
                                

                              U C H W A Ł A     Nr  11/III/2014 
RADY GMINY  W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ  

z dnia 29 grudnia 2014 r.          
 

 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2015 r. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zmianami) oraz art. 
41 ust.1, 2 i 5 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356  

ze zmianami) Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą  uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały. 
 
  

§ 2. 
 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wykorzystuje się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. 

 
 

 

     Przewodniczący Rady Gminy 

        w Czerwińsku nad Wisłą 

 

             /-/Piotr Malikowski 
 
 
 

 
 
 

 



Uzasadnienie 

 
Do Uchwały Nr 11/III/2014 

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 
z dnia 29 grudnia 2014 r.  

 

      Rozwiązywanie problemów alkoholowych oznacza podejmowanie 
wszechstronnych działań ukierunkowanych na osoby uzależnione od 
alkoholu oraz ich rodziny, w trosce o zmniejszenie destrukcyjnych skutków 

nadużywania powyższej substancji psychoaktywnej. Działania profilaktyczne 
mają być także kierowane do dzieci i młodzieży. Cel powyższych działań 

stanowi obniżenie progu inicjacji alkoholowej oraz zniwelowanie szkód 
powstałych na skutek kontaktów z alkoholem wśród nastolatków. Powyższe 
działania odbywają się w oparciu o profilaktykę pierwszorzędową kierowaną 

do uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą. 
Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie istnieje zatem konieczność 

podjęcia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych. 
      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, działanie na rzecz trzeźwości w 
miejscu pracy, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw 

nadużywania alkoholu. 
      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2015 rok pogłębia dotychczasową strategię Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 

zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 
wynikających z nadużywania alkoholu.                                                         1 

      Niniejszy Program przedstawia zadania własne Gminy wynikające z art.4 
ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 
dnia 26 października 1982 r., które będą realizowane w 2015 roku. 

      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2015 jest kontynuacją działań realizowanych w latach ubiegłych. 
Podstawowym celem Programu jest z jednej strony zmniejszenie i 

ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz 
występowania przemocy na skutek jej nadużywania wśród osób dorosłych, z 

drugiej strony profilaktyka, będąca działaniem zapobiegawczym, którego 
głównym założeniem jest opóźnienie progu inicjacji alkoholowej oraz 
ograniczenie konsumpcji alkoholu przez dzieci i młodzież. Ze względu na 

rozległość problemu nadużywania alkoholu, konieczne jest prowadzenie 
kompleksowych i zaplanowanych na szeroką skalę działań zapobiegawczych. 
 

 
 

 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr 11/III/2014                                      

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą 
z dnia 29 grudnia 2014 r. 
 

 

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
na 2015 r. 

 

 
Podstawa prawna i merytoryczna programu: 

 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia     
26 października 1982 roku; 

 
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2015; 

 
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2011 – 2015.  
 

Cele Główne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2015 rok: 
 
1. Umożliwienie korzystania ze świadczonych usług w zakresie leczenia, 

rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz 
współuzależnionych, poprzez współpracę ze specjalistycznymi placówkami 

świadczącymi pomoc osobom dotkniętym powyższym problemem. 
 
2. Podejmowanie wczesnej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, 

które zostały zgłoszone przez rodziny oraz instytucje współpracujące 
(GKRPA, GOPS, KPP, Sąd Rodzinny, szkoły, itp.). 
 

3. Zobowiązanie do leczenia odwykowego osób, które nie posiadają motywacji 
własnej do zmiany destrukcyjnych zachowań wynikających z nadużywania 

alkoholu w obszarze życia rodzinnego.  
 
4. Realizacja programów profilaktycznych i wspieranie działań mających na 

celu zapobieganie używania alkoholu w szczególności przez dzieci i młodzież. 
 

5.Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat możliwości oddziaływań 
wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży (wywiadówki 
profilaktyczne, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców). 

 
6. Realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, świetlicowych, edukacyjnych, 
stanowiących uzupełnienie realizowanych działań profilaktycznych. 

 



7.Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli i wychowawców pracujących z 

dziećmi i młodzieżą z obszaru problematyki uzależnień (szkolenia rady 
pedagogicznej). 

 
8. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i 
realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 

 
9. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 
problemów alkoholowych i innych uzależnień (organizowanie festynów, 

obchodów lokalnych dni, itp.). 
 

10. Produkcja lub zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród 
określonych grup adresatów. 
 

11. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego (nauka gry na instrumentach, nauka tańca i śpiewu, treningi 

i warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, koła 
zainteresowań, ferie, kolonie i zielone szkoły z programem profilaktycznym 
itp.). 

 
12. Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach poprzez prowadzenia działań 
edukacyjnych skierowanych do kierowców we współpracy z Posterunkiem 

Policji w Czerwińsku nad Wisłą.     
 

