
 
UCHWAŁA Nr III/11/10 

Rady  Gminy  w  Wilkowie 
z dnia  28 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu  na 2011 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych 
 
 
 

Na podstawie art. 4 1  ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70,  
poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) oraz  
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842)  
w  związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2011 rok – jak w załączniku  
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwala się preliminarz wydatków w 2011 roku na realizację gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący załącznik Nr 2  
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wójt Gminy Wilków raz w roku przedstawi Radzie Gminy w Wilkowie informację  

z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

mgr Irena Marszałek
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/11/10 
Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU NA 2011 ROK 

 
 

Lp. ZADANIE SPOSÓB  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

 
 bieżąca współpraca z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach, Sądem Rejonowym w Kluczborku, 
 kierowanie osób z problemem alkoholowym na badania  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
 finansowanie kosztów badań przez biegłego, 
 pokrywanie kosztów przejazdu osób uzależnionych  

na terapię w Poradni Leczenia Odwykowego, 
 kontynuacja pracy punktu konsultacyjnego, 
 wynagradzanie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny  

w Wilkowie 

 
 Przewodniczący,  
 Wójt Gminy 
 członkowie komisji 
 pracownicy  

socjalni 

 
 w miarę 

potrzeb 
 na bieżąco 
 w miarę 

potrzeb 
 na bieżąco 
 na bieżąco 
  na bieżąco 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 informowanie o chorobie alkoholowej, wstępne motywowanie do 

terapii, informowanie o działających grupach wsparcia i 
terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu, narkotyków oraz dla ofiar przemocy, 

 edukacja publiczna - zakup broszur, ulotek, poradników dla 
rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii oraz ofiar 
przemocy, 

 finansowanie pobytu ofiar przemocy w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w Namysłowie 

 

 
 Przewodniczący 

GKRPA 
 Wójt Gminy 
 członkowie komisji 
 pracownicy socjalni 

 

 
 na bieżąco 

 
 
 na bieżąco 

 
 
 na bieżąco 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej  
i edukacyjnej,  w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alko-holowych  
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 
 

 
 organizowanie i prowadzenie na terenie szkół nowoczesnych 

programów profilaktyczno-edukacyjnych, 
 organizacja udziału dzieci i młodzieży w spektaklach 

edukacyjnych o problematyce uzależnień, 
 dowóz dzieci i młodzieży na organizowane spektakle 

profilaktyczno-edukacyjne, 
 prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 
 zatrudnienie socjoterapeuty do pracy z dziećmi i młodzieżą, 
 wynagradzanie osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, 
 wyposażenie placówek prowadzących zajęcia 

socjoterepeutyczne w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji 
programu, 

 organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży ze środowisk z problemem alkoholowym poprzez 
organizowanie wycieczek, rajdów, kolonii połączonych z 
programem terapeutycznym,  

 organizowanie konkursów o problematyce alkoholowej  
i innych uzależnieniach oraz zdrowym stylu życia połączonych z 
nagrodami, 

 organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

 
 Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 Dyrektorzy szkół 
 Wójt Gminy 
 osoby prowadzące 

grupy profilaktyczne 
 pracownicy socjalni 

 
 w miarę 

potrzeb 
 w miarę 

potrzeb 
 w miarę 

potrzeb 
 w miarę 

potrzeb 
 w miarę 

potrzeb 
 na bieżąco 
 w miarę 

potrzeb 
 w okresie 

wakacji, ferii 
zimowych lub 
wiosennych  

 w miarę 
potrzeb 

 w miarę 
potrzeb 

 
4. 
 
 
 
 

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

 
 wspólfinansowanie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
 Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 
 w miarę 

     potrzeb 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podejmowanie interwencji  
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych  
w art. 13 1 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem  
w charakterze oskarżyciela 
publicznego 

 
 kierowanie spraw do sądu w związku ze stwierdzeniem reklamy 

napojów alkoholowych , 
 kierowanie spraw do sądu jeżeli stwierdzono sprzedaż napojów 

alkoholowych: 
1)  osobom do lat 18, 
2) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości, 
3) na kredyt i pod zastaw, 

 
 Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 Wójt Gminy 
 

 
 w miarę 

     potrzeb 
 w miarę 

     potrzeb 
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6. 
 
 
 
 

 
Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej 

 
 dofinansowanie zadań centrum integracji społecznej oraz 

ośrodka zatrudnienia socjalnego, w którym będą zatrudnione 
osoby uzależnione z terenu gminy  

 
 Komisja 

Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

 pracownicy socjalni 

 
 w miarę 

  potrzeb 

 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zasady wynagrodzenia 
członków komisji 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych  

 
 ustala się wynagrodzenie za wykonywanie czynności 

związanych z pracą komisji (kontrole, udział w posiedzeniach 
komisji)  

     -  przewodniczący w kwocie  240,00 zł 
     -  sekretarz w kwocie 240, 00 zł 
     -  członkowie komisji  w kwocie 180,00 zł 
     -  za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla potrzeb 
        komisji w kwocie 45,00 zł. 
 zwrot kosztów podróży, 

 
 Przewodniczący 
 Wójt Gminy 

 
 w miarę 

      potrzeb 
 
 
 
 
 w miarę 

    potrzeb 
 

8. 
 
 

 
Działalność komisji 

 
 zakup materiałów biurowych  i wyposażenia, 
 zakup znaczków pocztowych, 
 szkolenie dla nowych członków komisji. 

 Przewodniczący 
 Wójt Gminy 

 

 w miarę 
     potrzeb 
 w miarę 

     potrzeb 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/11/10 
Rady Gminy w Wilkowie 
z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 
 

P R E L I M I N A R Z 
 

wydatków w 2011 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 
 

1)  wynagrodzenia członków komisji, terapeutów,       – 25.200,00 zł. 
      socjoterapeutów, biegłego, za przeprowadzone,                                                             

       wywiady środowiskowe,  
 
   2)  obozów, kolonii, ferii, spektakli, zakup znaczków                          – 8.000,00 zł. 
       pocztowych, finansowanie  pobytu ofiar przemocy 
       w schroniskach, dofinansowanie zadań ośrodka 
       zatrudnienia socjalnego, centrum integracji społecznej, 
       wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,  
       opłata kosztów sądowych, opłaty sądowe, 
 

3) finansowanie kosztów szkoleń, kursów, zwrot za podróże  – 1.800,00 zł. 
służbowe członków  komisji  oraz zwrot za dojazd  
osób uzależnionych na terapię, dowóz dzieci 

       na organizowane spektakle itp. 
 

4) zakup materiałów biurowych, broszur, poradników, zakup  – 5.000,00 zł.     
       sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, akcesoriów  
      komputerowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego 
___________________________________________________________________ 

             R a z e m:                                                                                 40.000,00 zł. 
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