


Załącznik 
do Uchwały Nr XXVIII/211/17

Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

w Gminie Biesiekierz na rok 2017

Wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bie-
siekierzu na rok 2017 jest dokumentem stanowiącym podstawę podejmowanych dzia-
łań w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy
Biesiekierz i stanowi katalog przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy, w ob-
szarze zagadnień społecznych, które będą realizowane w roku 2017. Przy opracowaniu
Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowa-
nia i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych Państwowej Agencji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, wyniki  dia-
gnozy Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz opracowanej w 2015r. oraz ogólno-
polskie wyniki badań naukowych.

I. Podstawa prawna

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  jest
realizacją art.  41 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiącym iż:
-  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywanie  problemów
alkoholowych  oraz  integracji  społecznej  osób  uzależnionych  od  alkoholu  należy  do
zadań własnych gminy, 
- realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych
jest  prowadzona  w  postaci  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

II. Diagnoza problemów z zakresu uzależnień w Gminie Biesiekierz
Podstawą,  poza ustawą o wychowaniu w trzeźwości,  do określenia kierunków

działań  w  niniejszym  Programie  jest  opracowana  w  2015  r.  „Diagnoza  Problemów
Społecznych Gminy Biesiekierz”.

W opracowaniu tym zawarto informacje dotyczące:



 liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 24 punkty, 
 poziomu dostępności alkoholu na terenie Gminy (264 osób na 1 punkt sprzedaży 

alkoholu w gminie - średnia krajowa wynosi 250 osób – oznacza to, iż dostępność
do alkoholu na  terenie gminy Biesiekierz jest mniejsza o około 5% w stosunku
do średniej krajowej),

 informacji  o liczbie rodzin  korzystających z pomocy społecznej  (275 rodzin –  
w  tym  11 rodzin  z  problemem alkoholowym  i  1  rodzina,  w której  wystąpiło
zjawisko przemocy),

 informacji o liczbie rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny (12 rodzin)  
w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 informacji  n.t.  badań ankietowych,  w których wzięło udział 352 uczniów 
(gminnych  szkół  podstawowych  –  klasy  IV-VI,  gimnazjum,  uczniów  szkół  
ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie gminy, 131 osób dorosłych oraz
24 sprzedawców napojów alkoholowych), 
Przeprowadzone  badania  wskazują,  że  na  terenie  gminy  Biesiekierz  istnieje

problem używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i dorosłych: 
 21 %  badanych młodych ludzi przyznało się, że  pali papierosy - z tego 13 %

codziennie, 
 23 %  uczniów szkoły podstawowej spożywa alkohol (najczęściej piwo - 17%,  

wódkę 2%),
 37%  uczniów szkoły  gimnazjalnej  spożywa alkohol  (najczęściej  piwo -  37%,  

wódkę 14%),
 67% uczniów szkół ponadgimnazjalnych spożywa alkohol (piwo - 46%, wódkę -

28%), z tego najczęściej na imprezach - 61%, u kolegów, koleżanek – 39%, na
uroczystościach rodzinnych -29% i w domu -17%,

 2,67 % badanych uczniów przyznało się do używania narkotyków,
 49 % dorosłych pali papierosy, w tym 9 % okazjonalnie,
 85% dorosłych spożywa alkohol,  z tego 51% okazjonalnie, reszta częściej niż raz

w miesiącu, codziennie spożywa alkohol ok. 4 % dorosłych mieszkańców gminy.
Piwo pije 50 %, wódkę 20 %, wino 17%, whisky 8 %, szampana 2 %, 

