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UCHWAŁA NR 75/XI/2012
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. Z 2002 r. 
Nr 147, poz.1231, z póżn.zm.), art.4-1,ust. 2 i 5 ustawy z dnia26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (tj. Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z póżn.zm.) i art. 6, ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,poz.1493) Rada Gminy Przyrów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, stanowiący załącznik Nr 
1 do uchwały . 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 16/IV/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 11 marca 2011 roku., w sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 

§ 4. Wójta Gminy zobowiązuje się do przedłożenia sprawozdania z realizacji w/w Programu w I kwartale 2013 roku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rajmund Michalik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/XI/2012  

Rady Gminy Przyrów  

z dnia 24 lutego 2012 r. 

I. Wprowadzenie. 

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych działa na podstawie Ustawy 
o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 pażdziernika 1982 roku ( t.j.Dz.U.Nr 167 
z 2002 roku, poz.1372 z póżn.zmianzmi). Zgodnie z w/w ustawą jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do 
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 
spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie ich spożywania – 
na rzecz trzeżwości. Problem uzależnienia od alkoholu pomimo podejmowanych od wielu lat działań mających na 
celu zwiększenie świadomości dotyczącej konsekwencji nadużywania alkoholu stale utrzymuje tendencję 
wzrostową.Potwierdzeniem tego są wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzanych na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez PBS. 

Powiększanie się grupy osób pijących ryzykownie oznacza nasilenie problemów zdrowotnych, ekonomicznych 
i społecznych.Problem ten jest bardzo znaczący zarówno w skali kraju jak też w skali naszego bliskiego środowiska. 

II. Adresaci programu. 

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu dotykają swoimi skutkami znaczną część środowiska 
i społeczeństwa lokalnego, dlatego też Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Przyrów, 
którzy w życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego 
konsekwencjami. 

III. Zadania szczegółowe. 

1. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych skierowane do osób nadużywających 
alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

Opłacanie kosztów powołania bieg łych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Powiadamianie społeczeństwa poprzez zawiadomienia i obwieszczenia o miejscach świadczących pomoc osobom 
uzależnionym i członkom ich rodzin.Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych 
i ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy domowej. 

Podnoszenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie leczenia odwykowego. 

Motywowanie klientów GOPS uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy 
do podjęcia terapii. 

IV. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

1. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom współuzależnionym - Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku 
Zdrowia w Przyrowie., GOPS, Policja. 

2. Współfinansowanie działalności świetlic środowiskowych i szkolnych w ramach krzewienia czasu wolnego bez 
alkoholu. 

3. Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

4. Podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

5. Organizowanie imprez dla dzieci ze środowisk dotkniętych różnymi dysfunkcjami 

( Dzień Dziecka, Zawody Sportowe, Mikołajki, imprezy integracyjne, festyny, spotkania, konkursy itp.) 

6. Dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin patologicznych na wycieczki, kolonie itp. 

7. Różne formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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V. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci . 

1. Współfinansowanie realizowanych na terenie szkół programów służących do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, 
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

2. Działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach oraz 
programach wychowawczych i profilaktycznych . 

3. Finansowanie programów profilaktycznych prowadzonych i skierowanych dla dzieci, młodzieży , rodziców 
i nauczycieli. 

4. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno- edukacyjnych- Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

5. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktycznych 

6. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i profilaktycznych. 

7. Współfinansowanie działalności świetlic wiejskich i szkolnych. 

8. Współfinansowanie spotkań integracyjnych. 

V A. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i innych placówek służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i profilaktyce przeciwalkoholowej. 

1. Finansowanie imprez o charakterze kulturalno – turystycznym ( rajdy rowerowe, itp.) 

2. Dofinansowania utrzymania pomieszczeń , w którym funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, ( remont bieżący) 
uzupełnienie wyposażenia pokoju pracy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

V B. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i art.15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

W razie konieczności podejmowanie działań interwencyjnych za naruszenie przepisów mówiących o zakazie 
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania alkoholu osobom 
niepełnoletnim i nietrzeźwym lub pod zastaw albo na kredyt. 

VI. Realizatorzy Programu: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. Punkt Konsultacyjny 

5. Gminny Ośrodek Kultury 

6. Placówki oświatowe 

7. Inne podmioty, którym mogą być zlecane określone zadania 

VII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Głównym źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są 
środki finansowe budżetu gminy pobierane za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy Przyrów. 

