
 

UCHWAŁA NR XV/55/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze 

zm.) Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 

rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

 Zgodnie z art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

 Realizacja w/w zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską, uwzględniającego cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 



         Załącznik do 

Uchwały Nr XV/55/2020 

Rady Miejskiej w Stopnicy 

z dnia 31 grudnia 2020r. 

 

GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

na rok 2021 

 

 

Rozdział 1 

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin – podejmowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych, 

kierowanie na leczenie odwykowe. 

2. Udzielanie porad indywidualnych, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia 

leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. 

3. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii 

w placówkach lecznictwa odwykowego. 

4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się z profilaktyką problemów alkoholowych 

i pomocą osobom uzależnionym. 

5. Organizacja i i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Finansowanie badania przez lekarzy biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu w Sądzie Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Busku-Zdroju. 

 

Rozdział 2 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

prowadzenie poradnictwa i interwencji. 

2. Edukacja publiczna - upowszechnienie wiedzy na temat uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, a także możliwości uzyskania pomocy. 

3. Włączanie się w ogólnopolskie programy i akcje promujące życie rodzinne bez przemocy. 

4. Udział pełnomocnika GKRPA w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Rozdział 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych 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. 

 

1.  Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień – rekreacja 

i sport np.  konkursy, spektakle, projekty, olimpiady i koncerty profilaktyczne, zajęcia rekreacyjne 

i sportowe, prelekcje, pogadanki, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i inne. 

2. Organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów dla rodziców , nauczycieli z zakresu 

profilaktyki uzależnień 



3. Realizacja programów wychowawczo – profilaktycznych dla dzieci w szkołach. 

4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez o charakterze rekreacyjno-

sportowym. 

5. Wdrażanie, promowanie i finansowanie na terenie gminy ogólnopolskich kampanii 

edukacyjnych i profilaktycznych oraz organizowanie lokalnych działań profilaktycznych 

z udziałem dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

6. Organizowanie i finansowanie kolonii i obozów profilaktycznych dla dzieci 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

7. Promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych propagujących zdrowy styl życia i inne 

prozdrowotne zachowania. 

8. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. 

9. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci 

i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień. 

11. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania przez 

uzależnionych i współuzależnionych fachowej pomocy terapeutycznej na terenie gminy i poza nią. 

12. Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem 

nietrzeźwości na drogach. 

13. Diagnozowanie i monitorowanie problemu alkoholowego w szkołach, jak też na terenie 

gminy. 

 

Rozdział 4 

Wspomaganie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi 

profesjonalne programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach wiejskich oraz w szkołach wśród 

uczniów. 

3. Udzielanie dotacji na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla stowarzyszenia 

wyłonionego w drodze konkursu. 

4. Udzielanie dotacji  dla Miejsko - Gminnego Centrum Kultury na prowadzenie świetlic 

wiejskich – promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień. 

5. Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych, którym powierza się realizację zadań 

publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

 

Rozdział 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. 

 

1. Prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie: 

1) przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych wynikających z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz obowiązujących uchwał 

Rady Miejskiej w Stopnicy, 

2) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 



ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 

2. Kontrole przeprowadzane będą przez upoważnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Stopnica członków GKRPA. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli uchybień, organ 

wydający zezwolenia wzywa kontrolowanego do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, o ile nie 

stanowią one podstawy do cofnięcia zezwoleń lub wszczyna postępowanie o cofnięciu zezwolenia, 

albo podejmuje inne działania przewidziane prawem. 

 

Rozdział 6 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 

i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. 

 

1. Wspieranie lecznictwa odwykowego w celu poprawy dostępności do profesjonalnych 

programów terapii uzależnień. 

2. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu 

mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu 

społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, w tym: 

1) motywowanie i wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, 

wspomaganie działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich, 

2) przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez: 

a) współpracę z policją, sądem, prokuraturą, PCPR w celu zwiększenia skuteczności działań 

prewencyjnych i profilaktycznych w tym zakresie, 

b) organizację prelekcji i pogadanek dla dzieci i młodzieży, 

3) działania na rzecz pomocy dzieciom alkoholików: 

a) rozwijanie działalności świetlic wiejskich, 

b) pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

c) organizowanie kolonii i obozów z programami profilaktycznymi. 

 

 

Rozdział 7 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

1. Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności 

prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami ich 

rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej. 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania  się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

3. Opiniowanie wniosków na otrzymanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Rozdział 8 

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Finansowanie programu odbywa się w ramach środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych do kasy gminy przez 

podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niewykorzystane w 

roku budżetowym zgodnie z art. 182 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zwiększają pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację 

gminnego programu. 



 

 

 

Rozdział 9 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

1. Za wykonanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości członkom 

Komisji przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł za udział w każdym posiedzeniu bez 

względu na czas jego trwania. 

2. Wynagrodzenie wypłaca się na podstawie list obecności podpisanych przez 

przewodniczącego komisji. 

 

Rozdział 10 

Podmiot koordynujący i realizatorzy programu 

 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest 

koordynowana przez pełnomocnika ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, który w realizacji zadań programu współpracuje z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 



PROJEKT WYDATKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH na 2021 rok 

(Dział 851 – Rozdział 85154) 

 

 

Lp. Zadania 
Planowana kwota 

wydatków w zł. 

1. Prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

- wynagrodzenie członków komisji, 

- szkolenia, 

- zakup materiałów i nagród, 

- podróże służbowe 

           8 000,00 

 

 

2. Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla uczniów, warszta-

tów dla rodziców, imprez profilaktycznych, udział w kampa-

niach ogólnopolskich, i inne 

                     9 000,00 

3. Pokrycie kosztów badań sądowych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 

                     6 000,00 

4 Dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  na promowa-

nie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależ-

nień 

                   90 000,00 

5 Dotacja dla organizacji pozarządowych, którym powierza się re-

alizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zor-

ganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dys-

funkcyjnych 

                   10 000,00 

 

                                                                                               RAZEM    123 000,00 zł 

 

 

 

Opracowała:  

 

 

 

  

 

 



PROJEKT WYDATKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH na 2021 rok 

(Dział 851 – Rozdział 85154) 

 

 

Lp. Zadania 
Planowana kwota wy-

datków w zł. 

1. Prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

- wynagrodzenie członków komisji, 

- szkolenia, 

- zakup materiałów i nagród, 

- podróże służbowe 

Razem:            8 000,00 

 

                        7 000,00 

                           500,00 

                           300,00 

                           200,00 

 

2. Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla uczniów, warszta-

tów dla rodziców, imprez profilaktycznych, udział w kampa-

niach ogólnopolskich, i inne 

9 000,00 

3. Pokrycie kosztów badań sądowych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 

6 000,00 

4 Dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  na promowa-

nie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależ-

nień – rekreacja i sport 

90 000,00 

5 Dotacja dla organizacji pozarządowych, którym powierza się re-

alizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zor-

ganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dys-

funkcyjnych 

10 000,00 

 

                                                                                          RAZEM    123 000,00 zł 

  

 

 