 21 % dorosłych miało kontakt z narkotykami, z tego 13 % raz w życiu, 5 % kilka
razy w  życiu, 2 % powyżej 10 razy w życiu, 1 % zażywa często.
Powodem  sięgania  przez  młodzież  po  substancje  psychoaktywne  jest  brak

wsparcia  w  rodzinie.  Zamiast  podążać  drogą  rozwoju,  młodzi  ludzie  szukają  pod
postacią alkoholu, papierosa czy narkotyku swoistego „antidotum na lęki”, które ma im
ułatwić kontakty z rówieśnikami, osiągnięcie lepszych wyników w nauce oraz podnieść
poczucie  wartości  i  zapewnić  przynależność  do  grupy  rówieśniczej,  a  przez  to
zmniejszyć poczucia wykluczenia. Problemy z używaniem substancji psychoaktywnych
zahaczają o każdy poziom życia. Im więcej deficytów, czy braków, tym częściej młodzi
ludzie  sięgają  po  inne  sposoby  radzenia  sobie  z  problemami.  Wybierają  sposoby
najprostsze,  popularne,  łatwo  dostępne  i  powszechnie  znane:  alkohol,  papierosy  



i narkotyki. Znaczący jest fakt, że młodzież z terenu gminy Biesiekierz twierdzi, iż może
zdobyć alkohol (najczęściej piwo) w pobliskim sklepie, poprzez: zakup przez starszego
kolegę (około 70%), zakup przez obcą osobę poproszoną przed sklepem (powyżej 30%),
czy też samodzielny zakup (24%).

Należy pamiętać,  że  dorośli  i  ich styl życia  są najważniejszym przykładem dla
młodego  człowieka,  często  problemy  młodzieży  są  odbiciem  problemów  świata
dorosłych. Wyniki badań ankietowych wśród dorosłych mieszkańców gminy Biesiekierz
wskazują  na  nadmierne  spożycie  alkoholu. Nadużywanie  przez  dorosłych  napojów
alkoholowych wskazuje,  iż  należy  ich również  objąć  działaniami  profilaktycznymi  na
terenie  gminy  Biesiekierz. Osoby  dorosłe  trudniej  „zaangażować”  w  działania
profilaktyczne, niemniej istnieją możliwości działań profilaktycznych w szkołach, przy
okazji  spotkań  społecznych  czy  zebrań  wiejskich,  a także  przy  okazji  organizowania
imprez  czy  realizacji  programów  profilaktycznych  przez  świetlice  wiejskie,
stowarzyszenia, sołtysów, bibliotekę, ośrodek pomocy społecznej itp. 

Oddziaływania  profilaktyczne  są  zatem  niezbędne.  Efektywne  rozwiązywanie
problemów  związanych  z  używaniem  środków  psychoaktywnych  i  ich  skutkami
uzależnione jest od wielu działań. Niektóre z nich zostały sformułowane w opracowanej 
„Diagnozie Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz”, są to:
1. Podniesienie poziomu świadomości i kultury uczniów oraz osób dorosłych poprzez re-
alizację zajęć edukacyjnych na terenie szkół i gminy.
2. Organizowanie spotkań i warsztatów dla uczniów oraz rodziców z terapeutami uza-
leżnień, strażą gminną, policją.
3. Cykliczne prowadzenie lekcji wychowawczych i spotkań z pedagogiem szkolnym na
temat kształtowania prawidłowych postaw, zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz
ćwiczenie  umiejętności  asertywnej  odmowy i  komunikacji  interpersonalnej  u  dzieci
i młodzieży.
4. Rozpowszechnianie rzetelnych informacji o skutkach używania substancji uzależnia-
jących.
5.  Realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych odnoszących się do
zdiagnozowanych potrzeb zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
6.  Kształtowanie  wśród uczniów  postaw  prozdrowotnych  poprzez  akcje/działania
profilaktyczne prowadzone na terenie szkół i gminy.
7.  Zapobieganie  uzależnieniom  poprzez  rozwijanie  zainteresowań  uczniów  różnymi
formami aktywności w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
8. Zatrudnienie psychologa lub pomocy społecznej w placówkach oświatowych.
9.  Wspieranie rodziców w kształtowaniu właściwych postaw rodzicielskich  poprzez
np.: szkołę dla rodziców, porady i konsultację pedagogów, wsparcie psychologa, pracę
pracowników socjalnych i asystentów rodziny,
10. Zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się opieką, wychowa-
niem, edukacją i profilaktyką, poprzez organizację wspólnych narad w celu wymiany
informacji, określenia problemów i przeciwdziałania uzależnieniom,



11. Zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim
oraz dostępu do substancji  psychoaktywnych,  poprzez wzmożoną kontrolę  i  nadzór
policji i straży gminnej, regularne szkolenia sprzedawców alkoholu oraz przekazywa-
nie do punktów sprzedaży alkoholu ulotek i plakatów tematycznych.
12. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród osób doświadczających prze-
mocy i uzależnień oraz osób narażonych na te doświadczenia.
13. Opracowywanie aktualnych informatorów, ulotek,  stałych banerów, informacji  na
stronie WWW. gminy o tematyce profilaktycznej.