 
Rozdział I 

  

§ 1 
 

Wstęp 
                                                                                                          1 

1. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art.4 ustawy 

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356                
ze  zmianami).  

 
2.       Użyte w Uchwale określenia oznaczają: 
 

 
     a) Ustawa – z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

         w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
b) Program – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
    problemów Alkoholowych; 

          c) Pełnomocnik – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów   
              alkoholowych; 

 d) Koordynator – Koordynator GPPiRPA. 
                      

 

 
 



 

§ 2 
 

Cele Operacyjne Programu: 
 

1. Przeciwdziałanie powstawaniu problemów alkoholowych w tym 

wpływanie  na podaż i dostępność alkoholu, inicjowanie działań 
kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. 

 

2. Podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania  alkoholu 
oraz patologiach z tym związanych (przemoc domowa i rówieśnicza) 

poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną. 
 
3. Kształtowanie postaw preferujących trzeźwość oraz abstynencję w 

ramach programów profilaktycznych realizowanych w szkołach oraz 
podczas wyjazdów na zielone szkoły, obozy i kolonie z programem 

profilaktycznym.  
 
4. Działania interwencyjne w stosunku do osób zagrożonych 

wystąpieniem problemu alkoholowego, które odbywają się w ramach 
działalności Punktu Konsultacyjnego oraz oddziaływań GKRPA. 
 

5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemu alkoholowe, 
pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie występującej na skutek nadużywania alkoholu. 
 
 

6. Działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania 
alkoholu w tym leczenie, rehabilitacja, pomoc społeczna i prawna dla 

osób bezpośrednio dotkniętych problemem uzależnień oraz ich rodzin. 
 

7. Określone w Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych różnorodne formy zadań, odbywać się będą 
w ramach środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
8. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej problematyki uzależnień.  

 
9. Wspieranie młodzieżowych liderów oraz organizacji zaangażowanych w 

promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i nikotyny. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Rozdział II 

 
 
Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej osobom 

uzależnionym  od alkoholu. 
 
 

§ 3 
 

 
Realizacja Programu następuje przez podjęcie następujących form 
działalności: 

 
1. Udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach działalności 
Punktu Konsultacyjnego. Kierowanie wniosków dotyczących 
zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych do Sądu 

Rejonowego w Płońsku. 
 

2. Kierowanie osób dotkniętych problemem uzależnienia i 

wspóluzależnienia do placówek zajmujących się leczeniem i 
rehabilitacją. 

 
3. Szkolenie osób zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i 

współuzależnionym (terapeuta uzależnień, członkowie GKRPA, 

członkowie ZI). 
 

 
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i 

kościelnych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholizmu.    
 
5.  Pokrywanie kosztów wydawania opinii biegłych tj. psychiatry i 

psychologa orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu oraz artykułów 
papierniczych, komputerowych i biurowych niezbędnych do funkcjonowania 

Punktu Konsultacyjnego. 
 
 

Rozdział III 
 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie powstałą na skutek nadużywania alkoholu. 

 
 
 

 



 

 
§ 4 

 
 
Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi 

następuje poprzez: 
 

1. Finansowanie lub dofinansowywanie działań zapobiegawczych, 

interwencyjnych, szkoleniowych oraz terapeutycznych skierowanych 
do osób dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie.  

 
2. Współpraca Koordynatora GPPiRPA oraz członków GKRPA z policją 

Sądem, kuratorami rodzinnym, prokuraturą, w celu weryfikacji 

danych na temat osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz 
zatrzymanych do wytrzeźwienia.   

 
3. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie powstałej w wyniku nadużywania 

alkoholu, poprzez współpracę z policją, sądem, ośrodkiem pomocy 

społecznej, służbą zdrowia, kościołem, szkołami oraz organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami realizującymi programy 
przeciwdziałania przemocy domowej powstałej na skutek nadużywania 

alkoholu. 
 

 
Rozdział IV 

 

 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i 
młodzieży oraz rodziców, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych jako uzupełnienie prowadzonych działań profilaktycznych, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczącej w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. Organizowanie spotkań świątecznych oraz 

okolicznościowych (spotkanie z mikołajem, paczki, spotkania z 
krwiodawcami) dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych oraz 

biorących udział w zajęciach świetlicowych.  
 
 

§ 5 
 
 

Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna jest realizowana w 
następujący sposób: 

 
1. Wspieranie edukacji dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych realizowane poprzez rozprowadzanie ulotek, 

broszur itp. 



