
Uchwała Nr XIV/80/11 
Rady gminy Dąbrowa 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2012 
 
 
 Na podstawie 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 późn. zm.) oraz 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 2012, 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 życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr XIV/80/11 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 

 
1. Postanowienia ogólne 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Szkody wynikające z nadużywania 
alkoholu prowadzą do społecznej destrukcji. Głównym celem profilaktyki jest ochrona 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych przed nadużywaniem alkoholu i skutkami jakie  
z niego wynikają. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
kontynuacją długofalowych zadań realizowanych na terenie Gminy Dąbrowa, których 
podstawowymi priorytetami jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz 
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 
Stanowi opis działań gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą 
realizowane w 2012 roku.  

Merytoryczną podstawą działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Założenia Narodowego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 przyjętego przez Rząd 
RP na posiedzeniu w dniu 22 marca 2011 r. Przy sporządzaniu Programu cenne 
wskazówki dostarczyła nam Diagnoza zagrożeń lokalnych, która była przeprowadzona 
na terenie Gminy Dąbrowa. 

 
I. Cele strategiczne programu. 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. 
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi 

problemami. 
 
Gminny Program Profilaktyki obejmuje kilka obszarów realizacji. W roku 2012 

realizowane będą następujące grupy zadań: 
 
I.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, edukacyjnych, 
profilaktycznych oraz dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 
wyżej wymienionych. 

 
• Profilaktyka i prewencja 
− przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, 



− rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości nadmiernego spożycia 
alkoholu, choroby alkoholowej, skutkach społecznych i zdrowotnych oraz  
o możliwości uzyskania pomocy, 

− wspieranie działań przyczyniających się do przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców, 

− zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych oraz respektowanie przez 
sprzedawców napojów alkoholowych postanowień Ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości, 

− kreowanie alternatywnych form spędzania czasu, a także promowanie 
zdrowego i trzeźwego stylu życia, 

− finansowanie wycieczek, imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, 
festynów, cyklicznych spotkań kulturalnych integrujących dzieci, młodzież i 
dorosłych z różnych środowisk, na których realizowane są elementy edukacji 
profilaktycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia; 

− finansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  
i młodzież w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz edukacyjno – 
wychowawczych tj. koła zainteresowań z wykorzystaniem specjalistycznych 
materiałów dydaktycznych oraz sprzętu w celu edukacji profilaktyki 
uzależnień;  

− wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz 
edukacja rodziców w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnym 
uzależnieniami; 

− prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych dotyczących problematyki 
uzależnień, przemocy w rodzinie, udział w regionalnych i ogólnopolskich 
kampaniach informacyjno – edukacyjnych; 

− realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci  
i młodzieży; 

− podnoszenie poziomu wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów 
alkoholowych;  

− rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu (zwłaszcza 
lokalnych) o istnieniu i formach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
II. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz dla dzieci i młodzieży z 
grupy ryzyka 

− prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób z problemem 
alkoholowym i członków ich rodzin, dzieci i młodzieży, 

− prowadzenie świetlic, które realizują program profilaktyczny 
− organizowanie pomocy psychologiczno – terapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

(działalność punkty konsultacyjnego) 
− zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu problematyki 

uzależnień, (filmów, broszur, ulotek, informatorów i innych) oraz ich 
rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej. 

 
III. Współpraca z lokalnymi instytucjami celem pomocy rodzinom z problemami 
alkoholowymi.  

1. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i terapii. 



2. Współpraca z policją, sądem, ośrodkami leczenia uzależnień, ośrodkiem 
pomocy społecznej, kuratorami zawodowymi i społecznymi, placówkami 
oświatowymi, pedagogami szkolnymi. 

3. Kierowanie do biegłych osób uzależnionych celem uzyskania opinii o stopniu 
uzależnienia. 

4. Występowanie z wnioskami do sądu dotyczącymi podjęcia leczenia przez 
osoby uzależnione. 

5. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym dot. Przeciwdziałania przemocy. 
6. Pokrywanie kosztów badań w zakresie uzależnienia od alkoholu, 

przeprowadzanych przez biegłego psychiatrę. 
7. Kierowanie do Sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
8. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
IV. Wynagrodzenie członków komisji Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji  
w wysokości 15 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, przysługuje za każdorazowe wykonanie 
następujących prac: 

a) udział w posiedzeniu Komisji, 
b) wydawanie postanowień 
c) przeprowadzenie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych – za każdy dzień kontroli. 
2.Wynagrodzenie będzie przelewane na konta członków Komisji  
 
V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

Plan wydatków budżetowych na rok 2012. 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000,- 
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 24 400,- 
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 790,- 
3. Wydatki osob. niezal. do wynagrodzenia 220,- 
4. Składki na ubezpieczenie społeczne 7 650,00 
5. Składki na fundusz pracy 750,- 
6. Bezosobowy fundusz płac 60.800,- 
7. Zakup materiałów i wyposażenia 18. 610,- 
8. Zakup środków żywności 4.000,- 
9. Zakup wody i energii 5.000,- 
10.Zakup usług tel. komórkowej 200,- 
11. Zakup pozostałych usług 20 000,- 
12. Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych 3.500,- 
13. Ubezpieczenia majątku i wyposażenia  150,- 



14. Podróże służbowe 300,- 
15. Odpisy na ZFŚC 1.200,- 
16. Podatek od nieruchomości 830,- 
17. Szkolenia pracowników 600,- 
 
 
VI. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

1. Wójt Gminy. 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej. 
4. Jednostki oświatowe działające na terenie gminy. 
5. Policja. 
6. Służba zdrowia. 
7. Inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
  
Spodziewane efekty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to przede wszystkim uświadomienie 
zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu.  
Dodatkowo chcemy, aby: 

• Młodzi ludzie zaangażowali się w propagowanie zachowań abstynenckich. 
• Wzrastała inicjatywa społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz 

zapobiegania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy 
osobom uzależnionym. 

• Wzrastała świadomości mieszkańców gminy na temat możliwości uzyskania 
szeroko rozumianego wsparcia. 

• Pogłębiała się wiedza o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia 
sobie z tym problemem. 

• Zwiększyła się społeczna wrażliwości i zaangażowania w sprawy 
przeciwdziałania przemocy domowej. 

• Zwiększyła się wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. 

 
 
 

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

 