Niniejszy  Program  opiera  się  na  rekomendacjach  i  priorytetach  dotyczących
realizowania  i  finansowania  gminnych  programów  wskazanych  przez  Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowy Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III.  Cele Programu

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
4. Zwiększenie efektów rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.
5. Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problemów alkoholowych.
6. Ograniczanie wśród mieszkańców gminy Biesiekierz popytu na alkohol.
7.Minimalizacja  szkód  zdrowotnych  i społecznych  związanych  ze  spożywaniem  
 alkoholu.
8. Objęcie pomocą osób uzależnionych od alkoholu.
9. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
10. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

IV. Zadania do realizacji. 

Poniższe zadania są zgodne z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.
1286  z późn.  zm.)  oraz  z  rekomendacjami  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok i mają charakter fakultatywny.

1.  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
zagrożonych  uzależnieniem,  osób  uzależnionych  od  alkoholu  oraz
współuzależnionych.
Realizacja tego zadania na terenie Gminy Biesiekierz może odbywać się  poprzez: 
1. Wspieranie programów terapeutycznych w grupach wsparcia dla osób uzależnionych.
2.Wspieranie  programów  psychoterapii  uzależnienia  od  alkoholu  poprzez
dofinansowywanie programów podstawowych leczenia odwykowego oraz programów
ponadpodstawowych i pogłębionej psychoterapii.



3.  Dofinansowywanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych
programach psychoterapii uzależnienia.
4.  Dofinansowywanie indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych.
5.  Realizację i dofinansowanie programów ograniczania picia alkoholu oraz programów
profilaktycznych.
6.  Wspieranie  programów  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapii  dla  osób
doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową.
7.  Wspieranie  i  dofinansowanie  kształcenia  pracowników  placówek  lecznictwa
odwykowego, osób prowadzących terapię.
8.  Funkcjonowanie  punktu  konsultacyjnego,  jako  miejsca  pierwszego  kontaktu,
mającego  na  celu  informowanie  o  uzależnieniach  i  możliwościach  leczenia  osób
uzależnionych  i członków  ich  rodzin  oraz  zmotywowanie  osoby  uzależnionej  do
podjęcia terapii, dofinansowanie doposażenia oraz utrzymania pomieszczeń punktu.
9.  Dofinansowanie  udzielania  porad  i  konsultacji  w  punkcie  konsultacyjnym,
prowadzanie  poradnictwa  specjalistycznego  (terapeutycznego,  psychologicznego,
prawnego)  dla  osób  i  rodzin  dotkniętych  problemem  alkoholowym  i  przemocą,  na
terenie gminy.
10.  Wspieranie  i  dofinansowywanie  placówek,  w  których  odbywa  lub  odbywać  się
będzie terapia uzależnienia od alkoholu lub lecznictwo odwykowe. 
11.  Zlecanie  wykonywania  badań  psychologicznych  i  psychiatrycznych  klientów
GKds.RPA  w  przedmiocie  uzależnienia,  w  ramach procedury  podjęcia  leczenia  przez
osobę uzależnioną.
12.  Podawanie do publicznej wiadomości wykazu placówek zajmujących się leczeniem
i profilaktyką.
13. Współpraca z ośrodkami pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu – poradniami
odwykowymi,  policją,  strażą  gminną,  służbą  zdrowia,  ośrodkiem  pomocy społecznej,
itp.,
14. Wspieranie działalności Klubu AA „Poranek” działającego na terenie gminy.

