
 

 UCHWAŁA Nr IV/18/19 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

 z dnia 26 lutego 2019 roku  

 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

                   na rok 2019. 

 

 

       Na podstawie: art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r, poz.2137) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

 
         Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019 o następującej treści: 

 

„ I. Cele programu 

 
Główny cel programu: 

Zmniejszanie rozmiarów i natężenia problemów alkoholowych, które aktualnie występują oraz 

rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania 

uzależnieniom. 

2.  Udostępnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz wsparcia społecznego dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym. 

3. Zwiększanie skuteczności interwencji wobec przemocy domowej i innych zaburzeń 

funkcjonowania rodziny spowodowanych piciem alkoholu. 

4. Współpraca z profesjonalnymi placówkami prowadzącymi programy terapii dla osób 

uzależnionych oraz wspieranie środowisk wzajemnej pomocy. 

 5. Likwidowanie działań promujących spożywanie alkoholu przez młodzież na terenie miasta i 

gminy. 

6.   Uświadamianie sposobów wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na rozwijanie 

     się procesu uzależnienia. 

7. Promowanie postaw i umiejętności służących trzeźwemu i zdrowemu egzystowaniu w 

społeczeństwie oraz tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 

8. Zwiększania ilości działań profilaktycznych ukierunkowanych na młodzież oraz dorosłych 

mieszkańców gminy Gryfów Śląski. 

 

II. Podstawowe kierunki działań 

 
           Podstawowe kierunki działań oparte są na realizacji zadań określonych w art. 4¹ ustawy 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 
 

Realizacja tego zadania będzie odbywać się poprzez: 



1. Zapewnienie opieki psychologicznej - specjalisty terapii uzależnień 

a) informowanie o ruchach samopomocowych i stowarzyszeniach abstynenckich 

b) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom wychodzącym z uzależnienia i ich   

     rodzinom po zakończonej terapii 

c) dostarczaniu informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii 

2. Finansowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób podnoszących kwalifikacje w zakresie 

pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie. 

3. Informowaniu mieszkańców gminy o charakterze choroby alkoholowej, jej skutkach i 

możliwościach leczenia. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie 
 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

1. Współpracę GKRPA z placówkami poradnictwa i leczenia odwykowego w zakresie pomocy     

rodzinie z problemem alkoholowym, Sądem Rejonowym, Komisariatem Policji, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Punktem Informacyjno - 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

2. Objęcie szkoleniami osób aktywnie uczestniczących w procesie wspierania osób dotkniętych 

przemocą domową zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

3. Współpracę z funkcjonariuszami Policji w procedurze interwencji wobec przemocy domowej 

„Niebieskie Karty” oraz nadużywania alkoholu w stopniu szkodliwym społecznie 

4. Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” w razie podejrzenia występowania przemocy w rodzinie 

5. Utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób uzależnionych i  ich rodzin oraz osób 

doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży 

 
W celu realizacji tego zadania zakłada się w szczególności: 

1. Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych 

2. Wspieranie działalności  świetlic środowiskowych obejmujących opieką dzieci z grup ryzyka 

3. Współpracę z mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

promowania zdrowego stylu życia i trzeźwego spędzania wolnego czasu 

4. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (w miarę posiadanych środków) 

5. Promowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu, tworzenie tradycji trzeźwej zabawy i rozwijania 

zainteresowań głównie w formie spotkań integracyjnych dzieci z grup ryzyka oraz dzieci 

niepełnosprawnych  i z rodzin funkcjonujących prawidłowo 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
 

Właściwa realizacja powyższego zadania opierać się będzie na: 

1. Kontynuacji działań gminy w  zapobieganiu patologiom społecznym 

2. Włączaniu się w ogólnopolskie oraz regionalne kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie 

społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki alkoholowej 

3. Dofinansowaniu działań profilaktycznych oraz zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć 

o wyraźnym odniesieniu profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży naszej gminy 

 

 

 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
 

Realizacja powyższego zadania będzie odbywać się poprzez: 

1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących 

napojami alkoholowymi 

2. Informowanie mieszkańców gminy o przepisach prawnych z zakresu problemów alkoholowych 

3. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób i podmiotów prowadzących reklamę napojów 

alkoholowych 

 

IV. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 
     Koordynacja działań wszystkich podmiotów na terenie gminy zajmujących się profilaktyką, 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją osób dotkniętych problemami uzależnień 

oraz realizacją zadań określonych w niniejszym programie prowadzona będzie przez Miejsko - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim. 

 

V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

  Źródłem finansowania zadań  programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

VI. Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Diety 

przysługują członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za czas 

ich pracy polegający w szczególności na realizowaniu w całości niniejszego programu - zadań 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wypłacane są co miesiąc 

na wskazane konto. 

 

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych delegowanym poza 

teren siedziby gminy przysługuje zwrot kosztów podróży w ramach wykonywanych 

obowiązków służbowych”. 

   

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r. ( Dz. U. z 

2018r, poz.2137)  w art. 1 stanowi, iż: 

„Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu 

pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspieranie działalności w zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.” 

 

Zgodnie z art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminny 

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwala się corocznie. Niniejszy 

program wyznacza podstawowe zadania do realizacji w roku 2019. 

 

 

 


