
 

 
UCHWAŁA  Nr  XXXVIII/468/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) w związku z art. 41 ust. 2 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. 2012 r. poz. 1356) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE 
 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich. Zawiera spis 

zadań, które nakłada na gminy ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zadania ujęte w programie są inicjowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną przez Burmistrza Bornego Sulinowa  

w drodze zarządzenia. 

Zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych  

od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychologicznej  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 młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe 

działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131              

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego. 

 
 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających 

realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spoŜywania 

alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, 

leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych od alkoholu, zapobieganie 

negatywnym następstwom naduŜywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 Cechą wiodącą Programu na rok 2014, podobnie jak w latach poprzednich, jest 

rozwijanie kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez 



nawiązywanie współpracy z instytucjami takimi jak Policja, Sąd, Prokuratura, szkoły oraz 

organizacje pozarządowe, zajmujące się m.in. : 

a/ przeciwdziałaniem powstawaniu uzaleŜnienia,  

b/ leczeniem uzaleŜnienia, 

c/ rehabilitacją i resocjalizacją osób uzaleŜnionych, 

d/ redukcją szkód społecznych spowodowanych problemami alkoholowymi. 

 
 II. Cel programu 
 

 Główne kierunki działań strategicznych samorządów lokalnych zostały wyznaczone 

przez ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstania nowych problemów 

alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują, ulepszenie sposobów 

niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami. Celem długofalowym                       

jest wytworzenie wśród mieszkańców gminy nowej świadomości dotyczącej relacji                          

alkohol - człowiek oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia.  

 
 
 III. Cele operacyjne programu 
 
1. Ograniczenie i zmiana struktury spoŜycia napojów alkoholowych. 

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców i instytucji w sytuacjach związanych  

z alkoholem. 

3. WdroŜenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci  

i młodzieŜy. 

4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób naduŜywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie). 

5. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

 

 



 

 

IV. Diagnoza problemu konsumpcji napojów alkoholowych i uzaleŜnienia od alkoholu 

na terenie regionu zachodniopomorskiego1. 

 

Dla regionu zachodniopomorskiego zidentyfikowano następujące trendy: 

a) średnie spoŜycie napojów alkoholowych jest w województwie zachodniopomorskim 

wyraźnie niŜsze, 

b) od średniej ogólnopolskiej wyŜszy niŜ w skali kraju jest odsetek abstynentów, zaś 
niŜszy odsetek nadmiernie pijących, 

c) w strukturze spoŜycia napojów alkoholowych (podobnie jak w kraju), przewaŜa piwo, 

kolejnym w odniesieniu do popularności są wódka, następnie wino, 

d) do grup o najwyŜszym spoŜyciu alkoholu naleŜą męŜczyźni, osoby w wieku 15-24 

rokiem Ŝycia, 

e) kawalerowie i panny, bezdzietni, bezrobotni, niezaangaŜowani religijnie, osoby  

o niskim statusie materialnym, 

f) spośród problemów związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych w skali 

lokalnej najbardziej zauwaŜalny jest problem picia alkoholu przez młodzieŜ, co 

znajduje potwierdzenie w badaniach ESPAD zrealizowanych w Zachodniopomorskim 

w 2011 roku. 

SpoŜywanie napojów alkoholowych przez gimnazjalistów stało się zjawiskiem 

powszechnym w skali kraju i województwa. RóŜnice w powszechności konsumpcji 

róŜnorodnych trunków moŜna zauwaŜyć w odniesieniu do uczniów młodszych. Próby picia 

ma za sobą 90,4% gimnazjalistów klas trzecich i 97% drugoklasistów ze szkół 

ponadgimnazjalnych. Zidentyfikowano wysoki wskaźnik spoŜycia alkoholu wśród dorosłych 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na pierwszym miejscu w odniesieniu do wyborów 

młodych konsumentów utrzymuje się piwo, kolejne to wódka. Wino nie jest popularne wśród 

tej grupy konsumentów. MłodzieŜ zachodniopomorska częściej pije alkohol niŜ młodzieŜ 

                                                 
1 Województwo Zachodniopomorskie – według danych pozyskanych na podstawie  raportów  

z badań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Substancje 

psychoaktywne. Postawy  i zachowania” z 2011 roku oraz „UŜywanie alkoholu i narkotyków 

przez młodzieŜ szkolną. Raport z badań ankietowych ESPAD” z  2012 roku. 

