
UCHWAŁA NR XXVII/199/2016
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia                        26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ożarowie

Krystyna Wieczorek
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                                                               Załącznik nr 1 

                do Uchwały Nr XXVII/199/2016 

       Rady Miejskiej w Ożarowie 

                                                                                   z dnia 28 grudnia 2016 roku 
 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OŻARÓW  

                                                      NA 2017 ROK 

WPROWADZENIE 

 Samorząd gminy odgrywa kluczową role w działaniach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o problemach 

formułuje i realizuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok określa 

sposób realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 

487 z późn. zm.).  

 Podstawowymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień głównie poprzez promocję 

zdrowego, bezpiecznego stylu życia jak również działalność edukacyjno-informacyjną. Program 

obejmuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów zmierzających do 

zmniejszania rozmiarów tych już istniejących, jak również prowadzenie działań profilaktycznych 

dostosowanych do potrzeb lokalnych aby w ten sposób zapobiegać patologiom społecznym. 

Obejmuje swym działaniem nie tylko młode osoby, rodziny ale także członków rodzin, które często 

doświadczają zjawiska przemocy ze strony bliskiej osoby będącej pod wpływem alkoholu. 

Działania związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu obejmują następujące zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

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 młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 
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działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz występowania 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odbywać się będzie w ramach środków finansowych uzyskanych z opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą                      

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                                     

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

      uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

1. Zwiększenie dostępności do lecznictwa i rehabilitacji poprzez współpracę w tym 

zakresie z właściwymi instytucjami, służbami oraz organizacjami pozarządowymi 

(XII Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii 

w Morawicy, Klub Abstynenta „ASTER” w Ożarowie). 

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego przy Klubie Abstynenta „ASTER” przy                       

ul. Mazurkiewicza 19 w Ożarowie, udostępnienie telefonu zaufania (udzielanie 

informacji i porad osobom z problemami alkoholowymi). 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 

1. Zapewnienie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe bezpłatnej 

pomocy prawnej i psychologicznej. 

2. Realizacja zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez 

osoby uzależnione od alkoholu powodujące rozkład rodziny, demoralizację dzieci itp. 
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3. Organizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

członków GKRPA, pracowników pomocy społecznej, pedagogów i nauczycieli. 

4. Współpraca w zakresie ochrony przed przemocą ze wszystkimi służbami 

realizującymi to zadanie: Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem udzielania pomocy ofiarom przemocy 

oraz osobom uzależnionym od alkoholu. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

       rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
 

 Współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami. 

 Szkolne i pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, spektakle 

teatralne o tematyce uzależnień. 

 Organizowanie i finansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w ramach świetlic 

środowiskowych o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. 

 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych stosownie do ustawy                                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zwłaszcza 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. 

 Tworzenie warunków do ograniczenia spożywania alkoholu, dofinansowanie 

inicjatyw mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, wskazanie 

pozytywnych wzorców osobowych poprzez: zajęcia sportowe i rekreacyjne wśród 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych: organizacja rajdów rowerowych, festynów, 

pikników, konkursów o tematyce uzależnień. 

 Udział w kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł mającej na celu 

podniesienie wiedzy mieszkańców z zakresu zagrożeń alkoholizmem, przemocą                   

w rodzinie (ulotki, plakaty, konkursy). 

 Podwyższenie kompetencji nauczycieli i opiekunów w zakresie pracy w świetlicach                   

z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem uzależnień. 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

        rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

1. Wsparcie finansowe XII Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 
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2. Wsparcie finansowe Klubu Abstynenta „ASTER” w Ożarowie. 

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych                            

       w artykule art. 131 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze 

       oskarżyciela publicznego. 

 

1. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strażą 

Miejską i Policją w ramach działalności kontrolnej i interwencyjnej w związku                         

z łamaniem ustawowego zakazu reklamy napojów alkoholowych. 

2. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Strażą 

Miejską i Policją w ramach działalności kontrolnej i interwencyjnej w związku                      

z kontrolą placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania 

warunków i zasad sprzedaży alkoholu. 

