
Uchwała Nr XXII/139/08 
Rady gminy Dąbrowa 

z dnia 27 listopada 2008 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009 
 
 
 Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), 
Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
§§§§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 
§§§§2. Program stanowi część składową gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 
 
 
§§§§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§§§§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń. 
 
 
§§§§5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  



do Uchwały  Nr XXII/139/08 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2009 rok. 
 
 
I. Zadania będące przedmiotem działania gminy.  
 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473  
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,ustawą”. Art. 1 ust. 1 ustawy stanowi, Ŝe 
,,organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane 
do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spoŜycia napojów 
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜywania, inicjowania i wspierania 
przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spoŜywania 
tych napojów, działa na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziała powstawaniu 
i usuwaniu następstw naduŜywania alkoholu, a takŜe wspierania działalności  
w tym zakresie organizacji społecznych zakładów pracy”. 
 
 Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, Ŝe większość 
kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządu 
gminy, która na mocy cytowanej ustawy uzyskała kompetencję do rozwiązywania 
problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.  
 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy, realizowanych na podstawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Gminie Dąbrowa, uchwalanego corocznie Uchwałą Rady Gminy.  
 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy. Do zadań tych naleŜą: 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych  od alkoholu; 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
(socjoterapeutycznych); 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych   
w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze  
oskarŜyciela publicznego; 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej; 
 

 UzaleŜnienie od alkoholu osób w Polsce jest chorobą społeczną, której 
konsekwencje dotyczą nie tylko osób uzaleŜnionych, ale takŜe członków ich rodzin  
i środowisk społecznych.  
 
II. Organy i osoby odpowiedzialne za realizację programu: 
 

a) Wójt Gminy Dąbrowa 
b)Pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

            
III. Charakterystyka problemów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa. 
 
Gmina Dąbrowa liczy  9535  mieszkańców. 
Na terenie całej gminy ustalono limit punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych: 
− 20 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych pow. 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy; 
− 20 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych  pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy;  
             
 Dokonując analizy sytuacji w zakresie problemów alkoholowych oparto się 
głównie na danych uzyskanych z Komisariatu Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Dąbrowie.  
                
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie udzielił w 2008 roku  pomocy 
materialnej 25 rodzinom, gdzie problemy społeczne powstały z powodu uzaleŜnienia 
i współuzaleŜnienia od choroby alkoholowej. 
             
 Rodziny te zostały objęte róŜnymi formami pomocy finansowej, pomocy  
w naturze oraz pomocy socjalnej. Pomoc finansowa to głównie pomoc w postaci 
zasiłków okresowych, celowych oraz w postaci doŜywiania, odzieŜy itp. 
 
 Pomoc w postaci socjalnej to przede wszystkim  pomoc w sprawach 
urzędowych, poradnictwo, kierowanie do instytucji, ale równieŜ pomoc prawna  
i psychologiczna. 
            
 Komisariat Policji w Niemodlinie przedstawił informacje dotyczące 
zaistniałych zdarzeń związanych bezpośrednio z alkoholem na terenie Gminy 
Dąbrowa  w 2008 roku.  
 



1) Przeprowadzono: 
- 487  interwencji,  
w tym: 
-56 interwencji w miejscu publicznym, gdzie osoby były pod wpływem alkoholu, 
- 51 interwencji domowych wywołanych przez osoby pod wpływem alkoholu. 
 
2) Zatrzymano 27 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym 8 osób kierowało 

samochodami a 19 rowerami. 
 
3) ZałoŜono 3 teczek zagadnieniowych „Niebieska Karta” dotyczących przemocy  

w rodzinie. 
 
4) Zatrzymano 16 nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień w Opolu.  
 
5) Przeprowadzono 3 postępowania przygotowawcze z art. 207 KK. 
 
 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie  
wpłynęło w 2008 roku 5 wniosków o zbadanie, czy osoby są uzaleŜnione od alkoholu, 
z czego:  
▪ 3 osoby zmotywowano do podjęcia leczenia odwykowego, 
▪ 2 sprawy są w toku postępowania. 
 
Ponadto sprawy zeszłoroczne w niektórych przypadkach są nadzorowane.  
 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie 
współpracuje z Przychodnią Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia  
w Opolu oraz z innymi instytucjami związanymi z leczeniem osób uzaleŜnionych. 
Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie działa 
Punkt Konsultacyjny, w którym prowadzone są porady psychologiczne, motywowanie 
do leczenia, terapie osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych, wsparcie po przebytej 
terapii dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin. 
 Zwiększona została współpraca z rodziną osoby uzaleŜnionej, poprzez 
częstsze wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, szkole, kierowanie 
całych rodzin do punktu konsultacyjnego w celu uzyskania wszelkiego wsparcia. 
 
 Podejmowano działania ze szczególnym uwzględnieniem działalności na 
rzecz dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, pomoc dla 
nich jest takŜe udzielana w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.  
 
 Głównym celem programu jest kierowanie i propagowanie modelu trzeźwego 
stylu Ŝycia przez dzieci, młodzieŜ i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób 
uzaleŜnionych i ich rodzin oraz zagroŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu i innych 
uŜywek. 
 
IV.   Maj ąc na celu przeciwdziałanie uzaleŜnieniom podejmuje się realizację 
poniŜszego programu: 



 
1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu. 
 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie. 

 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych. 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 

5. Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych w szkołach i świetlicach.  
 

6. Wspieranie działań przygotowujących nauczycieli w dziedzinie profilaktyki. 
 

7. Publikowanie w lokalnej prasie informacji i artykułów dotyczących problemów 
wynikających z uzaleŜnień oraz propagujących zdrowy styl Ŝycia. 
 

