
  
   

Uchwała Nr  XXVIII  / 328 / 2009  
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 28 grudnia 2009r. 

 
 
 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2010. 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 
41 ust 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej  

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 
 

§1 
Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, 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 życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                            Załącznik  nr 1 do uchwały 
                                                                                                                                                       Nr XXVIII  / 328 /2009 
                                                                                                                                                       Rady Gminy Pawłowice 
                                                                                                                                                       z dnia 28 grudnia 2009r. 
  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 
 
 
Wstęp 
 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji  
i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin. 

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy samorządy gmin uzyskały 
kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Gmina z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, 
może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do społeczności. Działania te ujęte 
są w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Zadania 
określone w programie inicjowane są i realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, powołaną przez Wójta. 
 Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin, do 
dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. 
 

Rozdział I 
Cele  programu 

 
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 
1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu i prowadzenie rozmów interwencyjno – 
motywacyjnych względem osób nadużywających alkoholu. 

3. Kierowanie osób na badania przez  biegłego sądowego w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. 

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

5. Zakup świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa odwykowego.  
6. Zakup materiałów edukacyjnych dla osób uzależnionych i terapeutów.  
7. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 

a) Prawnik udzielający porad prawnych osobom uzależnionym i ich rodzinom. 
b) Terapeuta  dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin. 
c) Psychoterapeuta  dla ofiar i sprawców przemocy.  

 
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie 

1.  Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
a) Utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej. 
b) Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci  

z rodzin z problemem alkoholowym ( zajęcia teatralne, taneczne, sportowe). 
c) Dofinansowanie  szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  

i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym (szkolenia dla pedagogów, psycholodzy, 
nauczyciele). 

 
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

a) Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie. 



b) Uruchomienie telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
c) Wspieranie procedury „Niebieska karta”  

− Prowadzenie działalności informacyjnej nt. procedury „Niebieskiej Karty”. 
− Przygotowanie i rozpowszechnianie odpowiednich materiałów informacyjno – 

edukacyjnych nt. placówek pomocowych (informatory, ulotki, plakaty) 
d) Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenia). 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 

1. Prowadzenie w placówkach oświatowych  programów  i warsztatów profilaktycznych  
o charakterze edukacyjnym  dla dzieci i młodzieży. 

2. Finansowanie koloni letnich dla dzieci z problemem alkoholowym. 
3. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
4. Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.  
5. Wyposażanie placówek w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 
6. Szkolenia nauczyciele, rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki i uzależnień wśród 

dzieci . 
7. Szkolenia poszczególnych grup zawodowych na temat uzależnień i przestrzegania ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
8. Promowanie życia bez używek (festyny, konkursy, turnieje, imprezy sportowe) oraz wspieranie 

środowisk i postaw abstynenckich poprzez współorganizowanie imprez środowiskowych.  
9. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej  

a) Zamieszczanie informacji z danymi o dostępnej ofercie pomocy w zakresie problemów 
alkoholowych  na tablicach ogłoszeń, ośrodku pomocy społeczne, ośrodkach zdrowia, 
komisariacie policji, punkcie konsultacyjnym, urzędzie. 

b) Informowanie mieszkańców gminy o działaniach podejmowanych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych na stronie internetowej i lokalnej prasie. 

c) Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych  związanych z problematyką problemów 
alkoholowych (festynów, pikników i inne). 

d) Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – 
młodzieży , sprzedawców, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, 
nauczycieli, rodziców, klientów punktu konsultacyjnego i innych. 

e) Organizacja spotkań, szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących  
w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym., 
a także w systemie przeciwdziałania przemocy. 

 
 
 

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

 
1. wspomaganie działalności instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych.  
2. wspieranie i dofinansowanie działań w zakresie prowadzenia terapii dla osób potrzebujących.  
3. Finansowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie 

narażonych na działanie czynników ryzyka. 
 

Rozdział II 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zadania Komisji: 

. 
1. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu . 
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki. 
3. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci. 
4. Stałe dyżury informacyjne dla mieszkańców Gminy. 



5. Prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych osobami wnioskowanymi  
o zastosowanie leczenia odwykowego. 

6. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego. W przypadku osób nadużywających 
alkoholu do Sądu Rejonowego. 

7. Zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej. 
8. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
9. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów 

alkoholowych. 
10. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw. 
11. Szukanie wsparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych i 

narkomanii. 
 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

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

 
 

Rozdział III 
                                                                                                                      

Zasady finansowania i warunki realizacji programu 
1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej winno być dokonywane w ramach 

zadań własnych gminy oraz opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

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

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                     Załącznik  nr 2 do uchwały 
                                                                                                                                                       Nr XXVIII /  328  /2009 
                                                                                                                                                       Rady Gminy Pawłowice 
                                                                                                                                                       z dnia 28 grudnia 2009r. 
  
 
                                            Plan Finansowy na 2010  rok 
 
Rozdział Paragraf Rodzaj zadania Planowana 

kwota  
§4170 
wynagrodzenia 
bezosobowe  

− Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

− Terapeuta ds. uzależnień 
− Prawnik  
− Psychoterapeuta ds. przemocy w 

rodzinie 
−  Inne np. prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych  

72.000,00 

§ 4210 Zakup 
materiałów i 
wyposażenia  

− Prenumerata czasopism 
− Zakup broszur, ulotek, materiałów 

do programów profilaktycznych  
− Wspieranie imprez 

bezalkoholowych (np. zakup 
nagród) 

6.000,00 

§ 4300 zakup usług 
pozostałych 

− Zorganizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym 

− Dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 
w Tychach  

− Opłaty sadowe, opinie biegłych 
− Zajęcia świetlicowe w Gminnym 

Ośrodku Kultury 
− Wyjazdy dzieci i młodzieży 
− Realizacja programów 

profilaktycznych, spektakli  

72.000,00 

85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

§ 6050 Wydatki 
inwestycyjne 
jednostek 
budżetowych    

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na cele organizowania 
bezalkoholowych imprez masowych 

120.000,00 

85153 Zwalczanie 
Narkomani 

§ 4300 zakup usług 
pozostałych  

Finansowanie warsztatów, szkoleń 
wyjazdów dzieci i młodzieży oraz 
nauczycieli w zakresie profilaktyki 
uzależnień z narkomani oraz 
przemocy rówieśniczej  

10.000,00 

                                          Razem 280.000,00 
 
 