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

Zadania te na terenie gminy Biesiekierz realizowane będą poprzez:
1.  Wspomaganie  pracy świetlic  wiejskich realizujących zadania  świetlic  opiekuńczo -
wychowawczych poprzez dofinansowywanie ich działalności.
2.  Udział  w programach pomocy psychologicznej  i  psychoterapii  dla  osób dorosłych,
wychowujących  się  w  rodzinach  z  problemem  alkoholowym  (DDA  –  Dorosłe  Dzieci
Alkoholików).
3.  Wspieranie  zadań  profilaktycznych  realizowanych  przez  placówki  wsparcia
dziennego, placówki środowiskowe,  placówki oświatowe i placówki pomocy społecznej.



4. Finansowanie zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych lub
opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym.
5. Dofinansowywanie pracy terapeutycznej z rodzinami, w których występują problemy
alkoholowe.
6.  Organizowanie  lokalnych  narad,  seminariów  i  konferencji  w  zakresie  wdrażania
systemu pomocy dziecku i rodzinie  z problemem alkoholowym.
7.  Dofinansowanie  szkoleń  i  kursów  specjalistycznych  w  zakresie  pracy  z  dziećmi
z rodzin  z problemem  alkoholowym,  problemem  przemocy,  dla  osób  prowadzących
zadania profilaktyczne na terenie gminy.
8.  Wnioskowanie  przez  GKds.RPA do  sądu  o  zobowiązanie  do  podjęcia  leczenia
odwykowego.
9.  Podejmowanie  wspólnych  działań  służb  i  instytucji  stosujących  procedury
„Niebieskiej Karty”.
10.  Współpraca  i  szkolenie  pracowników  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  zakresie
rozpoznawania  i  przeciwdziałania  problemom  uzależnienia,  a  zwłaszcza  przemocy
w rodzinie.
11. Realizacja profilaktycznych programów rekomendowanych przez PARPA.
12.  Zwiększanie  dostępności  i  podniesienie  jakości  pomocy  dla  osób  dotkniętych
przemocą w rodzinie – dorosłych i dzieci.
13.  Dofinansowanie  prowadzenia  porad,  superwizji  lub  konsultacji,  dla  osób
udzielających pomocy psychologicznej  dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym  
i problemem przemocy na terenie gminy.
14.  Udzielanie  porad  przez  prawnika,  terapeutę  uzależnień  oraz  psychologa  dla
członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową.
15. Realizacja programów edukacyjnych w zakresie przemocy w rodzinie.
16.  Zwiększenie  wiedzy  i  świadomości  społecznej  na  temat  zjawiska  przemocy  
w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy.

3.  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.

Zadania te na terenie Gminy Biesiekierz realizowane będą poprzez: 
1. Prowadzenie na terenie szkół, przedszkoli, bibliotek i innych placówek oświatowych
oraz  świetlic  wiejskich  środowiskowych  programów  profilaktycznych  dla  dzieci
i młodzieży.
2. Doposażenie świetlic wiejskich w materiały niezbędne do zajęć.



