

b) placówki terapeutyczne. 

 

Wskaźniki osiągania celów: 

a) liczba osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego, 

b) liczba osób korzystających z poradnictwa w punkcie konsultacyjnym przy GKRPA, 

 

Cel szczegółowy II 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą   w rodzinie poprzez współpracę Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z Dzielnicowym Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem 

Interdyscyplinarnym. 

 

Zadania: 

1)świadczenie pomocy prawnej w Punkcie Konsultacyjnym przy GKRPA w Świerczowie dla ofiar przemocy, 

2) podjęcie wspólnych działań służb i instytucji stosujących procedury „Niebieskiej Karty – tj. Policji, GOPS i 

Sądu, 

3) realizacja programu profilaktycznego o charakterze edukacyjno- rozwojowym w Publicznym Gimnazjum w 

Świerczowie, 

4) szkolenia dla przedstawicieli placówek i instytucji włączonych w system przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Odbiorcy: 

1) rodziny, w których występuje przemoc, ofiary i sprawcy, 

2) placówki i instytucje tworzące system interwencji i przeciwdziałania przemocy. 
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Wskaźniki osiągania celów: 

1) liczba osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy, 

2) liczba osób przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy i prowadzenia interwencji. 

 

Cel szczegółowy III 

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 profilaktycznych organizowanych w miejscu zamieszkania 

poprzez: 

1) wdrażanie różnorodnych form programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających 

używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form pracy 

edukacyjnej i aktywizującej wśród dzieci i młodzieży, 

3) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem alkoholu, poprzez 

prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej. 

 

Zadania: 

1) prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych aktywizujących, ukierunkowanych na organizację 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z 

alkoholem  w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, kółek zainteresowań –  w tym zakup 

sprzętu  do prowadzenia zajęć oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji letnich 

przez placówki, dla których zadania oświatowe są zadaniami statutowymi oraz prowadzącymi opiekę nad 

dziećmi  w wieku  przedszkolnym, 

2) realizację programów profilaktycznych (w tym widowisk artystycznych, koncertów, konkursów 

tematycznych) i warsztatów dla uczniów i nauczycieli, w placówkach oświatowych na terenie gminy, 

3) realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania przez sołectwa, 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

3) organizacje szkoleń zwiększających kompetencje osób podejmujących działania w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

4) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych, 

5) zakup specjalistycznej literatury, materiałów edukacyjnych, oraz elementów 

odblaskowych w celu rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli  i rodziców, 

6) artykuły w prasie lokalnej na temat problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, 

7) udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na rodzinę”. 

 

Odbiorcy: 

1) społeczność lokalna, 

2) dzieci i młodzież szkolna, 

3) instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność profilaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą. 

 

Wskaźniki osiągania celów: 

1) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

2) liczba odbiorców programów profilaktycznych. 

 

Cel szczegółowy IV. 

Wspomaganie, w tym finansowe, działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, wykluczeniu społecznym i marginalizacji. 

 

Zadania: 

1) wspomaganie grup w realizacji działań motywujących do terapii  i propagowaniu postaw trzeźwościowych, 

2) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

 

Odbiorcy: 

1) środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, 

2) osoby zaangażowane w działania profilaktyczne 

 

Id: 7AAAA259-232E-4251-B34E-7F06F9A9DCC1. Podpisany Strona 4



Wskaźniki osiągania celów: 

1) aktywność stowarzyszeń i grup samopomocowych w zakresie organizowania wsparcia i pomocy dla osób 

uzależnionych i ich rodzin – liczba projektów wdrożonych i zakończonych, w czasie realizacji programu, 

2) liczba wdrożonych projektów. 

 

Cel szczegółowy V. 

 

Inne działania związane z realizacją zadań „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych”, a w szczególności: 

1) wnioskowanie zmian aktów prawa miejscowego określających warunki lokalizacji oraz limitu ilości 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

2) prowadzenie kontroli przestrzegania zapisów ustawy przez podmioty sprzedające napoje alkoholowe, 

szczególnie w zakresie przestrzegania przepisów określonych w art. 131 ustawy oraz obowiązku 

niesprzedawania alkoholu nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw, 

3) systematyczne informowanie i edukowanie podmiotów korzystających  z zezwoleń o zasadach 

obowiązujących przy sprzedaży napojów alkoholowych, 

4) bieżąca obsługa gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 

wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 

posiedzeniu:  - członkowie Komisji w wysokości 10%  (brutto) minimalnego wynagrodzenia za pracę, na 

podstawie listy obecności,  - przewodniczącemu Komisji w wysokości 20 % (brutto) minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, na podstawie listy obecności,                                                            

-  sekretarzowi Komisji w wysokości 20%  (brutto) minimalnego wynagrodzenia za pracę za miesiąc. 

5) szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika Urzędu 

Gminy, do którego obowiązków należy prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie 

zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6) zakup materiałów i sprzętu do bieżącej pracy Komisji. 

Finansowanie Programu 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się 

dochody z opłat uzyskanych za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych. Dochody te mogą 

być wykorzystane jedynie na realizację przyjętego programu. 
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