2. Harmonogram realizacji zadań wynikających z Programu określa załącznik nr 1 do niniejszego programu 

VII A. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z powołanej na wstępie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie GKRPA otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości po -30 
zł. brutto za jedno spotkanie. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin. 
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Lp Rodzaj i formy realizacji Realizator zadania Termi

n 
realiza

cji 
1. Systematyczne udzielanie porad ,motywowanie do poddawania się 

leczeniu, wywiady środowiskowe, rozmowy z uzależnionymi, 
zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, prenumerata 
i zakup filmów i czasopism o tematyce antyalkoholowej 
i szkodliwości picia, badania przez biegłego, kierowanie na 
leczenie 

Gminna Komisja RPA 
GOPS, 
Koordynator 

Na 
bieżąc
o 

2. Bieżące informowanie społeczeństwa o możliwościach uzyskania 
pomocy w zakresie terapii oraz remont bieżący pokoju dla pracy 
gminnej komisji (malowanie, zakup wykładziny itp. ) 

Gminna Komisja RPA 
Koordynator 

Na 
bieżąc
o 

3. Pomoc psychologiczna i prawna ,wstępna motywacja do leczenia-
rozmowy motywacyjne 

Punkt Konsultacyjny 
w Przyrowie 

Na 
bieżąc
o 

4. Oświata zdrowotna i możliwość pomocy farmakologicznej Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
w Przyrowie 

Na 
bieżąc
o 

5. Zakup materiałów dydaktycznych i edukacyjnych o tematyce 
alkoholowej dla Przychodni, Punktu Konsultacyjnego, szkół, 
Biblioteki, GOPS 

Koordynator 
GPPRPA 

Na 
bieżąc
o 

6. Pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych i szczególnie 
zaniedbanych, mająca na celu stworzenie im warunków integracji 
wśród dzieci i młodzieży, poprzez: 
-dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki 
szkolne 
- dofinansowanie kolonii i obozów oraz obozów terapeutycznych 
- dofinansowanie imprez okolicznościowych, 
- zakup paczek świątecznych 

Gminna Komisja RPA 

Na 
bieżąc
o 

7. Dofinansowanie działalności świetlic działających przy szkołach 
podstawowych, gimnazjum i w przedszkolu, w celu umożliwienia 
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ukazując im zagrożenia 
jakie niesie nadużywanie alkoholu, zagrożenie chorobą alkoholową 
i sposoby zapobiegania, organizowanie konkursów plakatowych 
itp. 

Koordynator 
GPPRPA 
Nauczyciele 

Na 
bieżąc
o 

8. Szkolenia członków komisji, pracowników GOPS, nauczycieli 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy 
z dziećmi i osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami 
przemocy w rodzinie 

Koordynator Na 
bieżąc
o 

9. Współpraca z przedstawicielami różnych instytucji i służb 
społecznych mających kontakt z osobami uzależnionymi, ich 
rodzinami, a także ofiarami przemocy w rodzinie ( szkoła, sądy, 
policja, poradnie itp. ) 
- dofinansowanie działalności organizacji działających na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych ( zawody sportowe dzieci 
niepełnosprawnych) 

Gminna Komisja RPA 

Gminna Komisja 

Na 
bieżąc
o 

I 
kwarta
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ł 2011 
r 

10 Dofinansowanie działalności świetlic wiejskich poprzez zakup gier, 
książek oraz dofinansowanie prac remontowych i zakupu 
wyposażenia w celu możliwości prowadzenia działalności 
rozrywkowej dla dzieci i młodzieży w ramach spędzania czasu 
wolnego bez alkoholu 
-dofinansowanie bieżących remontów w/w świetlic 

Gminna Komisja RPA Na 
bieżąc
o 

II. Udzielanie pomocy terapeutycznej , prawnej i psychologicznej osobom i rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe 

 
LP Rodzaj i formy realizacji Realizator 

zadania 
Termi

n 
realiza

cji 
1. Współpraca z opiekunami świetlic wiejskich Koordynator 

GPPRPA 
Na 
bieżąc
o 

2. Prawidłowe funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych ,ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie poprzez : 
- pomoc administracyjo-prawna 
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i alkoholizmu 
- pomoc psychologiczna i prawna 
- bieżące utrzymanie Punktu konsultacyjnego i jego modernizacja 

Koordynator 
Gminna Komisja 
RPA 

Na 
bieżąc
o 

3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dla dzieci z rodzin , w których 
występuje problem alkoholu, przemocy w rodzinie, aby zapewnić ich 
prawidłowe funkcjonowanie poprzez: 
- dofinansowanie dożywiania 
- zakup podręczników itp. 