3.  Wykonanie  lub  zakup  informacyjnych  materiałów  profilaktycznych:  prasa,  książki
specjalistyczne, broszury, plakaty, filmy oraz inne materiały informacyjno-edukacyjne.
4.  Przekazywanie  informacji  o  roli  rodziny  w  profilaktyce  oraz  promowanie
odpowiedniego  rodzicielstwa,  a  także podejmowanie  działań  o  charakterze
edukacyjnym  przeznaczonych  dla  rodziców,  których  celem  jest  opóźnienie  inicjacji
alkoholowej dziecka.
5.  Promowanie  aktywnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  poprzez  wspieranie
uczniowskich klubów sportowych, udostępnianie obiektów sportowych oraz obiektów
instytucji  kultury  –  przy  organizacji  imprez  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży  
w  ramach  organizacji  czasu  wolnego,  organizowanie  i  współorganizowanie  imprez
sportowo-rekreacyjnych  i  kulturalnych,  organizowanie  pozalekcyjnych  zajęć
sportowych,  wspieranie  organizacji  spotkań  okolicznościowych  tj. Wigilia  Bożego
Narodzenia, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka,
Dzień  Matki,  itp.,  dofinansowanie  koncertów,  spektakli  oraz  imprez  promujących
kultywowanie  tradycji  i zdrowy  styl  życia,  imprez  promujących  bezpieczeństwo,
dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego na terenie gminy.
6.  Wspieranie  programów  i  przedsięwzięć  profilaktycznych  opracowywanych  przez
młodzież,  skierowanych  do  grup  rówieśniczych  (np.  gazetki,  konkursy,  kluby
dyskusyjne).
7. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi,  młodzieżą  oraz  rozwijanie  umiejętności  prowadzenia  takich  zajęć
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów - w celu prowadzenia zajęć
profilaktycznych na terenie gminy.
8.  Podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców  napojów
alkoholowych  oraz  działań  kontrolnych  i  interwencyjnych  mających  na  celu
ograniczenie  dostępności  napojów  alkoholowych  i  przestrzeganie  zakazu  sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
9.  Wspieranie  działań  mających  na  celu  podniesienie  umiejętności  wychowawczych
rodziców poprzez organizację spotkań, warsztatów, szkoleń z rodzicami w placówkach
oświatowych i środowiskowych.
10.  Edukację  lokalnych  decydentów  i  radnych  co  do  wagi  i  skali  problematyki
alkoholowej.
11. Promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym
poprzez  udział  w  konferencjach,  seminariach,  szkoleniach  i  innych  spotkaniach
organizowanych przez instytucje lokalne, regionalne i centralne.
12.  Tworzenie  bazy  informacyjnej  z  danymi  o  dostępnej  ofercie  pomocy  w zakresie
występujących problemów alkoholowych na terenie gminy w różnych formach.
13.  Prowadzenie  działań  edukacyjnych  z  wykorzystaniem  materiałów  edukacyjnych
(broszury, ulotki, plakaty) o treści dotyczącej problematyki alkoholowej.
14.  Prowadzenie  badań  związanych  zwłaszcza  z  diagnozą  zachowań  problemowych
(używaniem  substancji  psychoaktywnych)  podejmowanych  przez  młodzież,  badań



związanych   z  diagnozą  problemów uzależnień  i  problemów społecznych  na  terenie
gminy.
15. Prowadzenie badań związanych ewaluacją programów profilaktycznych w gminie,  
a także monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.
16.  Udział  w  ogólnopolskich  i  lokalnych  kampaniach,  informacyjno-edukacyjnych
skierowanych  do  różnych  grup  społeczności  gminy  (dzieci,  młodzieży,  rodziców,
wychowawców,  sprzedawców  napojów  alkoholowych,  kierowców,  itp.)  związanych
z problematyką alkoholową, a także współpraca z mediami.
17.  Kontynuowanie  współpracy  z  policją  i  strażą  gminną  w  celu  zwiększenia  liczby
kontroli  kierowców  pod  względem  trzeźwości  oraz  w  zakresie  przestrzegania  zasad
spożywania alkoholu w miejscach publicznych (sklepy, parki, przystanki itp.).

4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Samorząd, realizując poszczególne zadania gminnego programu, może powierzyć
je  organizacji  pozarządowej  lub wesprzeć  organizację  w  realizacji  tych  zadań,  które
wpisują się w zawartość gminnego programu, tj.:
1.  Finansowanie  szkoleń  specjalistycznych  dla  grup  zawodowych  i  pracowników
działających  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  wśród  mieszkańców
gminy.
2. Nawiązanie współpracy i wspomaganie działalności: organizacji pozarządowych, osób
fizycznych,  kościołów  i  związków  wyznaniowych,  jednostek  organizacyjnych
i pomocniczych Gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu.
3. Tworzenie w bibliotekach na terenie gminy działów „Profilaktyka” – zakup literatury,
czasopism, filmów edukacyjnych.
4. Finansowanie bieżącej działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (wypłata wynagrodzeń komisji, szkolenia, zakup materiałów biurowych).
5.  Dofinansowanie  polegające  na  zlecaniu  do  realizacji  zadań  publicznych  w  formie
powierzenia lub wsparcia.