 



ogólnopolska. Natomiast zdecydowanie rzadziej niŜ w Polsce sięga po wino. PowyŜsze dane 

dowodzą, Ŝe problem alkoholizmu w województwie zachodniopomorskim wydaje się być 

mniej rozpowszechniony niŜ przeciętnie w kraju. Odsetek osób pijących nadmiernie wskazuje 

na dwie kategorie osób szczególnie zagroŜonych. Pierwsza to młodzi niezamęŜni i bezdzietni 

ludzie, kolejna to osoby bezrobotne o niskim statusie materialnym. W związku z powyŜszym 

w odniesieniu do tych grup naleŜy kontynuować i rozszerzać działania profilaktyczne. 

PoŜądane wydaje się być ponadto zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie redukcji szkód 

skierowanej do młodych ludzi pijących często. 

Dostępne statystyki dotyczące spoŜycia alkoholu, wzorów konsumpcji oraz działań 
podejmowanych na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym z uwagi na specyfikę 
problemu nie są kompletne i w związku z tym nie pozwalają na precyzyjne określenie liczby 

osób i rodzin dotkniętych alkoholizmem. Poszczególne usługi i świadczenia udzielane przez 

róŜne podmioty nie dają rzeczywistego wyobraŜenia o dynamice zjawiska i faktycznych 

barierach oraz ograniczeniach w dostępności do poszczególnych usług, świadczeń, 

programów terapeutycznych i programów redukcji szkód, a sumowanie osób i oferowanych 

indywidualnie świadczeń na podstawie informacji od poszczególnych wykonawców nie daje 

pewności, Ŝe beneficjenci tych zadań nie są wykazywani wielokrotnie. 

Niemniej pozadyskusyjnym pozostaje fakt, Ŝe z danych szacunkowych podawanych 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)  

w Warszawie wynika, Ŝe w Polsce jest ok. 800 tys. osób uzaleŜnionych od alkoholu (2% 

populacji); ponadto populacja osób Ŝyjących w otoczeniu alkoholika (4%) wynosi 1,5 mln 

dorosłych oraz 1,5 mln dzieci (4% populacji). Oddzielną kategorię stanowią osoby pijące 

szkodliwie, ich liczbę PARPA szacuje 2-2,5 mln osób (5-7% populacji). 

 

V. Diagnoza problemu konsumpcji napojów alkoholowych i uzaleŜnienia od alkoholu  

na terenie Gminy Borne Sulinowo.  

 

        Badanie młodzieŜy w wieku gimnazjalnym wykazało, Ŝe 100 % ankietowanych 

przyznało, Ŝe juŜ spoŜywało alkohol. Analiza badań wyraźnie wskazuje, Ŝe wśród młodzieŜy 

gimnazjalnej spoŜywanie napojów alkoholowych jest powaŜnym problemem.         

 Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są zdania, Ŝe spoŜywanie alkoholu w tak 

wczesnym wieku, to nic złego. Większość gimnazjalistów jest zdania, Ŝe bezpośrednią 

przyczyną sięgania po alkohol przez młodzieŜ, jest fakt, iŜ piją go ich koleŜanki i koledzy. 

MłodzieŜ ma świadomość tego, Ŝe alkohol jest substancją szkodliwą i przyczynia się  



do wzrostu zachowań patologicznych, jednak mimo to, alkohol jest dla niej nieodzownym 

elementem dobrej zabawy. Na zadane pytanie: „Czy Twoim zdaniem picie alkoholu zmienia 

zachowanie, jeśli TAK, to na jakie?” młodzieŜ udzielająca odpowiedzi, w 28 % uwaŜa,  

Ŝe alkohol zmienia zachowanie na agresywne, 22 % twierdzi, Ŝe po spoŜyciu go traci się 

kontrole nad zachowaniem, 20 % ocenia je jako wulgarne, 13 % odpowiedziało, Ŝe pod 

wpływem alkoholu podejmuje się nieprzemyślane decyzje, zaś 17 % doszukuje się innych 

zmian w zachowaniu. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają fakt, Ŝe młodzieŜ ma 

