
- projekt  

 

zatwierdzony przez ................................. 

 

U C H W A Ł A  Nr ........... / ........... / 19 

Rady Gminy Spytkowice z  dnia ....... grudnia 2019 roku  

 
 

w sprawie:   Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  

                    Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2020 rok 
 
 
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4
1 ust. 2 i 5 ustawy                 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                           
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2137 z późn. zm) 
 
 

Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Spytkowice na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku             
i  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: K. Świergosz 
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    Załącznik                                                                                              
do Uchwały Nr  ..../ …..  / 19 Rady Gminy  

 z dnia …........ ..................2019 roku  

 
Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2020 rok 
 
             W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                                 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2137 z późn. zm 
zasadniczym celem Gminnego Programu jest wspieranie działań  profilaktycznych                   
i naprawczych związanych z profilaktyką  alkoholową.  
Samorząd obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia  
napojów alkoholowych, a także do inicjowania przedsięwzięć prowadzących do zmiany                  
w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych poprzez tworzenie warunków 
sprzyjających realizacji potrzeb, wspieranie organizacji społecznych propagujących zdrowy 
styl życia, ograniczenie dostępności alkoholu, ochrony młodych ludzi przed spożywaniem 
alkoholu, prowadzeniem działalności wychowawczej i edukacyjnej w szkołach oraz pomocy 
dla ofiar przemocy w rodzinie.  
            Ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada                              
na Gminę obowiązek prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 
alkoholowych, zmiany nawyków i tradycji związanych z piciem alkoholu, przeciwdziałaniu 
przemocy związanej  z alkoholem.   
             Cytowana ustawa umożliwia tworzenie spójnego systemu prowadzenia lokalnej 
polityki wobec alkoholu, polegającej na współdziałaniu szeregu instytucji, administracji, 
służby zdrowia, oświaty, opieki społecznej, czy policji.  
Obecnie podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby jeszcze lepiej, skuteczniej                                            
i efektywniej pomagać rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.  
Mając na względzie prowadzenie efektywnej profilaktyki antyalkoholowej, jak również 
dotychczasowe doświadczenia w zakresie przeciwdziałania tymże zjawiskom na terenie 
gminy wytyczono podstawowe cele i kierunki działania. 

Do realizacji tych zadań służy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, który stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011 – 2020.  
Podstawowe cele i kierunki  działania: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie 
rozmiarów  zjawisk, które aktualnie występują. 

2. Zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego poprzez kontynuowanie programu 
podstawowego oraz uruchomienie grup wsparcia dla osób uzależnionych                            
i współuzależnionych w ramach pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.  

3. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.  
4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań zapobiegających powstawaniu nowych 

przypadków uzależnień.  
5. Zmniejszenie degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.  
6. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego                                                

( przemocy i zaniedbań dzieci). 
7. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku 

publicznego. 
8. Współpraca w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy               

w rodzinie.  
9. Zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa na rynku alkoholowym.  
10. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 



GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH   GMINY   SPYTKOWICE  NA 2020 ROK 
 

 
Lp 

 
Tematy 

 
Zadania 

Odp. za 
realizację 

 
 

I.  

 

 
Zwiększanie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych  
od alkoholu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Bieżące funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego  dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie: 
1)  kontynuowanie zatrudnienia psychologa  celem realizacji następujących zadań: 

a) poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu                      
i od wszelkich środków psychoaktywnych, 

b) wstępne motywowanie osób uzależnionych  do podjęcia terapii w placówkach 
leczenia uzależnienia  oraz do zmiany szkodliwego i ryzykownego wzorca 
picia,  

c) udzielanie aktualnych informacji o możliwości podjęcia leczenia przez osoby 
uzależnione oraz możliwości podjęcia  terapii dla współuzależnionych, 

d) rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych poprzez psychoedukację, 
e) współpraca z placówkami leczenia odwykowego oraz placówkami 

podstawowej opieki zdrowotnej, 
f) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 
g) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego 

wsparcia,  
h) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,  
i) gromadzenie i udzielanie  aktualnych informacji nt. dostępnych miejsc pomocy 

i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny 
być włączone w systemową pomoc dla rodziny,  

j) stworzenie  grup wsparcia dla osób korzystających z pomocy Punktu, 
k) współpraca z placówkami leczenia odwykowego, placówkami zajmującymi się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  
l) współpraca z grupami samopomocowymi działającymi na terenie gminy oraz 

poza jej terenem,  
m) współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz placówkami 

oświatowymi, 
2) wyposażenie pomieszczeń Punktu. 

