
 
Uchwała Nr  XIX / 239 / 2008 
Rady    Gminy   Pawłowice 

  
 z dnia 28 listopada  2008 r. 

 
 
 

w sprawie : przyj ęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych  na rok 2009 

 
 
 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.41 ust.2 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
( tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 700 poz. 473 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej  

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala  
 

§ 1 
 

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na  rok   2009,   
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 

 Przyjąć do realizacji  plan finansowy  do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów  Alkoholowych,   który   stanowi   załącznik   Nr   2  do   niniejszej   Uchwały . 
 

§ 3 
 
Wykonanie Uchwały   powierza się   Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         



                                                                                                                                                   Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                                   do Uch wały   Nr XIX/ 239 /2008   
                                                                                                                                                   z dnia   28 listopada 2008 r. 

               
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009 

 
 
Wstęp                                                             

§ 1 
 
 
              Problemy związane z naduŜywaniem alkoholu  przez dorosłych jak i młodzieŜ zostały   ujęte  
i opracowane w  diagnozie  do Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych. Alkoholizm - jak 
wynika z analizy jest na 12 miejscu.  
Od kilku lat ilość osób  uzaleŜnionych i zgłaszanych stopniowo wzrasta do  35 osób  w skali roku.     
Niepokojąco  zwiększa się  równieŜ  ilość interwencji domowych  w  ramach procedury  „Niebieskich 
Kart” , w większości przypadków  spowodowanych pod wpływem alkoholu.   
 
Wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia skali tych zjawisk oraz zapobiegania im są jak 
najbardziej zasadne, poniewaŜ wzrasta skala zjawisk związanych z naduŜywaniem alkoholu oraz  
przemocy  w rodzinie, co wynika z ilości osób zgłaszających się na terapię oraz do prawnika  
w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Skład Gminnej Komisji jest zróŜnicowany w ten sposób , aby 
w ramach spotkań następowała  wymiana informacji, która  jest niezbędnym elementem dobrego 
współdziałania, zarówno: 

- środowiska  szkolnego,  
- Ośrodka Pomocy Społecznej , 
- Komisariatu Policji, 
- Nadzoru Kuratorskiego z Sądu Rejonowego, 
- grup samopomocowych. 

Członkowie Gminnej Komisji w kaŜdy poniedziałek pełnią dyŜur w Urzędzie  Gminy, w  trakcie którego 
przyjmują wnioski o wezwanie na interwencję  oraz udzielają porad w zakresie moŜliwości leczenia od 
uzaleŜnienia. 

  
W celu zmniejszenia skali przemocy w rodzinie, w Osiedlowym Domu Kultury  w Pawłowicach działa   
punkt konsultacyjny dla rodzin, w ramach którego ; 
    -   w kaŜdy czwartek i piątek odbywają się zajęcia terapeutyczne zarówno w zakresie uzaleŜnienia  
        jak i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogółem na dzień 7 listopada br  udzielono 496  porad;      
    -   mieszkańcy naszej gminy od roku 2007 mogą skorzystać  z porad prawnych ,  
        ogółem  w 2007 r. udzielono  55 porad , a do  7 listopada br.  udzielono  163  porady. 
 
 
Cele Programu ;  
 

1. Celem głównym Programu jest dąŜenie do zmniejszenia naduŜywania alkoholu , ograniczenie 
jego negatywnych skutków w formie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz wczesnej 
profilaktyki  i edukacji w zakresie uzaleŜnień;  

2. Cele szczegółowe Programu są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie: 
             -     o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26 października 1982  
                    roku ( tekst jednolity Dz. U z 2007 roku Nr 700 , poz. 473 z późniejszymi  zmianami ), 
             -    o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z dnia 20 września 2005 roku ( Dz. U Nr 180,  
                    poz.1493). 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 
 

Zwiększanie dost ępno ści  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os ób uzale Ŝnionych   
od alkoholu: 

1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, które powodują rozpad Ŝycia rodzinnego, demoralizację  
małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania 
się leczeniu odwykowemu; 

2. przyjmowanie zgłoszeń o naduŜywaniu alkoholu i prowadzenie rozmów interwencyjno -
motywacyjnych względem osób naduŜywających alkohol; 

3. kierowanie osób na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego; 

4. kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez Sąd 
Rejonowy; 

5. udział Gminy w programie pomocy osobom nietrzeźwym, prowadzonym przez Izbę 
Wytrzeźwień w Tychach; 

6. dofinansowanie i organizowanie działań terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych  
       i  naduŜywających alkoholu oraz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; 
7. dalsze dofinansowywanie dojazdów poprzez zakup biletów MZK dla osób dojeŜdŜających na    
       terapię do placówek lecznictwa odwykowego. 