świadomość, Ŝe spoŜywanie alkoholu niesie za sobą szkody społeczne. Prowadzi do agresji, 

przestępczości, czy teŜ narkomanii, są to tylko niektóre zjawiska patologiczne, które mogą 

być skutkiem spoŜywania alkoholu. MłodzieŜ spoŜywająca alkohol z reguły źle się uczy, jest 

niezdyscyplinowana, nadmiernie draŜliwa, przez co stwarza wiele problemów rodzicom  

i pedagogom. Uczniowie wykazali, Ŝe zjawisko uŜywania substancji odurzających w 39 % 

stanowi niewielki problem, kolejne 30 % oceniło, Ŝe takie zjawisko istnieje, ale nie stanowi 

problemu, 7 % badanych odpowiedziało, Ŝe stanowi to powaŜny problem, zaledwie 2 % 

stwierdziło, Ŝe zjawisko w ich szkole nie istnieje. Z biorących udział w ankiecie 22 % 

udzieliło odpowiedzi, Ŝe nie potrafi ocenić występowania zjawiska. Z przeprowadzonych 

badań wynika, Ŝe 78 % młodzieŜy ma świadomość, Ŝe spoŜywanie napojów alkoholowych 

ma negatywny wpływ na zdrowie młodego człowieka, a 22 % twierdzi, Ŝe nie. Z odpowiedzi 

ankietowanych wynika, Ŝe 85 % uwaŜa, Ŝe spoŜywanie alkoholu ma wpływ na wyniki  

w nauce, a 15 % twierdzi, Ŝe nie ma. Z analizy badań wynika, Ŝe 87 % osób, które uwaŜa, Ŝe 

spoŜywanie alkoholu ma wpływ na wyniki w nauce twierdzi,  Ŝe jest to wpływ negatywny, 

jedynie 13 % odpowiada, Ŝe jest to wpływ pozytywny. Z badań wynika, Ŝe 84 % 

respondentów oznajmia, Ŝe pije alkohol ze znajomymi, 9 % spoŜywa go w samotności, a 7 % 

z partnerem/ partnerką. Według badanych  respondentów powodem, przez który sięgają  

po alkohol u 30 % jest fakt, Ŝe lubią jego smak, 26 % poniewaŜ jest metodą relaksu, 22 % pije 

go dla zabawy, 11 % aby „oderwać się od rzeczywistości”, 4 % dla dodania sobie odwagi,  

2 % dla zapomnienia o problemach, a kolejna 4 % sięga po alkohol z jeszcze innych 

powodów. Z analizy badań wynika, Ŝe 70 % osób odpowiedziało, Ŝe nie przeszkadza  

im towarzystwo osób pijących alkohol, 20 % stara się unikać kontaktu z takimi osobami, 7 % 

przyznaje, Ŝe lubi takie osoby, a 3 % twierdzi, Ŝe to indywidualna sprawa. Z badań wynika,  

Ŝe 52 % ankietowanych najczęściej sięga po alkohol podczas imprez w domu, 44 %  

na dyskotece, koncercie, w pubie. 

 

 



 

VI. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i r ozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana 

Zarządzeniem Nr 84/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 7 grudnia 2010 r.   

Do zadań Komisji naleŜy: 

- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

- pomoc rodzinom osób uzaleŜnionych od alkoholu (informowanie o moŜliwościach 

pomocy prawno – administracyjnej, chorobie alkoholowej i sposobach jej leczenia), 

- tworzenie lokalnej koalicji organizacji, instytucji, osób fizycznych na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych i ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131             

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego, 

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy napojów alkoholowych                   

w gminie Borne Sulinowo, 

- wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami Rady Miejskiej,                

o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

- przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzaleŜnionych                       

od alkoholu,   

- kierowanie osób naduŜywających alkoholu na badania przez biegłych, 

- rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Szczecinku wniosków 

dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. 