 
 
 
 
 
 

 
 

PSYCHOLOG, 

GKRPA, 

 
2. Kontynuowanie współpracy z biegłym lekarzem sądowym psychologiem  oraz                 

z biegłym lekarzem sądowym – psychiatrą w sprawach dotyczących sporządzenia 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 

 
GKRPA,  

BIEGLI LEKARZE 
SĄDOWI, 

Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 
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II.  

 
 

 
Udzielanie  
rodzinom,  w których 
występują problemy 
alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej,  
prawnej,                                        
a w szczególności 
ochrony przed 
przemocą                       
w rodzinie.  
 
Podejmowanie 
interwencji                         
w związku                            
z naruszeniem 
przepisów 
określonych w art. 
131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed  
sądem                                  
w charakterze 
oskarżyciela 
publicznego. 
 
Wspieranie 
zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie                       
i finansowanie 
centrów integracji 
społecznej 
 

 
 

1. Kontynuowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie pomocy rodzinie  z  problemem alkoholowym                         
i przemocy w rodzinie polegających na : 

1) prowadzeniu wstępnych rozmów, diagnozowaniu sytuacji  rodzinnej, nakłanianiu 
do podjęcia dobrowolnego leczenia   odwykowego, zakładaniu Niebieskiej Karty 
w razie podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, 

2) sporządzaniu  wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych              
od alkoholu, 

3) zasięganiu opinii, informacji o osobie zgłoszonej, jako  nadużywającej alkoholu 
(wywiad środowiskowy), 

4) kierowaniu do Sądu Rejonowego wniosków w sprawie poddania obowiązku 
leczenia odwykowego, 

5) organizowaniu i finansowaniu środowiskowych programów pomocy rodzinie 
mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, 

6) organizowanie spotkań i narad w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku                    
i rodzinie, 

7) wspieranie prac interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GKRPA,  
GOPS, 

POLICJA,  
PEDAGODZY, 
Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 

 

 
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania 

pomocy socjalnej,  wspierania zatrudnienia socjalnego, finansowania centrów 
integracji społecznej oraz innych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz reintegrację społeczną i zawodową 
osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.  

 

 
 

 
GKRPA, 

GOPS 

 
3. Współpraca z Policją w zakresie zwiększenia skuteczność  interwencji prawno                          

- administracyjnych wobec zaburzeń  funkcjonowania rodziny spowodowanych 
przez picie alkoholu. 

 

 
 
 

GKRPA, 
POLICJA 
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III. 

 
 
Prowadzenie  
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej  
i edukacyjnej  
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych,                        
a w szczególności               
dla dzieci i młodzieży               
w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także 
działań  rzecz 
dożywiania dzieci   
uczestniczących             
w pozalekcyjnych 
programach 
opiekuńczo                         
– wychowawczych                 
i socjoterapeutycznych   
  

1. Prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy działań 
profilaktycznych, edukacyjno-rozwojowych kierowanych do dzieci i młodzieży: 

1) organizowanie konkursów i turniejów o tematyce antyalkoholowej, przemocy                 
w rodzinie, agresji, itp., 

2) organizowanie w szkołach  programów profilaktycznych, warsztatów,              
spektakli teatralnych,  imprez i pikników w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przemocy i agresji, itp., 

3) dofinansowanie działalności świetlic szkolnych i integracyjnych  pogłębiających 
wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i promocji zdrowia,  

4) zakup materiałów i broszur edukacyjnych i profilaktycznych.  

 
 
 

 
 

GKRPA, 
PEDAGODZY, 
Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 

2. Dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej  przez  Gminny Ośrodek 
Kultury  w zakresie  zapobiegania  i zwalczania skutków choroby  alkoholowej 
poprzez: 

1) organizowanie konkursów prezentacji teatralnych i artystycznych o tematyce 
profilaktycznej   i antyalkoholowej. Zakup nagród, 

2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych propagujących zdrowy styl 
życia. Pokrycie kosztów przejazdu, zakup nagród: 
a) turnieje sportowe,  
b) wycieczki. 

3) Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia 
poprzez organizację miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku:                                     
a) doposażenie świetlic wiejskich w niezbędne artykuły, przedmioty, sprzęt, 
b) zakup sprzętu sportowego i utrzymanie „dzikich boisk”,  
c) zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć dodatkowych w świetlicach wiejskich.        

 
 
 

 
GKRPA, 

GOK, 
Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 

3. Organizowanie i dofinansowanie prowadzonych w Gminie poza szkolnych 
programów i zajęć o charakterze profilaktycznym, sportowym i rekreacyjnym, 
adresowanych do dzieci i młodzieży, w szczególności  z rodzin dysfunkcyjnych 
zagrożonych uzależnieniami  oraz tworzenie właściwych warunków lokalowych 
oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności. 

 
 

GKRPA, 
SOŁTYSI, 

Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 
4. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i szkoleń w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
dla pełnomocnika, członków GKRPA oraz innych grup zawodowych zajmujących 
sięz rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. 

 
GKRPA, 

Peł. ds. rozw. 
problemów 

Alkoholowych 
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IV.  

 
Wspomaganie 
działalności 
instytucji, 
stowarzyszeń                      
i  osób fizycznych 
służącej 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych 

1. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi oraz  współfinansowanie  ich  
działalności   z   zakresu  propagowania zdrowego sposobu  spędzania wolnego 
czasu dla Mieszkańców Gminy oraz dzieci i  młodzieży: 

1) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz  wycieczek integracyjnych  
dla dzieci  i młodzieży, 

2) dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla Mieszkańców Gminy oraz 
dzieci i młodzieży,  

3) dofinansowanie pozostałej działalności instytucji i  stowarzyszeń służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

4) dofinansowanie zajęć tematycznych o charakterze sportowym w okresie 
wakacyjnym dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy, 

5) dofinansowanie zajęć i działań edukacyjno – kulturalnych dla dzieci i młodzieży 
oraz Mieszkańców Gminy. 

 
 
 

GKRPA, 
ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE, 
Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 

 
V. 

 
Liczba zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
usytuowanie miejsc 
sprzedaży 
 

     Rada Gminy podjęła uchwały: 
1) Nr XL/351/18 z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie: zasad usytuowania na terenie 

Gminy Spytkowice miejsc sprzedaży o podawania napojów alkoholowych, 
2) Nr XL/352/18 z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy 

Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży. 

 
Wójt Gminy 

 
VI.  

 
Bieżąca obsługa 
Gminnego Programu 
Profilaktyki                     
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

1. Tworzenie warunków do bieżącej realizacji Gminnego Programu poprzez:                
zakup niezbędnych materiałów biurowych i urządzeń technicznych. 

 
 

 
GKRPA, 

Peł. ds. rozw. 
problemów 

alkoholowych 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych -  do Programu. 

3. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. 

4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 
podawanie napojów alkoholowych. 

5. Zatrudnienie pełnomocnika.  
 

       
 ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROGRAMU:                                                      158.000,00 zł 
 
  
 
 



         Załącznik Nr 1 
           do Gminnego Programu Profilaktyki  

           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
           Gminy Spytkowice na 2020  rok 

 
 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych : 
 
1. Ustala się wynagrodzenie członków komisji : 

 
1 ) za udział w posiedzeniach Komisji  w następującej wysokości: 

   
           a)  dla przewodniczącego komisji          -   ........... zł brutto, 
 

           b)  dla członków komisji                                 -   ........... zł brutto, 
 
           2 ) za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

    (od 1 punktu )                                  -   ........... zł brutto, 
 
3. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługiwał będzie 

zwrot  kosztów podróży służbowych poza teren Gminy na zasadach określonych w przepisach                             
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi   
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu  podróży 
służbowej na obszarze kraju. 

 
4. Upoważnia się Wójta Gminy Spytkowice do zlecania wyjazdów służbowych członkom  Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i do zatwierdzania do wypłaty  zwrotów 
kosztów podróży o których mowa w pkt. 3. 

 
 