 

 
 

2. Finansowanie  prowadzenia  działań profilaktycznych skierowanych 
do dzieci i młodzieży oraz rodziców w placówkach  oświatowo – 
wychowawczych, których celem jest:                                                                  

   - zwiększenie edukacji ze strony szkoły w w/w temacie; 

- obalanie mitów i stereotypów wśród dzieci i młodzieży na temat  
alkoholu i papierosów;  

- dostarczanie wiedzy rodzicom na temat  negatywnych skutków 
wczesnego kontaktu dzieci i młodzieży z alkoholem i nikotyną;  

- dostarczenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i 
nikotynizmu pracownikom szkół.  

 
 

3. Organizowanie i finansowanie programów przeciwdziałania przemocy 
domowej i rówieśniczej w tym infoholizmu w szkołach realizowanych 
poprzez szkolenia rady pedagogicznej i rodziców, warsztaty, 

przedstawienia teatralne dla dzieci itp. 
 

4. Wspieranie realizowanych w szkołach i innych organizacjach 
programów profilaktycznych, konkursów dla dzieci i młodzieży na 
temat przeciwdziałania uzależnieniom, rozgrywek oraz turniejów 

sportowych z elementami profilaktyki uzależnień realizowanych  jako 
uzupełnienie innych działań profilaktycznych, w tym zakup 
pucharów, nagród i dyplomów dla dzieci i młodzieży biorącej udział w 

powyższych konkursach. 
 

5. Prowadzenie działalności na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych – świetlica oraz dzieci korzystających ze 

świetlicy. 
 

 

6. Współfinansowanie lub finansowanie ferii, wycieczek, zielonych 
szkół, obozów i kolonii z programem profilaktycznym. 

 
7. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dla rodziców z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.  

  
 

8. Działalność Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej z elementami 
socjoterapii dla dzieci i młodzieży w tym: 

a) prowadzenie zajęć świetlicowych przez zatrudnionego 

pracownika; 



b) wykorzystywanie wolontariuszy do pracy z podopiecznym 

świetlicy; 
c) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne, papiernicze i 

komputerowe oraz inne artykuły (gry, instrumenty) niezbędne do 
prowadzenia zajęć świetlicowych; 

d) zakup napojów i produktów spożywczych dla dzieci 

uczestniczących w zajęciach oraz korzystających ze świetlicy. 
 
 

Rozdział V 
 

 
          Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych 
oraz organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 
 

§ 6 
 
Realizacja Programu następuje przy: 

 
1. Współpracy z organizacjami pozarządowym, kościołami, związkami 

wyznaniowymi w obszarze profilaktyki alkoholizmu, narkomanii i 

nikotynizmu oraz próbach rozwiązywania problemów powstałych na 
skutek powyższych uzależnień. 

 
2. Edukacji mieszkańców Gminy w zakresie  problemów alkoholowych. 

 

 
3. Wspomaganiu działalności grup samopomocowych (AA, AN, itp.). 

 
4. Wspieraniu i finansowaniu innych instytucji i organizacji działających 

na rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzających szanse powrotu osób 

uzależnionych i współuzależnionych do normalnego życia. 
 

 

5. Wspomaganie podmiotów, których forma działalności  ma za zadanie 
pracę z dziećmi i rodzinami z problemem alkoholowym. 

 
Rozdział VI 

 

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

posiłkowego.   
§ 7 

 
 
Działania podejmowane w profilaktyce przeciwdziałania alkoholizmowi: 

 



 

1. Gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem 
jako oskarżyciel posiłkowy w przypadku złamania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów 
promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

 

2. W celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i 
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, prowadzone będą kontrole w zakresie: 

 
a) przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących Uchwał 
Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą; 

 
b) przestrzegania warunków określonych w udzielonych 

zezwoleniach; 
 

 

c) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 13 i 15 ustawy. 

 

§ 8 
 

Kontrolę nad prawidłowością realizacji programu sprawuje powołany przez 
Wójta Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
Koordynator GPPiRPA.  

 
 

Rozdział VII 
 
 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą za wykonywanie zadań wynikających 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

realizacji gminnego programu. 
 

 
 

§ 9 

 
 
Określa  zasady wynagradzania członków GKRPA: 

 
1. Za udział w posiedzeniach GKRPA – udokumentowany  listą obecności. 

 
2. Za inne prace w GKRPA udokumentowane protokółem, zlecone przez  

Wójta Gminy. 

 



 

3. Za wykonywanie czynności, o których  mowa wyżej, członkom GKRPA 
przysługuje wynagrodzenie w wys. 60,00 zł. brutto 

 
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania pracy 

przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych lub 

Koordynatora GPPiRPA. 
 

     Przewodniczący Rady Gminy 

        w Czerwińsku nad Wisłą 

 

             /-/Piotr Malikowski 
 


