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Załącznik 

do uchwały Nr 

137/XXII/2016 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nowe Miasto na rok 2017 

 
 

Wprowadzenie 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2017, zwany dalej Programem jest podstawowym dokumentem określającym zakres                     

i  formy realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia 

spożycia alkoholu oraz minimalizowania szkód powodowanych przez alkohol. Program 

obejmuje zadania gminy, wynikające z art. 4' ustawy z dnia 26 października 1982 r.                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest kontynuacją 

programów z lat ubiegłych. Program będzie realizowany przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście. Prowadzenie działań                      

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Problemy wynikające z uzależnienia od alkoholu i jego nadużywania stanowią poważny 

problem społeczny, obejmujący znaczną część populacji mieszkańców gminy. 

Uzależnienie od alkoholu czy jego szkodliwe picie prowadzi do niepożądanych zjawisk 

społecznych, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, z ubóstwem, 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zjawiska te mają negatywny wpływ na 

poczucie bezpieczeństwa, stan zdrowia jak też wzajemne relacje z najbliższymi. 

Uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby i związane z tym jej nieprawidłowe 

funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno 

dorosłych, jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne            

i materialne. Uzależnienie jest tym czynnikiem, który może prowadzić do dysfunkcji 

rodziny. Bardzo dotkliwą konsekwencją życia w bliskiej relacji z osobą uzależnioną jest 

pojawianie się zjawiska współuzależnienia. U osób współuzależnionych często występują 

różnego rodzaju choroby o podłożu psychosomatycznym, a także problemy emocjonalne, 

depresje i stany lękowe. Jednym z zaburzeń ściśle związanych z alkoholem jest 

występowanie przemocy w rodzinie. Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci 
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wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym. W rodzinie takiej brakuje 

prawidłowych wzorców, norm i systemu wartości, przekazywanych dzieciom w procesie 

ich wychowywania. Dlatego też warto podejmować każde działania, mające na celu 

ograniczenia zjawiska alkoholizmu, działania minimalizujące skutki alkoholizmu, 

narkomanii, czy innych uzależnień, ale też działania zapobiegające, edukujące, 

wskazujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu, uczące radzenia sobie                            

z sytuacją trudną, konfliktową, rodzącą agresję i napięcie. Skutki uzależnień nie 

ograniczają się jedynie do degradacji fizycznej czy psychicznej samego alkoholika, one 

dotykają całego otoczenia osoby uzależnionej, dlatego działania w zakresie zapobiegania 

problemom alkoholowym i ich rozwiązywania powinny być przedmiotem szczególnej 

troski organów samorządu gminnego. Celem działań podejmowanych przez samorząd jest 

zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie 

tylko w grupie podwyższonego ryzyka.  
 

Cele i zadania programu  

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych: 

 1) prowadzenie konsultacji w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień oraz 

rozmów motywacyjno-informacyjnych;  

 2) zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej 

osobom uzależnionym i współuzależnionym; 

 3) zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej osobom po zakończonej 

terapii i członkom ich rodzin; 

 4) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci piją alkohol; 

 5) finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 

rodzin; 

 6) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania 

pomocy terapeutycznej w zakresie uzależnień; 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności zapewnienie ochrony przed 

przemocą w rodzinie: 

 1) zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy                            

w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy 

poprzez włączanie się w ogólnokrajowe akcje i kampanie promujące życie 

rodzinne bez przemocy; 

 2) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Nowe Miasto, z policją, 

strażą gminną, służbą zdrowia, sądem rodzinnym, pedagogiem szkolnym                             

i psychologiem, wychowawcami, pracownikami socjalnymi; 

 3) podejmowanie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”; 

 4) kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka w przypadku  

 podejrzenia zaniedbywania małoletnich bądź niewłaściwego wypełniania funkcji  

opiekuńczo-wychowawczych w związku z nadużywaniem alkoholu przez 

rodziców lub opiekunów; 

 5) współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w zakresie zapewnienia 

opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy; 
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 6) zapewnienie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym terapii 

z rodziną; 

 7) prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz programów profilaktycznych 

skierowanych do wychowawców i rodziców; 

 8) kierowanie na badanie psychiatryczno-psychologiczne przez biegłych sądowych   

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i finansowanie tych badań; 

 9) sporządzanie i kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego; 

 10)      występowanie z wnioskami do sądu i prokuratury w sytuacjach stosowania 

przemocy w rodzinie; 