8. Dofinansowanie kolonii i obozów o charakterze profilaktycznym oraz 
organizowanie imprez, konkursów dla dzieci i młodzieŜy propagujących 
zdrowy styl Ŝycia. 
 

9. Współdziałanie Komisji, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 
rozpoznawania czy osoby naduŜywające alkoholu są sprawcami przemocy  
w rodzinie. 
 

10. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów 
alkoholowych i pomocą osobom uzaleŜnionym (placówki odwykowe, grupy 
pomocowe, kuratorzy sądowi, poradnie, placówki oświatowe). 
 

11. Pokrywanie kosztów badań w zakresie uzaleŜnienia od alkoholu, 
przeprowadzanych przez biegłego psychiatrę. 
 

12. Kierowanie do Sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 
13. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz finansowanie programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy w świetlicach i szkołach na terenie 
gminy Dąbrowa. 



 
14. Kontrole podmiotów prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

 
15. Finansowanie szkoleń oraz dokształcanie członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

 Odbiorcami programu w zakresie zapobiegania alkoholizmowi są dzieci  
i młodzieŜ szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, rodzice  
i nauczyciele, reprezentanci innych grup społecznych. Natomiast w zakresie pomocy 
specjalistycznej osoby mające czynny kontakt z alkoholem i osoby współuzaleŜnione. 
Celem programu jest : 

− zapobieganie nowym problemom alkoholowym na terenie gminy oraz 
zmniejszenie rozmiarów juŜ istniejących, 

− zmiana postaw i postępowania członków społeczności lokalnej wobec 
problemów alkoholizmu, 

− zwiększenie wiedzy młodzieŜy i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej, 
− realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
 
 Szczególnie waŜną grupą doznającą szkód wynikających z uzaleŜnienia są 
dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, które ponoszą 
ogromne straty we wszystkich aspektach rozwoju. Są słabsze fizycznie, częściej 
chorują. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, często są ofiarami 
przemocy i naduŜyć seksualnych ze strony najbliŜszych członków rodziny lub 
otoczenia. Ponadto stanowią tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa 
uzaleŜnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Istotną rolę w procesie 
pomagania dzieciom z rodzin alkoholowych odgrywają placówki dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym, takie jak świetlice środowiskowe, oraz 
socjoterapeutyczne. Ich zadaniem jest wspieranie rodzin  przez objęcie dziecka 
działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi, udzielanie dzieciom 
specjalistycznej pomocy psychologicznej. W ograniczanie zagroŜeń Ŝycia rodzinnego 
wywołanych alkoholem angaŜują się w coraz większym zakresie społeczności lokalne. 
W gminie funkcjonuje Punkt konsultacyjny, który dysponuje pomocą psychologiczną  
i terapeutyczną (w sprawach uzaleŜnienia). Ponadto szczególna rolę w pomocy 
członkom rodzin z problemem alkoholowym odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
 
V. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych. 
 
 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 120 zł brutto,  
za kaŜdorazowe wykonanie następujących prac: 

a) udział w posiedzeniu Komisji, 



b) pełnienie dyŜuru w punkcie konsultacyjnym, 
c) przeprowadzenie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaŜ 

napojów alkoholowych – za kaŜdy dzień kontroli, 
d) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i przygotowanie wniosku do Sądu 

z kompletem dokumentów.  
 
Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi imienna lista wypłat. 
 
VI. Postanowienia końcowe. 
 
 Spodziewane efekty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1) Uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków naduŜywania alkoholu. 
2) Wzrost liczby młodych osób zaangaŜowanych w propagowanie zachowań 

abstynenckich. 
3) Wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania 

alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ pomocy osobom 
uzaleŜnionym.  

4) Wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat moŜliwości uzyskania  
szeroko rozumianego wsparcia. 

5) Pogłębianie wiedzy o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie 
z tym problemem. 

6) Zwiększenie społecznej wraŜliwości i zaangaŜowania w sprawy 
przeciwdziałania przemocy domowej. 

7) Zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego 
wymagającym. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inŜ. Piotr Wieczorek 

   
 
 
 
  

 
 
 

Załącznik nr  1  
do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

 
 
 
 



PLAN  WYDATKÓW  BUD śETOWYCH  NA  ROK  2009 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Dąbrowie 
 
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Ogółem Zadania 

zlecone 
Zadania 
własne 

 1 2 3 4 5 6 7 
851   OCHRONA  ZDROWIA 117.000,-   117.000,

- 
 85153  ZWALCZANIE  NARKOMANII 10.000,-  10.000,- 
  4210 

4300 
Zakup materiałów i wyposaŜenia 
Zakup pozostałych usług 

  1.000,- 
  9.000,- 

 
  

1.000,- 
 9.00,- 

 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  107.000   107.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.400,-   17.400,- 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  1.120,-    1.120,- 
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.600,-   10.600,- 
  4120 Składki na fundusz pracy   1.680,-     1.680,- 
  4170 Bezosobowy fundusz płac 56.100,-   56.100,- 
  4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  7.000,-    7.000,- 
  4220 Zakup środków Ŝywności  2.000,-    2.000,- 
  4300 Zakup pozostałych usług  6.000,-    6.000,- 
  4370 Opłaty z tyt. usług telekom.  1.800,-    1.800,- 
  4430 Ubezpieczenia majątku i wyposaŜenia     200,-     200,- 
  4410 PodróŜe słuŜbowe     500,-      500,- 
  4440 Odpisy na ZFŚS  1.000,-   1.000,- 
  4700 Szkolenia pracowników    600,-     600,- 
  4740 Zakup mat. papier. do drukowania     500,-     500,- 
  4750 Zakup akcesoria komp.    500,-     500,- 
 
 
 