 
VII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Przewodniczący Komisji otrzymuje 15 %, a członkowie Komisji otrzymują 10 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników za kaŜde posiedzenie, przeprowadzone 

kontrole oraz wyjazdy do miejsca zamieszkania osób, w stosunku, do których prowadzone 

jest postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego, na podstawie listy obecności. 

 



 

VIII. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania 

problemów alkoholowych. 

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych są środki gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych. Środki te są ściśle powiązane z finansowaniem załoŜeń gminnego 

programu i nie moŜna ich wykorzystywać na inne zadania nie mające z nim merytorycznego 

związku. Zasady finansowania zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych określa niniejszy program. 

 
 
ROZDZIAŁ II. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                                  
I  ROZWI ĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH . 
 
Zadanie 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu 

 
1. Kontynuacja działania punktu konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 

 i ich rodzin. 

2. Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych od alkoholu              

( w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy ), m.in.: 

- spotkania absolwentów, 

- warsztaty rozwojowe dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych, 

- zakup biletów miesięcznych z przeznaczeniem na dojazd na terapię. 

3. Realizacja zadań pomocy ludziom uzaleŜnionym po przebytym podstawowym programie  

terapii - programy wspierające i podtrzymujące abstynencję. 

4. Informowanie o chorobie alkoholowej i moŜliwościach leczenia uzaleŜnionych i ich 

rodzin (ulotki, plakaty, rozmowy indywidualne, zebrania). 

5. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, kursach 

specjalistycznych i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

ludzi pracujących na rzecz uzaleŜnionych i ich rodzin. 

6. Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

7. Kierowanie osób zgłoszonych do leczenia do biegłych, lekarza psychiatry i psychologa  

w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia. 

 
 



 
Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 
1. Finansowanie pracy psychoterapeuty z zakresu przeciwdziałania przemocy w punkcie 

konsultacyjnym. 

2. Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej: 

- prowadzenie grup pomocowych dla ofiar przemocy domowej, 

- prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej, 

- współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej                     

w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej Niebieska Linia. 

3. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną  

dla rodzin dotkniętych problemem przemocy. 

4. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę                    

z  Policją, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami 

ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi 

realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej. 

 
Zadanie 3. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,   
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 
1. Organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - 

wychowawczych programów profilaktycznych. 

2. Wspieranie osób kształcących się z zakresie profilaktyki (nauczycieli, wychowawców). 

3.  Organizowanie obozów terapeutycznych, pół- kolonii, ferii lub wycieczek będących 

alternatywą w profilaktyce ryzykownych zachowań młodzieŜy.  

4. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

5. DoposaŜenie Świetlic Wiejskich jako świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia dla 

dzieci i młodzieŜy.  

6. Wspieranie programów edukacyjnych dotyczących róŜnych rodzajów środków 

uzaleŜniających (alkohol, tytoń, narkotyki). 

7. Organizowanie przedstawień teatralnych dla młodzieŜy i ich rodziców o tematyce 



profilaktycznej. 

8. Szkolenie róŜnych grup społecznych w zakresie znajomości ustawy o wychowaniu                         

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

9. Współdziałanie ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

promocji trzeźwości obyczajów. 

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜących 
rozwiązaniu problemów alkoholowych 

 

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi 

programy profilaktyczne: 

- wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych,  

- współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA, Al. - anon,  

Al. - ateen, 

- współpraca i wspomaganie działań podejmowanych przez instytucje związane 

bezpośrednio z problemem alkoholowym (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Policja, szkoły, słuŜba zdrowia).  

 

Zadanie 5. 

Polityka w zakresie obrotu napojami alkoholowymi 

 

Alkohol jest specyficznym i odmiennym od innych produktów towarem, wymaga więc 

specyficznych regulacji prawno – administracyjnych oraz finansowych. Nasz program 

przewiduje następujące działania dotyczące przestrzegania prawa w zakresie obrotu 

alkoholem: 

- regularna kontrola podmiotów handlujących alkoholem, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 (zakaz reklamy alkoholu), art. 15 (zakaz sprzedaŜy alkoholu nieletnim, 

nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw), innych określonych w art. 18 pkt 10 ustawy  

i cofanie zezwolenia  w przypadku złamania powyŜszych przepisów, 

- występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego w sprawach 



łamania zakazu reklamy oraz sprzedaŜy alkoholu nieletnim, nietrzeźwym na kredyt  

i pod zastaw, 

- szczegółowa ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 

- zaopatrzenie właścicieli punktów sprzedaŜy w przepisy prawne dotyczące obrotu 

alkoholem, 

- współpraca z Policją i StraŜą Miejską. 

