
UCHWAŁA NR XIII/88/2020 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) i art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277) Rada Gminy Przyrów 

u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla 
Gminy Przyrów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Maria Stępień 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/2020

Rady Gminy Przyrów

z dnia 21 kwietnia 2020 r.
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I WPROWADZENIE 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi 

lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz  zmniejszenia  szkód społecznych i 

indywidualnych wynikających z używania alkoholu. W Polsce kluczowym aktem prawnym, 

który reguluje kwestie związane z alkoholem i w całej swojej treści jest skoncentrowany na 

sprawach związanych z alkoholem jest ustawa z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 

z 2019r. poz. 2277). Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w 

szczególności: 

1. tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2. działalność wychowawczą i informacyjną; 

3. ograniczenie dostępności do alkoholu; 

4. leczenie osób uzależnionych od alkoholu; 

5. zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie 

6. oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 Celem Programu jest rozwiązywanie istniejących problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom poprzez zmniejszenie ich rozmiaru, 

a w szczególności poprzez ograniczenie szkód społecznych i ekonomicznych związanych z 

nadużywaniem alkoholu, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie uzależnień. Ponadto celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia, 

ograniczenie spożycia alkoholu, zwłaszcza przez młodzież, jak również podejmowanie działań, 

które zapobiegają powstawaniu nowych zagrożeń. 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 

Przyrów opracowano zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020. Przy 

opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki wynikające z 

Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i 

finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Program kierowany jest do mieszkańców gminy Przyrów, których dotyka problem alkoholizmu, 

a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką. 
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II CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych 

oraz struktury ich spożywania, kontrola rynku  napojów alkoholowych w kontekście 

przestrzegania zasad i warunków korzystania oraz podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. 

2. Osiągnięcie zmiany w zachowaniu i postawie mieszkańców gminy wobec problemów 

alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz rodziców (m.in. 

poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej); 

3. Zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych aktualnie występujących i zapobieganie 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu - zmniejszenie degradacji zdrowotnej, 

społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki nadużywania alkoholu; 

4. Zwiększanie zasobów i tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu. 

6. Kreowanie i propagowanie zdrowego i stylu życia. 

7. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniami. 

 

III DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE 

PRZYRÓW 

 

Gmina Przyrów obejmuje swym zasięgiem 11 sołectw, 15 miejscowości i liczy na 

koniec listopada 2019 roku  3.727 mieszkańców, w tym 613 osoby do 18-stego roku życia. 

W gminie znajdują się 2 Niepubliczne Szkoły Podstawowe i Zespół Szkolno-

Przedszkolny. Do szkół podstawowych uczęszcza ogółem 297 uczniów. 

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która  rozpatruje wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, współpracuje z placówkami 

lecznictwa odwykowego oraz placówkami terapeutycznymi. GKRPA opiniuje wnioski o 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Przyrowie w 2019 roku rozpatrzyła 7 wniosków o zastosowanie leczenia 

odwykowego. 

Od 2007 roku działa przy Ośrodku Zdrowia w Przyrowie Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin, w którym  udzielane są porady i informacje o 
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możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii i leczenia osób uzależnionych od alkoholu, 

narkomanii oraz przemocy domowej, udzielane jest wsparcie i niezbędne informacje związane 

z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków członkom rodzin osób uzależnionych oraz wsparcie 

w zakresie pomocy w przypadku przemocy domowej. 

Punk konsultacyjny prowadzi konsultacje w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w 

godzinach 7.30 – 9.30 w Urzędzie Gminy w Przyrowie w pok. 6A oraz w drugi i czwarty piątek 

miesiąca w Ośrodku Zdrowia w Przyrowie, ul. Świętego Mikołaja 47. 

Punkt konsultacyjny w 2019 r. udzielił 76 porad w tym: 

– 61 – osoby uzależnione 

– 2 – przemoc 

– 7 – współuzależnieni 

– 6 – inne 

Dwie osoby dobrowolnie zgłosiły się na leczenie do Ośrodka Terapii Uzależnień 

mieszczącego się w Częstochowie na ulicy 1-go Maja 25. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020.” Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ściśle współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie udzielania 

pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i uzależnienia od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych. 

Dobrze układa się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie 

udzielania pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej 

nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin, oraz szkołami w zakresie prowadzenia 

programów profilaktyki szkolnej, a także Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji 

pozaszkolnego czasu wolnego i promowania  zdrowego stylu życia. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej na zaspokojenie 

niezbędnych  potrzeb życiowych , organizuje dożywianie dla dzieci w szkołach. Inną formą 

pomocy świadczoną przez GOPS rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań jest  

praca socjalna. 

 Zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży głównie poprzez wdrażanie 

programów sportowo-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe młodzieży zajmuje się Klub 

Sportowy i młodzieżowe kluby sportowe. Działalność w tym zakresie prowadzą: 

• Klub Sportowy „PIAST” 

• Szkolne młodzieżowe kluby sportowe 
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• Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny „PRZYROWSKIE NUTKI”, który 

występuje na festiwalach zarówno krajowych jak i też zagranicznych i promuje zdrowy 

styl życia. 

 

IV REALIZACJA PROGRAMU 

 

Realizacja programu nastąpi przez: 

• zlecanie do realizacji zadań wybranym podmiotom, 

• nadzór nad realizacją tych zadań, 

• tworzenie bazy merytorycznej organizacyjnej i materialnej do realizacji programu 

problemów alkoholowych. 

 

 Koordynowanie działań związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w niniejszym programie prowadzi 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Realizatorem Programu jest: 

Urząd Gminy Przyrów przy współpracy z: 

• Gminnym Ośrodkiem Kultury 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

• Komisariatu Policji 

• Zespołu Interdyscyplinarnego 

• Placówek Oświatowo- Wychowawcze 

• Sądu Rejonowego - Wydz. Rodzinny i Nieletnich 

• Zakładu Opieki Zdrowotnej 

• innymi instytucjami i osobami w zakresie wspólnego reagowania na występujące 

problemy. 

 

V PRZEWIDYWANE EFKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Przyrów wobec skutków nadużywania napoi 

alkoholowych. 

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem 

spożycia alkoholu oraz redukcję dostępności alkoholu. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 
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4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie stylu 

życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

VI ADRESACI PROGRAMU 

 

Ze względu na specyfikę i szeroki zasięg problemu alkoholowego adresatami Programu są 

wszyscy mieszkańcy Gminy Przyrów, a w szczególności następujące grupy osób: 

• osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, 

• dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem), 

• rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z 

problemem alkoholowym. 

 

 

VII ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy, pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Plan rzeczowo-finansowy wydatków na 2020 rok wynosi 70.409,32 zł. Są to środki 

przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości środków 

finansowych pozyskanych w 2020r. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych. 

 

 

VIII SPRAWOZDANIE 

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Przyrów za 2020 rok przygotowuje organ realizujący 

program i przedstawia Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, 

którego dotyczy informacja. 

 

IX ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
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Działania związane z profilaktyką alkoholową zawarte w niniejszym Programie są 

działaniami długofalowymi. Kontynuacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych warunkuje w dużym stopniu skuteczność 

podejmowanych działań. 

 

X ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZYROWIE  

1.Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w posiedzeniach, za udział w czynnościach 

kontrolnych oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się zgodnie z 

art.4¹ust.5 wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

1. Przewodniczący Komisji - 200,00 zł 

2. Z-ca Przewodniczącego -120,00 zł 

3. Sekretarz -120,00 zł 

4. Członkowie - 100,00 zł 

2. Koszty wynagrodzenia obejmują koszty dojazdu na posiedzenie komisji. 

3. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji tylko wówczas, gdy potwierdzą swój udział 

w pracach komisji składając własnoręczny podpis na liście obecności. 

4. Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji wypłacane będzie miesięcznie z dołu na 

podstawie imiennej listy obecności. 

5. Ustala się zwrot kosztów podróży dla członków Komisji za udział w szkoleniach oraz 

innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań Komisji 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY 

PRZYRÓW NA 2020 ROK    

ZADANIA  DO  REALIZACJI  W  2020 r. 

 

Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji Odpowiedzialni za 
realizację 

Termin realizacji Koszt 
w zł. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
oraz członków ich rodzin. 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób    z 
problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz dla osób, 
w rodzinach, których występuje zjawisko przemocy 
w rodzinie: 
- konsultacje i porady w zakresie możliwości 
i warunków podjęcia leczenia odwykowego, 
rozpoznawanie zjawiska przemocy, pomoc 
psychologiczna i psychoterapeutyczna; 
- działania promujące  trzeźwy i bezpieczny sposób 
spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 
organizowanie zajęć pozaszkolnych, organizowanie 
zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i 
terapeutycznych; 
- organizowanie zajęć rozwijających 
zainteresowania, zdolności indywidualne, 
wyzwalające aktywność w formie tańca lub innego 
rozwoju manualnego dzieci i młodzieży; 
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu 
przez dzieci i młodzież; 
-współpraca z jednostkami pożytku publicznego. 

