
UCHWAŁA NR II/14/14
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405;
z 2013 r. poz. 1563; z 2014 r. poz. 1188, poz. 822), Rada Gminy Lutomiersk uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2015 w brzmieniu ustalonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/306/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 16 grudnia 
2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 2014.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik
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Załącznik do Uchwały Nr II/14/14
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 5 grudnia 2014 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Lutomiersk na 2015 rok jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku 
lat. Zaplanowane działania są co roku poddawane ocenie i udoskonalane, po to, by 
realizacja celów przynosiła wymierne korzyści dla mieszkańców Gminy Lutomiersk.

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego 
człowieczeństwa oraz aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, 
duchowego, moralnego i religijnego. Uzależnienie powoduje stopniową utratę wolności 
i odpowiedzialności. Zaburza także więzi interpersonalne oraz uniemożliwia normalne 
funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Szkody wynikające z nadużywania alkoholu 
występują w bardzo różnych obszarach polskiej rzeczywistości.

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu. Picie 
alkoholu jest wciąż postrzegane jako swoisty sposób na życie i rozwiązywanie problemów. 
Alkohol bowiem we wszystkich jego postaciach jest łatwo dostępny i nie ma problemu 
z jego nabyciem. Wciąż obserwujemy fakt nasilania się zjawiska systematycznego picia 
oraz zwiększenia spożycia alkoholu wśród młodzieży. Motywacją do spożywania alkoholu 
przez młodzież jest chęć zaistnienia w grupie, zdobycia popularności w towarzystwie, 
a także lepsza zabawa. Niepokojące jest, iż cześć uczniów żywi ryzykowane przekonanie 
co do alkoholu, tzn. uważa, iż alkohol pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, nie jest 
szkodliwy i powinien być dozwolony przed ukończeniem 18 roku życia.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie jest też liczba 
wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, przyjętych do realizacji przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skutki uzależnień wpływają nie tylko na ograniczenia fizyczne czy psychiczne samego 
alkoholika, dotykają także wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się 
z uzależnionym.

W Polsce podstawę prawną profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta 
określa kierunki polityki przeciwdziałania alkoholizmowi. Kluczowym aktem, na 
podstawie którego prowadzona jest w Gminie realizacja wskazanych działań jest Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie 
przez Radę Gminy na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 
zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie 
zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi. Na terenie Gminy Lutomiersk 
w 2015 roku w dalszym ciągu będzie kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny, 
mający na celu pomoc osobom uzależnionym w celu podjęcia próby wyjścia z nałogu jak 
i niwelowaniu jego negatywnych skutków, a także pomoc i wsparcie dla członków rodzin 
z problemem alkoholowym.
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1. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
ProblemówAlkoholowych, zwanego dalej „Programem”:
1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych;

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 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;

4) zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu;

7) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 
15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej;

9) zwiększenie skali działalności informacyjnej.

2. Podmioty uczestniczące w realizacji zamierzonych celów Programu:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Lutomiersku;

2) Pełnomocnik Wójta Gminy Lutomiersk ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień;

3) szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Lutomiersk;

4) jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk,

5) stowarzyszenia i instytucje realizujące zadania programu.

3. Zadania Programu:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz 

psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, polegające
w szczególności na:
a) zwiększeniu dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 

psychologicznej poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem,

b) prowadzeniu rozmów – interwencyjno motywujących z osobami co do których 
wpłynęły zgłoszenia (wstępna motywacja do podjęcia terapii, udzielanie informacji 
o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe),

c) podejmowaniu działań zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia i kierowanie 
wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz 
pokrywanie kosztów sądowych,

d) kierowaniu osób realizujących zadania Programu oraz osoby zaangażowane
w działalność profilaktyczną, na szkolenia z zakresu profilaktyki;
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) prowadzeniu rozmów wspierająco motywujących z osobami współuzależnionymi

od alkoholu,

b) udzielanie informacji o działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

c) zwiększeniu dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 
psychologicznej poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
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, 
polegające przede wszystkim na:
a) organizowaniu koncertów, spektakli, warsztatów, pogadanek, prelekcji dla dzieci

i młodzieży o treściach związanych z profilaktyką uzależnień,

b) dofinansowaniu konkursów grantowych dla placówek oświatowych prowadzących 
działalność profilaktyczną na terenie gminy,

c) zakupie nagród oraz dofinansowaniu materiałów umożliwiających przeprowadzenie 
wybranych imprez sportowych, edukacyjnych i profilaktycznych,

d) organizowaniu atrakcyjnych form czynnego wypoczynku, takich jak: zimowiska, 
półkolonie, kolonie letnie, wycieczki krajoznawcze i festyny, wyjazdy na basen, zajęcia 
świetlicowe itp.,

e) finansowaniu świetlic środowiskowych, wiejskich wyposażanie oraz doposażenie
ich w sprzęt, sprzęt meblowy i materiały niezbędne do funkcjonowania (prowadzenia 
zajęć),

f) dofinansowaniu szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przemocy w rodzinie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, 
wychowawców świetlic środowiskowych – niezbędnych do prowadzenia pracy 
profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,

g) zakupie materiałów edukacyjnych, broszur z dziedziny profilaktyki uzależnień od 
alkoholu dla kadry uczestniczącej w działalności profilaktycznej,

h) udziale w finansowaniu szkolnych programów związanych z profilaktyką uzależnień 
oraz przemocy w rodzinie dla dzieci, młodzieży i rodziców,

i) prowadzeniu zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pod katem kształtowania
ich umiejętności życiowych (np. radzenie sobie ze stresem, podejmowania decyzji, 
szukania pomocy);

