
UCHWAŁA NR XI.79.2019 
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.1)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.2))  Rada Gminy 
w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,  
jak  w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,  jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wójt Gminy Wilków raz w roku przedstawi Radzie Gminy w Wilkowie informację z realizacji 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1690 i 1818
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w Dz.U.z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI.79.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

I. Wprowadzenie

Spośród   licznych   problemów   społecznych,   jakie   występują   w naszym   kraju,   problemy  
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód oraz 
kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. Konsumpcja alkoholu 
ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje 
dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu 
powoduje wiele szkód  społecznych,  tj.:  zakłócenia bezpieczeństwa  publicznego,  przestępczość,  
wypadki  samochodowe, przemoc   w rodzinie,   ubóstwo   i bezrobocie.   Dlatego   działania   w zakresie   
zapobiegania   problemom alkoholowym   i rozwiązywania   ich   powinny   być   przedmiotem   
szczególnej   troski   ze   strony   organów administracji rządowej i samorządowej.

Finansową podstawę realizacji niniejszego programu, stanowią dochody gminy z opłat za wydane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Zadania programu dostosowane zostały do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 
form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne, osobowe oraz finansowe.

Przy opracowaniu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Gminie Wilków na rok 2020 uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2020 roku wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być modyfikowany 
uchwałami Rady Gminy w Wilkowie w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

II. Cele programu:

1. Ograniczenie  występowania  negatywnych  zjawisk,  będących  skutkiem  nadużywania i uzależnienia 
od alkoholu oraz przemocy w rodzinie  na  terenie  Gminy Wilków.

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnienia.

3. Zwiększenie  zasobów  i  zdolności  niezbędnych  do  radzenia  sobie  z  istniejącymi problemami.

4. Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu oraz innych 
substancji psychoaktywnych,  oraz  promocji  zdrowego  stylu  życia  i  alternatywnych  form  spędzania 
wolnego czasu w szczególności przez dzieci i młodzież.

III. Zadania   Gminnego   Programu    Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu poprzez:

1) prowadzenie    poradnictwa    dla  osób uzależnionych od alkoholu w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. 
uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy;

2) motywowanie  osób  nadużywających  spożywanie  napojów  alkoholowych  oraz narkotyków, 
skierowanych do GKRPA do podjęcia leczenia odwykowego;

3) współpraca z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych;
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4) kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia w stosunku do osób, które  odmówiły podjęcia 
leczenia;

5) finansowanie  udziału  w  konferencjach,  szkoleniach  i  innych  formach  spotkań związanych  z  
podnoszeniem  kwalifikacji  osób  pracujących  na  rzecz  osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

1) podejmowanie  czynności  zmierzających  do  objęcia  leczeniem  odwykowym  osób uzależnionych od 
alkoholu i substancji psychoaktywnych poprzez przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu, 
zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco – motywującą, kierowanie na badanie pozwalające ustalić 
stopień uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

2) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez pomoc    ofiarom    
przemocy  domowej  oraz  współdziałanie  z  odpowiednimi instytucjami mogącymi zapewnić pomoc 
prawną, psychologiczną, z zespołem interdyscyplinarnym, a także finansowanie szkoleń podnoszących 
wiedzę i kwalifikacje dla osób wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych;

3) szkolenia  członków  GKRPA,  sprzedawców,  nauczycieli  realizujących szkolne programy profilaktyczne.

Zadanie 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 poprzez: 

1) finansowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych;

2) finansowanie spektakli teatralnych i muzycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona 
przed przemocą;

3) zatrudnienie i wynagradzanie osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi  i młodzieżą;

4) zakup materiałów edukacyjnych i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki 
uzależnień dla podmiotów prowadzących takie zajęcia;

5) tworzenie możliwości i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego 
stylu życia, w tym współudział w organizowaniu lokalnych imprez z elementami profilaktyki, 
organizowanie konkursów, zawodów promujących  zdrowy styl życia połączonych z nagrodami;