 11)  wspieranie i współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie  

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu na rzecz reintegracji społecznej                         

i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; 

 

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 oraz programów opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych: 

 1) finansowanie warsztatów, spektakli, koncertów profilaktycznych, pogadanek                     

i prelekcji realizowanych przez placówki oświatowe  i kulturalne na terenie gminy; 

 2) współfinansowanie obozów i kolonii letnich i zimowych oraz innych 

zorganizowanych form relaksu i wypoczynku, połączonych z ofertą udziału                    

w programach i warsztatach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu;  

 3) współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dzieci                               

i młodzieży poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, festynów w połączeniu                     

z realizacją elementów profilaktyki uzależnień; 

 4) prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat szkodliwego 

działania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w czasie 

lokalnych imprez o charakterze masowym, integrujących środowisko, 

promujących zdrowy styl życia, uwzględniających aktywność kulturalną                               

i sportową; 

 5) współorganizowanie i współfinansowanie działań promujących trzeźwy                              

i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież oraz motywujących 

do zwiększonej aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej, poprzez szeroki 

udział w zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych; 

 6) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli, pedagogów, 

psychologów, pracowników świetlic i pracowników socjalnych w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijających umiejętności 

prowadzenia zajęć profilaktycznych;  

 7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz nietrzeźwym; 

 8) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji 

napojów alkoholowych oraz sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt 

lub pod zastaw; 

 9) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych; 

 10) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, korzystających z zezwoleń na sprzedaż 

detaliczną napojów alkoholowych; 

 11) zakup i upowszechnianie materiałów informacyjnych o problemach uzależnienia 

od alkoholu, narkotyków, dopalaczy; 

 12) prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i jego 

skutków w kontekście  prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu; 
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 13) udział w lokalnych i krajowych kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych, 

dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom  i przeciwdziałania przemocy oraz 

promocji zdrowia;  

 14)  wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży                             

i podawania napojów alkoholowych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto, 

będących podstawą do uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych; 

 

4. Zabezpieczenie techniczno-administracyjnych i lokalowych warunków pracy 

Komisji: 

 1) finansowanie szkoleń, podnoszących kwalifikacje merytoryczne członków 

Komisji; 

 2) zwrot kosztów podróży członkom Komisji na zasadach obowiązujących dla 

delegacji służbowych pracowników na obszarze kraju (zezwolenia na podjęcie 

delegacji służbowej udziela Wójt na wniosek Przewodniczącego Komisji); 

 3) zakup niezbędnych materiałów biurowych. 

 

Wynagradzanie członków Komisji: 

  
1. Za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji, bieżący nadzór i koordynację nad realizacją 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przygotowanie projektów uchwał 

pod obrady sesji Rady Gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

udział w naradach, szkoleniach, zespołach kontrolnych – Przewodniczącemu Komisji 

przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400,00 zł brutto 

(słownie: czterysta złotych), wypłacane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; 

2. Za obsługę administracyjną Komisji – sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych), 

wypłacane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; 

3. Za każdy czynny udział w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie dla członka 

komisji w kwocie 160,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych); 

4. W przypadku nieobecności członka komisji na posiedzeniu  wynagrodzenie nie 

przysługuje; 

5. Wynagrodzenie dla członka komisji będącego pracownikiem urzędu gminy  lub  

jednostek organizacyjnych gminy przysługuje, jeżeli posiedzenie komisji odbywa się 

poza godzinami pracy a czynności członek komisji wykonuje poza określonym na 

stanowisku pracy zakresem obowiązków; 

6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności z odbytego posiedzenia Komisji 

potwierdzona przez przewodniczącego Komisji. 
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Postanowienia końcowe 

1. Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy                    

w Nowym Mieście we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą 

Gminną, gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

2. Koordynację Gminnego Programu powierza się pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne  z realizacji Programu Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie przedstawia Wójtowi Gminy              

a Wójt Radzie Gminy. 

4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być 

modyfikowany w przypadku uzasadnianych potrzeb, związanych z zapobieganiem                      

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

programu.  

5. Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie                            

z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.  

W roku 2017 na realizację Programu wraz z działaniami spójnymi w zakresie realizacji 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewidziana jest kwota 100 000,00 zł, w tym 

5.000.00 zł na zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Marianna Czarnecka  

Przewodnicząca GKRPA 
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