5. Podejmowanie interwencji  w związku z naruszaniem przepisów określonych
w art. 131 i  15  ustawy  oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze
oskarżyciela publicznego, realizowane jest poprzez:
1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 
2.  Wnioskowanie  do  sądu  o  ukaranie  osób  naruszających  przepisy  ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Współpraca z policją i strażą gminną w zakresie naruszenia art. 15 w/w. ustawy.
4.  Ograniczenie  dostępności  alkoholu  poprzez:  przestrzeganie  ustalonej  stosownymi
uchwałami Rady Gminy Biesiekierz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.



W  przypadku  złamania  zakazu  sprzedaży  alkoholu  niepełnoletnim  lub  nietrzeźwym,
sprzedaży pod zastaw i na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów
alkoholowych,  gmina  może  podejmować  interwencje  oraz  występować  przed  sądem
jako oskarżyciel publiczny.

V. Wskaźniki realizacji zadań. 

Podstawowymi wskaźnikami realizacji poszczególnych zadań będą: 
 liczba osób objętych terapią (uzależnionych i współuzależnionych),
 liczba osób objętych  działaniami  pomocowymi,  m.in.  współuzależnieni,  dzieci  

z grupy ryzyka,
 liczba osób,  które  zostały  skierowane  do  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,
 liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, konferencji oraz ich beneficjentów,
 liczba zrealizowanych programów i akcji profilaktycznych i osób nimi objętych, 
 liczba  beneficjentów  profilaktycznych  zajęć  pozalekcyjnych,  w  tym  sportowo-

rekreacyjnych,
 liczba punktów podających i sprzedających alkohol objętych kontrolami i wyniki

kontroli,
 liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 ilość podmiotów zaangażowanych w realizację zadań Programu.

VI. Realizatorzy programu:

Gminna Komisja  ds.  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych –  inicjuje  działania  w
zakresie  realizacji  zadań  gminy  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem
problemów  alkoholowych,  opiniuje  akty  prawa  lokalnego  dotyczące  problematyki
alkoholowej, opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na  terenie  gminy,  prowadzi  kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zasad  i  warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych, podejmuje
działania  zmierzające  do  poddania  leczeniu  odwykowemu  osób  uzależnionych  od
alkoholu;
Pełnomocnik ds.  Uzależnień –  pełni  funkcję  koordynatora realizacji  zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie;
Konsultanci pracujący w punkcie konsultacyjnym - motywują do podjęcia terapii osoby
uzależnione jak i członków rodzin, dostarczają informacji o możliwości podejmowania
profesjonalnej  terapii,  udzielają  wsparcia  i  pomocy  psychospołecznej  osobom  po
zakończeniu terapii,  rozpoznają przemoc w rodzinie i udzielają stosownego wsparcia  
w  zakresie  powstrzymania  przemocy,  inicjują  interwencję  w  sprawie  przypadku
przemocy domowej;
Gminny Zespół Interdyscyplinarny  - udziela pomocy rodzinom, w których dochodzi do
przemocy, monitoruje sytuację w rodzinach,



w  których  dochodzi  do  przemocy,  uruchamia  współpracę  służb i  instytucji  na  rzecz
przeciwdziałania  przemocy;
Świetlice  wiejskie -  organizują  czas  wolny  poprzez  prowadzenie  zajęć  o  tematyce
profilaktycznej;
Straż Gminna i Policja – pełnią funkcję ochrony przed przemocą w rodzinie, egzekwują 
zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
Placówki oświatowe – prowadzą profilaktyczna działalność informacyjno – edukacyjną 
oraz programy dla dzieci i rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
Ośrodek  Pomocy  Społecznej –  realizuje  pracę  socjalną  z  rodzinami  z  problemem
alkoholowym  oraz  przemocą  w  rodzinie,  motywuje  do  podjęcia  leczenia,  organizuje
wypoczynek letni  dla dzieci,  realizuje poradnictwo specjalistyczne dla osób i  rodzin,  
w których  występuje  przemoc i  problem alkoholowy,  prowadzi  pomoc osobom  lub
grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
Sąd Rejonowy – orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego;
Organizacje  pozarządowe,  instytucje  gminne  oraz  kościoły  i  związki  wyznaniowe -
realizują działania statutowe w zakresie walki  z uzależnieniami. 