6) prowadzenie działań edukacyjnych poprzez zakup i rozpowszechnianie broszur, plakatów, ulotek dla 
poszczególnych grup: np. młodzieży, sprzedawców alkoholu, kierowców, służby zdrowia, nauczycieli, 
rodziców, policjantów, ofiar przemocy, ośrodków pomocy społecznej  itp.;

7) organizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
problemowych poprzez organizowanie wycieczek, kolonii i obozów połączonych z programem 
terapeutycznym w okresie wakacji lub ferii zimowych;

8) podejmowanie  działań  edukacyjnych  skierowanych  do  sprzedawców napojów alkoholowych  mających  
na  celu  ograniczanie  dostępności  napojów  alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu 
osobom poniżej 18 r. życia;

9) podejmowanie i wspieranie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 
celem jest uświadomienie negatywnego wpływu alkoholu na rodzinę;

10) finansowanie specjalistycznych szkoleń dla osób realizujących zadania z gminnego programu profilaktyki.

Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 
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1) finansowanie  zakupu  nagród,  materiałów informacyjno – edukacyjnych, niezbędnych do realizacji 
szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów sportowych i  innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z  
problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia;

2) współpraca z policją, prokuraturą, sądem, kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,  Zespołem  
Interdyscyplinarnym  ds.  przemocy  w  rodzinie,  ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, kościołem, 
osobami  fizycznymi  w  celu  podejmowania wspólnych działań w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących uzależnień;

3) wsparcie finansowe festynów rodzinnych, szkolnych mających na celu promowanie wspólnie spędzonego 
czasu bez obecności używek;

4) finansowanie zakupów i usług niezbędnych do realizacji działań Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Zadanie 5.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13ˡ i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 
Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

1) przeprowadzanie kontroli bądź wizytacji podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu w zakresie przestrzegania wszystkich warunków zamieszczonych w ustawie;

2) ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu poniżej 
18 roku życia poprzez kontrolowanie lokali gdzie podawany jest alkohol;

3) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję i reklamę napojów 
alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży;

4) składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego;

5) sporządzenie aktu oskarżenia i skierowanie sprawy do sądu.

Zadanie 6.

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej

W 2020 roku nie przewiduje się organizowania i finansowania centrów integracji społecznej.

IV. Zasoby instytucjonalne Gminy Wilków

Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji: oświaty,  policji,  
pomocy społecznej,  służby  zdrowia,  wymiaru  sprawiedliwości, administracji,  aby  skutecznie  
przeciwdziałać  przemocy  związanej  z  spożywaniem alkoholu i narkotykami. W Gminie Wilków 
rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Punkt konsultacyjny ds. uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy w Wilkowie;

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie;

4) Publiczne Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Wilków;

5) Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w Wilkowie;

6) Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie – Rewir Dzielnicowych.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020 za udział w posiedzeniu komisji w wysokości: 270,00 złotych brutto dla przewodniczącego 
i zastępcy przewodniczącego oraz 210,00 złotych brutto dla pozostałych członków Komisji. Podstawą 
wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności zatwierdzona przez przewodniczącego bądź zastępcę 
przewodniczącego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.79.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

P R E L I M I N A R Z

wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane:                          -          24.400,00 zł

wynagrodzenia członków komisji, terapeutów,

socjoterapeutów, biegłego, za przeprowadzone wywiady

środowiskowe

2. Opłacanie pobytu na obozach, koloniach, feriach,                         -          15.000,00 zł

opłacanie programów profilaktycznych, spektakli, zakup

znaczków  pocztowych, wyrób pieczątek, finansowanie

pobytu ofiar przemocy w ośrodkach wsparcia oraz

wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

3. Finansowanie kosztów szkoleń,  kursów,  członków komisji          -             500,00 zł

4. Koszty sądowe                                                                                -              300,00 zł

5. Zwrot za podróże służbowe członków  komisji                               -             200,00 zł

6. Zakup materiałów biurowych, broszur, poradników, akcesoriów   -              600,00 zł

komputerowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego.

___________________________________________________________________________

R a z e m                                                                                                     41.000,00 zł
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