3. Tworzenie warunków do ograniczenia dostępności alkoholu – szkolenie dla 

sprzedawców napojów alkoholowych dotyczące m. in. sprzedaży alkoholu nieletnim, 

nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz możliwości ich utraty.  

 

PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W GMINIE 

OŻARÓW 

 

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

     w Ożarowie 

 

 Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarowie. 

 Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki                                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych, które w szczególności obejmują: prowadzenie działań 

zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem 

alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych. 
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2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Komisji 

   Alkoholowej w Ożarowie 

 

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za każde udokumentowane protokołem 

posiedzenie Komisji w wysokości 210,00 zł brutto (słownie: dwieście dziesięć złotych). 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie lista obecności z odbytego posiedzenia z podpisami 

członków Komisji, sporządzona przez pracownika obsługującego Komisję. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie bezgotówkowej na podane numery rachunków 

bankowych członków Komisji w terminie 7 dni od przedłożenia listy obecności. 

 

 

3. Instytucje współpracujące z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

    Alkoholowych 

 

 Ważnym czynnikiem umożliwiającym skuteczne działania z zakresu profilaktyki                                 

i rozwiązywania problemów alkoholowych jest współpraca Komisji z innymi instytucjami, 

organizacjami oraz stowarzyszeniami specjalizującymi się w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Podmioty współpracujące w ramach realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to: 

 Klub Abstynenta „ASTER” w Ożarowie; 

 XII Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Świętokrzyskiego Centrum 

Psychiatrii w Morawicy; 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie; 

 Straż Miejska w Ożarowie; 

 Komisariat Policji w Ożarowie; 

 szkoły z terenu Gminy Ożarów; 

 świetlice środowiskowe funkcjonujące na terenie Gminy Ożarów; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie; 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego; 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie; 

 służba zdrowia; 

 Kuratorzy sądowi. 

                                                                                

 

Id: 71292588-8C04-473A-9314-ABCE7F07EB0A. Podpisany Strona 5



6 

 

              
PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH  

W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   

GMINY OŻARÓW  

NA 2017 ROK 

 

 

Lp. ZADANIE 

Wielkość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadań (zł) 

1. 

Szkolenia, konferencje w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla członków GKRPA i instytucji współpracujących            

w zakresie profilaktyki alkoholowej. 

2.200 

2. 
Punkt poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego                            

i opiekuńczego.  
8.400 

3. 
Utrzymanie Klubu Abstynenta „ASTER” (wynagrodzenie gospodarza, 

środki czystości, prenumeraty, telefon zaufania). 
43.000 

 

4. 

 

Tworzenie warunków do ograniczenia dostępności alkoholu -   

szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. 
2.000 

5. 
Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych                       

i współuzależnionych. 
9.000 

6. 
Prowadzenie świetlic środowiskowych - wynagrodzenie 

wychowawców, materiały biurowe, poradniki. 
25.540 

7. 
Wypoczynek letni – kolonia profilaktyczna dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, grupy ryzyka, ubóstwa. 
40.000 

8. 
Realizacja programów profilaktycznych w szkołach z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
6.500 

9. 
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
12.960 

10. 
Dofinansowanie XII Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. 
2.000 

11. 

Działalność profilaktyczna: organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych promujących trzeźwość, zdrowy styl życia, aktywne 

spędzanie wolnego czasu: 

- rajd rowerowy (maj, wrzesień 2017 r.) 

- urodziny Krytej Pływalni „Neptun” w Ożarowie (sierpień 2017 r.) 

- bieg niepodległości - trzeźwość, sprawność, zdrowie (listopad 2017r.) 

9.000 

12. 
Opłaty sądowe za badania przez biegłych w celu wydania opinii              

w przedmiocie uzależnienia. 
2.400 

OGÓŁEM 163.000 
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UZASADNIENIE

Rada Miejska realizując ustawowy obowiązek wynikający z art.41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2017 rok. Uchwalony program opracowany został w oparciu o diagnozę problemów i

obejmuje zadania wynikajace z ustawy.
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