
UCHWAŁA NR XXIV/138/16
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich
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                                                                                                                Załącznik Nr 1  

                                                                                                                do Uchwały Nr XXIV/138/16                                        

                                                                                                                 Rady Miasta  Jedlina-Zdrój 

                                                                                                                z dnia 29 grudnia 2016 r.      

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

GMINNY PROGRAM 

 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JEDLINA-ZDRÓJ 

NA ROK 2017 
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Wprowadzenie 

 

 

Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina Jedlina-Zdrój ma 

obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, określającego obszary, w jakich podejmowane będą 

działania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wpisuje się w cele i zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz założenia określone                     

w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu uwzględnione zostały 

wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 

2017 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA na rok 2017 

dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 

form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz 

ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów 

zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, 

instytucji i osób fizycznych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych może być modyfikowany w przypadku 

uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy  w Jedlinie-Zdroju. 

 

Program jest skierowany w szczególności do: 

a) konsumentów alkoholu, 

b) osób pijących nadmiernie, w tym uzależnionych od alkoholu 

c) rodzin osób z problemem alkoholowym, 

d) dzieci i młodzieży szkolnej 
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Zadania są realizowane przez Gminę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych przy współpracy m.in. z: 

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

    - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

    - jednostkami oświatowymi, 

     - Komisariatem Policji w Głuszycy, 

     - instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwiązywanie        

       problemów uzależnień 

 

I. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Cele programu: 

Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy 

Jedlina-Zdrój oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie 

profilaktyki problemów alkoholowych. 

Celami strategicznymi w tym zakresie są: 

- wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do 

dzieci i młodzieży, 

- wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i 

młodzież, 

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, 

- wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań 

związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, 

- zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i 

interwencyjnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

- upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o 

szkodliwości nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania wsparcia. 
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ZADANIA I SPOSÓB  ICH  REALIZACJI 

 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których 

występuje problem uzależnień oraz pomoc w rodzinie. 

działania: 

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych oraz dla osób doznających przemocy domowej poprzez 

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 

- finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy, 

- opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia 

odwykowego sądownie. 

 Swoją działalność na terenie Gminy w 2017 roku kontynuować będzie 

Punkt Konsultacyjny, świadczący usługi dla osób dotkniętych problemem 

alkoholowym, narkomanią, przemocą w rodzinie oraz innymi uzależnieniami 

behawioralnymi. Osoba zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym jest 

certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, posiadającym uprawnienia 

nadane przez PARPA. 

1. Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich 

mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój, a w szczególności osób: 

1) będących w kryzysie, 

2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, 

3) członków rodzin osób uzależnionych, 

4) doświadczających przemocy, 

5) stosujących przemoc. 

2. Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:  

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób 

współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia 

uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego, 
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- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale 

nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego sposobu picia, 

- udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych 

od narkotyków, prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego 

wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i 

powstrzymania przemocy, 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy 

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które 

powinny być włączone w systemową pomoc rodziny, 

- prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji. 

Zadanie 2 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

działania: 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży, z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, obejmujących szeroko rozumianą 

profilaktykę uzależnień i zachowań problemowych, w formie zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych, aktywizujących, zmniejszających ryzyko 

kontaktu z alkoholem, ukierunkowanych na organizację alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu prze z dzieci i młodzież, rozwijanie 

zainteresowań , wyrównywanie szans edukacyjnych – pomoc w nauce; 

2. Realizowanie  programów  profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 

społecznych obejmujących problem uzależnienia od alkoholu skierowany 

do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym: 

a) finansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych do 

wszystkich grup dzieci i młodzieży bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka, uczących umiejętności zdrowego i trzeźwego 

stylu życia, 

b) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych 

opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup 

rówieśniczych i społeczności lokalnej, 

c) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu 

zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców. 
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3. Zaangażowanie dzieci i młodzież w różnego typu działania alternatywne 

dla zachowań ryzykownych, promujących styl życia bez uzależnień, w 

tym: 

a) organizowanie otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych 

bez alkoholu, konkursów tematycznych, wystaw, spektakli teatralnych, 

b)  organizowanie działań aktywizujących i integrujących dzieci, 

młodzież oraz rodziny np. festynów rodzinnych, Szkolnych Dni 

Profilaktyki. 

4. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych:  

a) podejmowanie  działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu 

ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie 

zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, 

b) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców, 

c) podnoszenie wiedzy mieszkańców Gminy Jedlina-Zdrój na temat 

zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem substancji 

psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej, w tym: 

- zakup materiałów edukacyjnych (m.in. książek,  broszur, plakatów, 

biuletynów, ulotek, gadżetów profilaktycznych)służących 

oddziaływaniom profilaktycznym oraz ich dystrybucja wśród 

określonych grup adresatów, 

- włączenie się w ogólnopolskie i regionalne profilaktyczne kampanie 

  edukacyjne, uwzględniające problematykę uzależnień, poprzez 

pokrycie częściowe kosztów organizacyjnych przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

   Zadanie 3 

   Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych 

    służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

   działania: 

 - Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji i  

stowarzyszeń mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu 

problemów alkoholowych, promowaniem pozytywnych zachowań, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży. 