 

ROZDZIAŁ III. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJ Ę  PROGRAMU  

PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH . 

Dz. 851 rozdział 85154    

 
 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

 
Paragraf 

 
Kwota 

1. Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych: 

 
- Organizacja półkolonii letnich i zimowych lub organizacja 

obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagroŜonych 

patologią. 

- Organizacja Dnia Dziecka, wycieczek, spektakli  

o tematyce związanej z uzaleŜnieniami, prowadzonych wg 

określonego programu, doposaŜenie Świetlic Wiejskich.  

- Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz inne programy 

profilaktyczne jako alternatywa w profilaktyce zachowań 

ryzykownych młodzieŜy. 

 
 

4300 
 
 
 
 

4300 
 
 
 

 
 

4300 
 

 
 

17.000,00 
 
 
 
 

8.732,00 
 

 
 

 
 

8.400,00 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                              

i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą  

oraz sprawców przemocy- zatrudnienie specjalisty terapii 

rodzinnej i indywidualnej.    

 
4280 

 

 
4.000,00  

3. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej: 

- Zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktora 

terapii uzaleŜnień. 

 

 
 

4280 

 
 

26.400,00 
 
 

4. 
 
 
 
 

Organizowanie pobytu osób uzaleŜniony                                  

w specjalistycznych placówkach.  

- Dotacja na realizację zadania z zakresu  przeciwdziałania 

uzaleŜnieniom i patologiom społecznym. 

 
 

 
2820 

 

 
 

 
20.000,00  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- Dojazd na zajęcia terapeutyczne i dofinansowanie 

uczestnictwa osób uzaleŜnionych po odbytej terapii 

podstawowej w badaniach okresowych i terapii 

podtrzymującej.    

 

- Opinie biegłych  oraz wynagrodzenie pracownika 

socjalnego za sporządzenie wywiadów środowiskowych 

dotyczących osób, wobec których Komisja występuje  

do Sądu  o zobowiązanie do leczenia odwykowego.  

 

- Opłata sądowa za złoŜone wnioski o zobowiązanie  

do leczenia odwykowego.   

 
 

4300 
 
 
 
 
 
 

4170 
 
 
 
 
 

 
4610 

 
 

7.000,00 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 
 
 
 
 
 

 
1.500,00 

 

5. Edukacja publiczna i profesjonalna z zakresie 

problemów alkoholowych. 

- Programy szkoleniowe dla przedstawicieli wybranych 

profesji ( sprzedawcy, opiekunowie świetlic, policja, straŜ 

miejska, słuŜba zdrowia, kurator zawodowy, nauczyciele  

i pracownicy socjalni ). 

 

- Zakup wydawnictw tematycznych. 

 
 
 

4700 
 
 
 
 

 
 

4240 

 
 
 

5.000,00 
 
 
 
 
 
 

460,00 
 

6. 
 

Wynagrodzenie komisji, w tym kontrole, posiedzenia, 

paliwo.  

 

 
4170 

 
26.208,00 

 

7. Wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych razem  

z pochodnymi   

 

4010 
4011 
4012 

15.000,00  

  
Razem 

 
146.700,00 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa,  

Ŝe prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań 

własnych gminy. Uszczegółowiony zakres realizacji zadań wynikających z ustawy określany 

jest w corocznie uchwalanym gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014  

stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Działania wynikające  

z Programu tworzą system wszechstronnej pomocy dla grup odbiorców, na róŜnych etapach 

zagroŜenia problemami alkoholowymi. Obejmują one dzieci  i młodzieŜ, osoby uzaleŜnione  

i ich rodziny, a takŜe osoby doświadczające przemocy domowej.  

W związku z powyŜszym proponuje się uchwalenie Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do projektu niniejszej uchwały. 

  
 

 
 