Koordynator 
Kierownik GOPS 

Na 
bieżąc
o 

III. Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 
prowadzenie i organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 
Lp Rodzaj i formy realizacji Realizator zadania Termin 

realizacji 
1. Ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez 

nieletnich poprzez rozmieszczanie plakatów o szkodliwości 
spożywania alkoholu, zagrożeniami spowodowanymi przez 
alkohol 

Dyrektorzy szkół 
Koordynator 

Na bieżąco 

2. Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
w szkole i przedszkolu, prowadzonych przez osoby 
upoważnione 

Koordynator Na bieżąco 

3. Pogadanki o uzależnieniach dla uczniów i rodziców Dyrektorzy szkół Na bieżąco 
4. Organizowanie gminnych i szkolnych imprez kulturalnych 

w ramach spędzania czasu wolnego bez alkoholu 
Dyrektor GOK 
Gminna Komisja RPA 

Na bieżąco 

5. Organizowanie przedstawień profilaktycznych i konkursów 
plastycznych i literackich o tematyce przeciwalkoholowej 
i przeciw przemocy 

Koordynator 
GPPRPA 
Dyrektor GOK 
Dyrektorzy szkół 

Na bieżąco 

6. Tworzenie warunków do właściwego spędzania czasu wolnego Koordynator GPPRPA systematyczn
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bez alkoholu przez dzieci, młodzież i mieszkańców poprzez 
dofinansowanie aktywnych form wypoczynku, zakup 
niezbędnego sprzętu, dofinansowanie i organizowanie 
wyjazdów na basen, do teatru i kina , organizowanie rajdów 
rowerowych dla młodzieży itp. 

Dyrektorzy szkół 
Księża , Klub Sportowy 

ie 

7. Współpraca z młodzieżowym klubem sportowym „PIAST „ 
działającym na terenie gminy i młodzieżą zrzeszoną w tym 
klubie oraz dofinansowanie zakupu i wyposażenia 
w niezbędny brakujący sprzęt sportowy oraz dofinansowanie 
bieżącego remontu oraz dofinansowanie organizacji zawodów 
i zajęć sportowo-rekreacyjnych 

Koordynator 
GPPRPA 

Na bieżąco 

IV . Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i innych służących pomocą w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

 
Lp Rodzaj i formy realizacji Realizator zdania Termin 

realizacji 
1. Działalność Gminnej Komisji RPA 

- wynagrodzenia za pracę członków komisji 
- opinie biegłego lekarza 
- delegacje służbowe 
- szkolenia dla koordynatora, przewodniczącego 
- szkolenie dla właścicieli placówek handlowych prowadzących 
sprzedaż alkoholu 

Koordynator 
GPPRPA 

W/g terminów 
nadsyłanych 
ofert 

2. Współpraca z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w domu 
i w szkole 

Koordynator 
GPPRPA 

Na bieżąco 

3. Rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na działalność profilaktyczną 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Koordynator 
GPPRPA 

Na bieżąco 

4. Zasady wydatkowania środków za prace związane z wdrażaniem 
Gminnego Programu 
- za pracę na posiedzeniu komisji dla jednego członka komisji – 30 
zł brutto 
- za pracę dla osoby obsługującej Punkt Konsultacyjny przy 
Ośrodku Zdrowia - 4.800 zł na rok. 

V. Interwencje w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 Ustawy oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
Lp Rodzaj i formy realizacji Realizator 

zadania 
Termin 

realizacji 
1. Włączenie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu 

zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami problematyki 
alkoholowej oraz ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeźwy 
Umysł „ itp 

Koordynator 
GPPRPA 

Na bieżąco 

2. Realizacja uchwał Rady Gminy mających na celu ograniczenie 
dostępności do alkoholu: 
- uchwała w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaż napojów 
alkoholowych i warunków ich sprzedaży 
- uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu do spożycia 
w miejscu sprzedaży 
- uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu o zawartości 

Koordynator 
GPPRPA 

Pracownik 
ewidencji 
działalności 
gospodarczej 

Na bieżąco 



Id: E6F83DAC-19D5-4B23-B8D4-9FC0F1E52467. Podpisany Strona 6

alkoholu od 4,5% do 18 % i 
powyżej 18% do spożycia poza miejscem sprzedaży 

3. Kontrola rynku w zakresie stosowania zakazu sprzedaż alkoholu 
osobom niepełnoletnim , nietrzeźwym i na kredyt- ( 3 placówki 
detaliczne i 1 placówka gastronomiczna) prowadzące sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Gminna Komisja 
RPA 
Pracownik 
ewidencji działaln. 
gosp. 

Na bieżąco 

VI. Tworzenie bazy merytorycznej 

 
Lp Zadanie Realizator Termin 

realizaci 
1. - opracowanie i zapoznanie Rady Gminy z Gminnym Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- zatwierdzenie Programu Uchwałą Rady Gminy 
- sprawozdanie z realizacji Programu 

Pełnomocn
ik 

I kwartał 
2012r 

I kwartał 
2012r 

Łączna wysokość wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi na rok 2012 wynosi: 55.000 złotych. 