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, polegające w szczególności na:
a) współpracy z psychologiem udzielającym porady konsultacyjno – informacyjne dla 

osób uzależnionych i ich rodzin,

b) dofinansowaniu szkoleń dla osób zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi od alkoholu,
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c) dofinansowaniu wyposażenia dla szkół i świetlic młodzieżowych przy jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych, podejmujących działania zmierzające do ograniczenia 
spożycia alkoholu na terenie Gminy Lutomiersk,

d) współpracy z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych, z terenu gminy,

e) współpracy z Posterunkiem Policji w Lutomiersku;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego, stanowiące zadanie własne gminy, wskazane w art. 41, 
ust. 1, pkt. 6 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające w szczególności 
na:
a) kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz spożywania alkoholu

w miejscach publicznych objętych ustawowym zakazem,

b) przeprowadzaniu odpowiednich czynności wyjaśniających i zmierzających do ustalenia 
osób dopuszczających się naruszania przepisów zabraniających reklamy i produkcji 
napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawaniu napojów 
alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie 
nietrzeźwości, osobom do lat 18, a kredyt lub pod zastaw;

6) wpieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej, przejawiające się przede wszystkim poprzez:
- wspieranie projektów integracyjnych o charakterze edukacyjno – informacyjnym
dla instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 
dotkniętych problemem uzależnienia i ich rodzin.

4. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) współdziałanie z organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc osobom uzależnionym

od alkoholu i narkotyków, a także ich rodzinom;

2) kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia i składanie wniosków
do sądu w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego;

3) wspieranie i prowadzenie współpracy z organizacjami zajmującymi się profilaktyką 
problemów alkoholowych oraz pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym
od alkoholu;

4) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy;

5) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

5. Zasady wynagradzania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zwanej dalej „Komisją”:
1) za udział w pracach Komisji – członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

100 zł (brutto);

2) wynagrodzenie przysługuje za udział w każdym posiedzeniu Komisji;

3) podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest podpis członka Komisji złożony na liście 
obecności;
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4) wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek bankowy, w dniu posiedzenia 
Komisji lub w dniu następnym, gdy posiedzenie Komisji odbywa się po godzinach pracy 
Urzędu Gminy Lutomiersk;

5) wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla Członków Komisji realizowane są ze środków 
przeznaczonych w budżecie Gminy Lutomiersk na zadania z zakresu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

6. Zasady i źródła finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi Gminy Lutomiersk na rok 2014.

Realizacja Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy Lutomiersk, 
stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w sposób przedstawiony w tabeli:

Lp. Zadanie Realizatorzy Planowane 
środki

Czas 
realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz 
psychospołecznej i prawnej dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu.

Pełnomocnik ds. uzależnień, 
GOPS, Psycholog, placówki 
oświatowe, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii

4000,00 zł. I-XII 2015

2. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej 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.

Pełnomocnik ds. uzależnień, 
GOPS, Psycholog, placówki 
oświatowe, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii

33000,00 zł. I-XII 2015

3. Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

Podmioty nieposiadające 
osobowości prawnej, osoby 
fizyczne, prawne, które realizują 
zadania wynikające z ustawy 
o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi we współpracy 
z pełnomocnikiem ds. 
uzależnień, placówki oświatowe

30000,00 zł. I-XII 2015

4. Podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii

1000,00 zł. I-XII 2015

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej.

Jednostki samorządu 
terytorialnego

1000,00 zł. I-XII 2015

6. Koszty działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii

6000,00 zł. I-XII 2015

Suma 75000,00zł.

7. Monitorowanie Programu:
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1) Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje 
niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów;

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza łączny raport 
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk oraz 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Lutomiersk i przedstawia go Wójtowi Gminy Lutomiersk do 1 marca roku następującego 
po roku, którego raport dotyczy;

3) Wójt Gminy Lutomiersk przedstawia Radzie Gminy Lutomiersk łączny raport
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk oraz 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Lutomiersk do 31 marca roku następującego po roku, którego raport dotyczy.

8. Postanowienia końcowe:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

zawiera zadania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapobieganie powstawaniu 
problemów alkoholowych oraz zmniejszenie patologii, które aktualnie występują. Swoim 
zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione. Posiada również poszczególne 
konkretne działania nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej,
a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych
i uwzględnia zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. „o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, 
z późniejszymi zmianami).

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik
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