Przewodniczący 
Komisji, GKRPA 
 
 

I - XII. 2020r. 3.900,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/2020

Rady Gminy Przyrów

z dnia 21 kwietnia 2020 r.
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II. Udzielanie rodzinom, w 
których występują problemy 
alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Przyrowie 
- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe, 
- kierowanie wniosków do lekarzy biegłych i do 
sądu w sprawie leczenia odwykowego, 
- opinie biegłych lekarzy sądowych, 
- wynagrodzenie dla członków Komisji za pracę, 
- zakup materiałów i bieżące wydatki komisji, 
- zwrot kosztów dojazdu do biegłych sądowych dla 
osób podejrzanych o uzależnienie w celu wydania 
opinii, 
- współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Warszawie, 
- współpraca z kuratorami, 
- pomoc rodzinie - zajęcia dla osób 
współuzależnionych/ członków rodzin/ pomoc dla 
ofiar przemocy, konsultacje i porady prawne, 
- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 
- współpraca z Policją w zakresie „Niebieska Karta” 
dot. przemocy i nadużywania alkoholu. 

Przewodniczący 
Komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przew. Komisji, 
GKRPA 
 
 
Specjalista 
psychoterapii 
uzależnień 

Na bieżąco- 
2020r. 

2720,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

- szkolenia dla członków Komisji dotyczące 
przemocy w rodzinie, narkomanii i problemów 
alkoholowych oraz dla sprzedawców napojów 
alkoholowych, 
- prowadzenie na terenie szkół programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
- organizacja międzygminnych szkolnych rozgrywek 
sportowych  w biegach „PRO-MEMORIA” szkoły 
podstawowe z terenu gminy i gmin okolicznych 
(zakup nagród, słodyczy, owoców i napojów dla 
uczestników PRO-MEMORIA). 
- promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych 
poprzez organizację otwartych turniejów sportowych 
dla mieszkańców gminy 
- kreowanie alternatywnych form spędzania 
czasu, a także promowanie zdrowego i 
trzeźwego stylu życia: 

Przewodniczący 
Komisji 
 
 
 
 
Dyrektorzy Szkół 
GKRPA 
 
 
 
GKRPA 
 
 
Organizacje pożytku 
publicznego 
 

I-XII.2020 
 
 
 
I-XII.2020 
 
V-VI 2020 
 
 
 
. 
I-XII. 2020 
 
 
I-XII.2020 
 
 

1000,00 
 
 
 
1600,00 
 
900,00 
 
 
 
 
15000,00 
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a) dofinansowanie zespołów młodzieżowo- 
dziecięcych, w tym choreografa i wyjazdy na  
przeglądy piosenek i festiwale- w ramach organizacji 
czasu wolnego bez alkoholu 
 
b) dofinansowanie treningów i gimnastyki 
artystycznej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych 
jako promowanie zdrowego trybu życia  i aktywne 
spędzanie czasu wolnego 
 
 

 
Dyrektor GOK 
 
 
 
 
Dyrektor GOK 
 
 
 
 
 

 
Na bieżąco 
 
 
 
 
wg ustalonych 
harmonogramów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24000,00 
 
 
 
 
20000,00 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

IV. Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

- udział w ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy umysł” 
- kontrola punktów sprzedaży alkoholu w zakresie 
sprzedaży alkoholu nieletnim oraz reklamy alkoholu 

 
 

IX 2020r r. 
 
 
 

1289,32 
 
 
 
 
 
 
 

V. Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 
131 i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych 
służących kontroli działalności gospodarczej       w 
zakresie obrotu napojami alkoholowymi          (w 
szczególności dot. sprzedaży alkoholu nieletnim lub 
nietrzeźwym, złamania zakazów promocji i reklamy 
napojów alkoholowych). 

Inspektor ds. 
działalności 
gospodarczej 
Przewodniczący 
Komisji, 
GKRPA, radca 

Na bieżąco  

Id: 608E1E2D-2E89-4198-86AE-29EA3B7BAF3E. Podpisany Strona 3



alkoholizmowi. 
 

- przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych 
dotyczących naruszenia przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 
- występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 
 

prawny 
 

                                                                                                             OGÓŁEM =    70.409,32 
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