VII. Czas, sposób realizacji programu i źródła finansowania

1. Realizacja Programu koordynowana jest przez Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw
Uzależnień i trwa od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2.  Zgodnie  z  art.  182  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  środki  na  realizację  Programu  pochodzą  z  opłat  za  korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Wydatki przeznaczone na realizacje zadań Programu ujmuje się planach budżetowych
Gminy na 2017 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia rozdział 85154 – przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
4.  Niewykorzystane  środki  w  danym  roku  kalendarzowym  na  realizację  Programu
przechodzą do wykorzystania na realizację Programu w roku następnym.
5.  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  problemów  Alkoholowych  ma
charakter ramowy i może ulec zmianom w trakcie jego realizacji.
6. Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok do dnia
31 marca 2018 roku.

VIII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1.  Miesięczne  wynagrodzenie  członków  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  wynosi  200,00  (brutto),  
a Przewodniczącego Komisji 250,00 zł (brutto), płatne raz w miesiącu, niezależnie od
ilości posiedzeń Komisji w danym miesiącu kalendarzowym.



2.  Wynagrodzenie  nie  przysługuje  członkom  Komisji  w  miesiącach,  w których  nie
odbywają  się  posiedzenia  Komisji  oraz  w przypadku,  gdy  członek  Komisji  nie
uczestniczył w żadnym posiedzeniu w danym miesiącu kalendarzowym.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzeń dla członków GKds.RPA jest lista obecności.
4. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie list wypłat, przelewem na
wskazane przez członka komisji konto bankowe.



PROJEKT WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z 
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 r.
ZADANIE PLANOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA

Ogółem środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  w 2017 roku  74 484,00 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania Alkoholizmowi (według ustawy):
1. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 
- 18 000,00 zł

1. Udzielanie porad i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym. 
2. Prowadzanie poradnictwa dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

i przemocą, na terenie gminy.
3. Koszty utrzymania punktu konsultacyjnego  – opłaty za: wodę, ścieki, energię elektryczną, telefon, Internet,

gaz, sprzątanie części wspólnej korytarza oraz pomieszczenia Punktu, usługi kominiarskie, obsługa 
kotłowni, konserwację urządzeń dźwigowych oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem 
punktu.

4. Badania specjalistyczne w celu ustalenia uzależnienia od alkoholu (niezbędne przy wnioskowaniu do Sądu 
o zobowiązanie do podjęcia do leczenia).

5. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówkach odwykowych, 
6. Wspieranie i dofinansowywanie placówek, w których odbywa lub odbywać się będzie terapia uzależnienia 

od alkoholu lub lecznictwo odwykowe.
7. Doskonalenie umiejętności zawodowych specjalistów psychoterapii uzależnień prowadzących terapię.
8. Dofinansowanie terapii podtrzymujących ponadpodstawowe programy terapeutyczne  dla osób 

uzależnionych podtrzymujących trzeźwość.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie
- 4 000,00 zł

1. Wspomaganie  pracy  świetlic  wiejskich  realizujących  zadania  świetlic  opiekuńczo  -  wychowawczych
poprzez dofinansowywanie ich działalności,

2. Wspieranie  zadań  profilaktycznych  realizowanych  przez  placówki  wsparcia  dziennego,  placówki
oświatowe, środowiskowe i placówki pomocy społecznej.

3. Realizacja profilaktycznych programów rekomendowanych przez PARPA.
4. Udzielanie  porad  przez  prawnika,  terapeutę  uzależnień  oraz  psychologa  dla  członków  rodzin

dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową.
5. Dofinansowanie  szkoleń  i  kursów specjalistycznych  w zakresie  pracy  z  dziećmi  z rodzin z problemem

alkoholowym, problemem przemocy, dla osób prowadzących zadania profilaktyczne na terenie gminy.
6. Finansowanie zajęć  profilaktycznych,  psychoedukacyjnych,  socjoterapeutycznych lub  opiekuńczo -

wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
7. Wnioskowanie przez GKRPA do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

1. Prowadzenie  na  terenie  szkół,  przedszkoli,  bibliotek  i  innych  placówek  oświatowych  i  pomocowych,
świetlic wiejskich środowiskowych programów i działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.



