
 

UCHWAŁA  Nr XXVII/338/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 20 grudnia  2012 r. 

 
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013. 
 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 
48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, 
poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 
41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 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 2013 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 2013, 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. 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. 

 
V.  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. 

 

VI. 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, półkolonii, 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 
 

 
 

 
 
 
 

18.000,00 
 
 
 

10.000,00 
 

 
 
 
 
 

10.000,00 

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 uzaleŜnionych                                   

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 

 
 
 

1.600,00 
 
 
 
 
 
 

460,00 
 

6. 
 

Wynagrodzenie komisji, w tym kontrole, 

posiedzenia, paliwo.  

 

 
4170 

 
23.040,00 

 

7. Wynagrodzenie pracownika ds. profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych razem  

z pochodnymi   

 

4010 
4011 
4012 

15.000,00  

  
Razem 

 
144.000,00 

 



 

 

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 2013  

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 2013, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do projektu niniejszej uchwały. 

  
 

 
 