 
§ 3 

 
Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe, pomocy  psychospołecznej  
i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą:      

1. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieŜy, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych ; 
2. dofinansowanie działalności  świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury ; 
3. organizacja wypoczynku letniego zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego 

dla dzieci i młodzieŜy z rodzin osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz  stosujących przemoc; 
4. dofinansowanie wyjazdów integracyjnych  dla dzieci i młodzieŜy ; 
5. dofinansowanie Punktu Interwencji Kryzysowej . 

 
§  4 

 
Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania 
problemów alkoholowych, w szczególno ści dla dzieci i młodzie Ŝy: 

1. realizacja programów oraz warsztatów  profilaktycznych w szkołach, wspomagających 
szkolne programy środowiskowe w zakresie profilaktyki uzaleŜnień oraz przeciwdziałania 
przemocy; 

2. wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieŜy; 

3. wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne oraz doposaŜenie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych w gminie; 

4. współdziałanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Policją i szkołami w budowaniu lokalnej koalicji wspierającej  
i animującej działania pomocowe na rzecz ofiar  i sprawców przemocy w rodzinie. 

 
§ 5 

 
Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, słu Ŝącej      
rozwi ązywaniu problemów alkoholowych: 

1. wspomaganie działalności instytucji i organizacji pozarządowych słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych; 

2. wspieranie i dofinansowanie działań w zakresie prowadzenia terapii dla osób 
potrzebujących, wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

 
 
 
 
                              



§ 6 
 
 

Inne działania zwi ązane z realizacj ą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania  
Problemów Alkoholowych : 

1. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych, 
określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaŜy napojów 
alkoholowych; 

3. dofinansowanie szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych zajmujących się 
problematyką alkoholową;                                                                           

4. udział członków komisji w konferencjach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje;  
5. zakup  publikacji i materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych; 
6. prenumerata czasopism  o tematyce profilaktycznej. 
                                                                                                                                                             

§ 7 
 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów  Alkoholowych: 

1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie  w wysokości  : 
              - dla przewodniczącego Komisji       150 %      diety  radnego,                                  
               - dla pozostałych członków Komisji  100 %      diety  radnego,          

2. Delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
            w  celach wyjazdów słuŜbowych. 

 
§ 8 

 
      Warunki realizacji Programu: 

1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy, przy pomocy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

          2.   Finansowanie    Programu    ze    środków     pochodzących    z     opłat    za korzystanie                        
                z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.                                                                                                                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                          Zał. nr 2 
                                                                                                                                                   do uch wały  Nr XIX / 239 / 2008 
                                                                                                                                                   Rady Gminy Pawłowice 
                                                                                                                                                   z dnia  28 listopada 2008r. 

 
 
                                            Plan Finansowy na 2009 rok 
 
 
 

Lp. 

 
Zadania do realizacji wynikaj ące z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 
Narkomanii  
 

 
Zaplanowana 
kwota w zł 

1 

 
Zakup  usług; 
- zorganizowanie  wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin osób 
   uzaleŜnionych                                                                                    35.000,00  
- umowa na przeprowadzenie zajęć w zakresie przemocy                    3 000,00 
  ( wsparcie Programu dla ofiar przemocy)  
- punkt interwencji kryzysowej : -umowa z psychologiem                      12 000,00  
                                                  - umowa z prawnikiem                           7 000,00  
 
 57 000,00  

2 

 
Zakup materiałów i wyposaŜenia: 
- prenumerata czasopism                                                                       1 500.00  
- zakup broszur, ulotek, materiałów do programów profilaktycznych        800,00  
- wspieranie imprez masowych  bezalkoholowych – w tym                    3 700,00 
  dla  dzieci w piłce noŜnej „Wakacyjna szkółka piłkarska”   
                                                      6 000,00  

3 

 
Umowy: 
- dofinansowanie dodatkowych działań Izby Wytrzeźwień                     4 920,00  
- zakup biletów MZK na dojazdy na terapię                                            2 680,00  
- opłaty sądowe, opinie biegłych sadowych                                            1 000,00  
- zajęcia świetlicowe w Gminny Ośrodku Kultury                                 18 400,00  
- wyjazdy dzieci i młodzieŜy (obozy, kolonie, wycieczki )                     18 000,00  
- szkolenia w zakresie problematyki uzaleŜnień                                     3 000,00  
- realizacja programów profilaktycznych, spektakli                                  3 000,00  
- wynagrodzenia dla członków GKRPA                                                15 000,00  
- wyjazdy słuŜbowe, delegacje dla członków GKRPA                            1 000,00  
     67 000,00  

 
4 

 
Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych na cele organizowania 
bezalkoholowych imprez  masowych 
   100 000,00  

 
5 

Finansowanie warsztatów dla młodzieŜy i nauczycieli w zakresie profilaktyki 
uzaleŜnień  z narkomanii oraz  przemocy rówieśniczej      10 000,00 

 
 
 

 
                                                                                      
                                                                          R a z e m 240 000,00  

 
 
 