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
- 32 084,00 zł

2. Promowanie  aktywnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  poprzez  wspieranie  uczniowskich  klubów
sportowych, świetlic wiejskich, udostępnianie obiektów sportowych oraz obiektów instytucji kultury – przy
organizacji  imprez  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży  w  ramach  organizacji  czasu  wolnego,
współorganizowanie  imprez  sportowo-rekreacyjnych,  organizowanie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych,
wspieranie  organizacji  spotkań  okolicznościowych  tj. Wigilia  Bożego  Narodzenia,  Konkurs  Szopek
Bożonarodzeniowych, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Matki, itp., dofinansowanie koncertów,
spektakli oraz imprez promujących kultywowanie tradycji i zdrowy styl życia, dofinansowanie organizacji
wypoczynku zimowego i letniego na terenie gminy.

3. Doposażenie świetlic wiejskich w materiały niezbędne do zajęć.
4. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych przez młodzież, skierowanych

do grup rówieśniczych (np. gazetki, konkursy, kluby dyskusyjne i inne wydarzenia profilaktyczne).
5. Wspieranie działań na podniesienia umiejętności wychowawczych rodziców poprzez organizację spotkań z

rodzicami w placówkach oświatowych, kulturalnych, pomocowych i środowiskowych.
6. Edukacja lokalnych decydentów i radnych w celu poznania wagi i skali problematyki alkoholowej,
7. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą

oraz  rozwijanie  umiejętności  prowadzenia  zajęć  profilaktycznych  organizowanych  dla  nauczycieli,
pedagogów, psychologów, specjalistów - w celu prowadzenia zajęć profilaktycznych na terenie gminy.

8. Podejmowanie  działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  alkoholowych oraz
działań  kontrolnych  i  interwencyjnych  mających  na  celu  ograniczenie  dostępności  napojów
alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

9. Wykonanie  lub  zakup  informacyjnych  materiałów  profilaktycznych:  prasa,  książki  specjalistyczne,
broszury, plakaty, filmy oraz inne materiały informacyjno-edukacyjne.

10. Dofinansowanie zakupów literatury do działu Profilaktyka w Bibliotece Publicznej w Biesiekierzu,
11. Działania  edukacyjne  (szkolenia)  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych  oraz  działania  kontrolne  i

interwencyjne  mające  na  celu  ograniczenie  dostępności  napojów  alkoholowych  
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

12. Prowadzenie  badań  związanych  zwłaszcza  z  diagnozą  zachowań  problemowych  (używaniem
substancji  psychoaktywnych)  podejmowanych  przez  młodzież,  badań  związanych   z  diagnozą
problemów uzależnień i problemów społecznych na terenie gminy.

13. Prowadzenie  badań  związanych  ewaluacją  programów  profilaktycznych  w  gminie,  
a także monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

14. Udział  w  ogólnopolskich  i  lokalnych  kampaniach,  informacyjno-edukacyjnych  skierowanych  do
różnych  grup  społeczności  gminy  (dzieci,  młodzieży,  rodziców,  wychowawców,  sprzedawców
napojów alkoholowych, kierowców, itp.) związanych z problematyką alkoholową.



4. Wspomagania działalności instytucji, 
organizacji pozarządowych  i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
- 20 000,00 zł

1. Finansowanie  bieżącej  działalności  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
(wypłata wynagrodzeń komisji, szkolenia, zakup materiałów biurowych).

2. Finansowanie  szkoleń  specjalistycznych  dla  grup  zawodowych  i  pracowników  działających  na  rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców gminy.

3. Dofinansowanie zakupów literatury do działu Profilaktyka w Bibliotece Publicznej w Biesiekierzu.
5. Podejmowanie interwencji w związku 

z naruszeniem art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego 
 - 400,00 zł

1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, koszty związane z kontrolowaniem
punktów sprzedaży alkoholu (w tym koszty delegacji).

 ROZDZIAŁ  85154                    OGÓŁEM  74 484,00 zł
Opracowanie: Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Biesiekierz, 26.01.2017r.