   Dotyczy głównie : 

a) organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci,  

Id: 6991B406-F232-4658-98A5-213DF7A9C80F. Podpisany Strona 6



7 

 

młodzież, w tym zapewnienie środków finansowych na zakup nagród, 

napojów, posiłków regenerujących, 

b) pomocy finansowej przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 

promujących zdrowy styl życia , realizujących cele profilaktyczne, 

odbywających się bez udziału alkoholu, integrujących społeczność 

lokalną , a w szczególności rodziny, 

c) organizowanie spotkań nawiązujących do tradycji z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia dla rodziców i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

objętych pomocą OPS, 

d) organizacji i dofinansowania widowisk artystycznych, konkursów 

tematycznych dla dzieci i młodzieży. 

II. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wchodzą osoby posiadające wymagane przeszkolenie 

w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej, 

zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do zadań MKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: 

1. motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, 

2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur 

interwencyjnych na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których 

występuje problem alkoholowy, 

4. prowadzenie działalności informacyjnej , służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych w tym zakup materiałów edukacyjnych na 

potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki (ulotek, broszur), 

5. współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

6. wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami 

Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju w sprawie ustalenia limitu punktów 
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sprzedaży napojów zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia na miejscu , jak i poza miejscem sprzedaży, 

oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych (zgodnie z art.18 ust.3a ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi), 

7. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania             

z zezwolenia (zgodnie z art.18 ust.8 ustawy z dnia 26października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ), 

8. inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce             

i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

9. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

dotyczących zasad promocji reklamy oraz sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych określonych w art.131 i 15 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

         

     Zasady wynagrodzenia członków Komisji  

1. Zgodnie  z art.4
1
 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r.                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 487 j.t.) określa się wynagrodzenie dla 

Przewodniczącego oraz pozostałych członków Miejskiej Komisji ds. 

Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju w wysokości : 

- przewodniczący- 120 zł brutto 

- protokolant- 80 zł brutto 

- pozostali członkowie – 70 zł brutto. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje za każdy udział 

w posiedzeniu Komisji oraz w zespole powołanym do przeprowadzenia 

kontroli warunków przestrzegania zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

alkoholu, 

2. Podstawą wynagrodzenia są listy obecności z posiedzeń komisji lub 

kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, potwierdzone 

przez Pełnomocnika. 
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III. Zasady finansowania programu 

Podstawę finansową realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z 

opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie 

z art.18
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Podmiotem koordynującym wykonanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Centrum 

Kultury w Jedlinie- Zdroju. Finansowanie programu będzie odbywało się 

za pośrednictwem Centrum Kultury z wyjątkiem wynagrodzenia 

Pełnomocnika i Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA ROK 2017 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ          § NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN 

     1            2          3                                                  4          5 

   851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 

 

85154 

 

                   PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 

 

 

80 000 

 

4170 
Wynagrodzenia: 

-wypłacane na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o 

 dzieło  w związku z prowadzoną profilaktyką: 

a) zajęcia edukacyjno- wychowawcze 

b) profilaktyka i udzielanie porad specjalistycznych 

 -  wypłacane dla pełnomocnika oraz członków Miejskiej 

  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

29 500      

17 500 

 

 

 

12 000 

 

   

 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,  

ulotek 

 

 2 000 

4260 Zakup energii (opłata za media) 

 
 6 500 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 

-Zakup materiałów biurowych i papierniczych do pracy  

 komisji , świetlic i na zajęcia do pracy z dziećmi 

- Wydatki na bieżące zakupy materiałów  czystościowych 

- Zakup gier ,urządzeń sportowych, sprzętu muzycznego 

 

 4 000   
 2 000 

  

 1 000 

 1 000 
4 300 Zakup usług pozostałych:  

- Wynagrodzenie terapeutów, instruktorów zajęć  

  sportowych i kół zainteresowań 

- Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej ,tj.  

 wydatki związane z czynnościami określonymi  

 w Programie , np. badania biegłych, opłaty sądowe,  

 koszty zabiegów, terapia osób uzależnionych i ich  

 rodzin , koszty dojazdu  i pobytu w placówkach  

 otwartych i zamkniętych 

- Usługi w zakresie kultury, sportu, turystyki, sztuki i 

  wypoczynku ( refundacja kosztów wyjazdów dzieci,  

  bilety na basen, pogadanki, warsztaty, spektakle     

  profilaktyczne, koncerty z elementami profilaktyki  

  uzależnień) 

- konserwacja, sprzątanie 

- wycieczki krajoznawcze z elementami terapii 
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Sporządziła: L. Szelęgowicz 

Id: 6991B406-F232-4658-98A5-213DF7A9C80F. Podpisany Strona 10



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od

alkoholu należy do zadań własnych Gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych.
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