
UCHWAŁA NR XXXIII/186/13
RADY GMINY SPYTKOWICE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2014.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z póź. zm)

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2014 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Spytkowice 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Barbara Dziur
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/186/13 

Rady Gminy Spytkowice 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY SPYTKOWICE NA ROK 2014 

Zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie 
działań związanych z profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 określa strategię Gminy 
Spytkowice w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód wynikających z nadużywania alkoholu. Program jest 
wynikiem woli samorządu lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli, właściwe 
wychowywanie młodego pokolenia oraz ład i porządek publiczny. 

Cytowana ustawa w powiązaniu z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia tworzenie spójnego systemu 
prowadzenia lokalnej polityki wobec alkoholu i innych środków zmieniających świadomość, polegającej na 
współdziałaniu szeregu instytucji, administracji, służby zdrowia, oświaty, opieki społecznej i policji. 

Cele programu: 

- Ograniczenie spożycia alkoholu przez młodzież, 

- Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień alkoholowych, degradacji psychofizycznej osób 
uzależnionych i innych szkód. 

- Zmniejszenie zasięgu i stopnia nadużywania alkoholu i spowodowanych tym szkód zdrowotnych oraz zaburzeń 
życia rodzinnego, a głównie przemocy domowej. 

- Ograniczenia naruszeń prawa i porządku publicznego w związku 

z użyciem alkoholu. 

- Promowanie postaw społecznych wspierających profilaktykę 

i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Zadania przewidziane do realizacji w 2014 roku: 

I. W zakresie pierwszego zadania własnego Gminy, wynikającego z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu" przyjmuje się: Zadanie realizowane poprzez: 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Terapii Uzależnień w Spytkowicach w celu: 

- Objęcia specjalistyczną, indywidualną i grupową terapią osób uzależnionych od alkoholu, 

- prowadzenie wstępnych rozmów i nakłanianie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. 

- konsultowanie osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- kierowanie na leczenie w oddziałach i ośrodkach zamkniętych osób wyrażających taką gotowość, 
z możliwością zwrotu kosztów dojazdu, 

- objęcie terapią osób współuzależnionych oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w sprawie poddania obowiązkowi leczenia w sytuacjach gdy 
wykorzystano inne środki pomocy, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów terapeutycznych 

wraz z wynikłymi z tych działań skutkami finansowymi (opłaty za badania kierowanych osób, opłaty sądowe 
itp). 

- w miarę możliwości wspieranie finansowe działalności Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień 
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu (zakup wyposażenia, szkolenia, itp). 
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II. W zakresie drugiego zadania tj. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Jak wyżej, a poprzez to: 

- prowadzenie indywidualnych spotkań i grupowych zajęć z osobami współuzależnionymi, 

Zadanie powyższe realizował będzie Instruktor Terapii Uzależnień w pełni przygotowany do prowadzenia 
terapii. 

- Dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

- Edukacja publiczna (przewodniki, ulotki, broszury). 

2. Akcja informacyjno-edukacyjna wśród dorosłych: 

- szkolenia nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, 

- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, ulotek, itp) dla organizacji 
współpracujących: GOPS, szkoły, parafia, ośrodek zdrowia, itp. 

- organizacja spotkań informacyjnych dla rodziców poświęconych problematyce uzależnień i przemocy 
w rodzinie. 

III. Trzecie zadanie własne tj. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

Zadanie realizowane poprzez: 

1. Prowadzenie wczesnej profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych 

2. Organizowanie i dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia rozwijające 
zainteresowania: 

- imprezy oraz zajęcia sportowe, konkursy - zakup nagród 

- imprezy kulturalno-oświatowe 

- wycieczki 

3. Uwzględnianie w szkolnych programach nauczania wiedzy o substancjach zmieniających świadomość. 

Organizowanie konkursów plastycznych, literackich o tematyce profilaktyki uzależnień – fundowanie nagród. 

Kontynuacja działań promocyjnych na stronie internetowej gminy Spytkowice zamieszczanie informacji 
o działalności GKRPA, punktu konsultacyjnego oraz promowanie poprzez stałe zamieszczanie relacji w formie 
opisów, galerii zdjęć, filmów, itp. z przeprowadzanych programów profilaktycznych oraz imprez organizowanych 
w celu wskazania postaw społecznych wspierających profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zakup środków i urządzeń technicznych służących 
temu celowi. 

Współpraca z Policją w zakresie stosowania różnorodnych działań wymierzonych przeciwko nasilającemu się 
zjawisku przemocy i agresji. 

Kolportaż ulotek, broszur, plakatów o szkodliwości alkoholu 

4. Organizowanie i dofinansowanie programów edukacyjnych dla dzieci, których założenia uwzględniają 
problematykę uzależnień. 

5. Współpraca z organizacjami lokalnymi. 

IV. Czwarte zadanie : „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych”: 

 

- Współpraca z fundacjami i instytucjami niosącymi pomoc ofiarom nadużywania alkoholu oraz organizacjami 
pożytku publicznego. 

- Współpraca z GOPS 
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- Współpraca z Poradnią i Oddziałem Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 
w Nowym Targu 

V. Piąte zadanie własne: „inne zadania przewidziane na rok 2014” 

- Szkolenia specjalistyczne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne 
szkolenia specjalistyczne związane z innymi uzależnieniami, 

- Działalność kontrolna: kontrole prawidłowości wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych 

- Opiniowanie przez Gminną Komisję RPA wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy Spytkowice. 

- Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

Podstawowe zasady kontroli przestrzegania wymagań dotyczących obrotu napojami alkoholowymi 

– Czynności kontrolne wykonywane są przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i dotyczą przestrzegania zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków 
ich sprzedaży określonych w ustawie, w uchwałach Rady Gminy Spytkowice i zezwoleniach na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Członkowie Gminnej Komisji RPA w Spytkowicach za udział w posiedzeniach Komisji i za wykonywanie 
innych czynności nie pobierają wynagrodzenia. 

Plan finansowy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 

(Plan finansowy został opracowany na podstawie przewidywanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
w roku 2013, dlatego kwoty uwidocznione w poniższym zestawieniu mogą zostać skorygowane do faktycznie 
uzyskanych środków finansowych)

Przewidywane środki finansowe w roku 2014 uzyskane z opłat za zezwolenia obliczone na 
podstawie wpłat w roku 2013 to: 64068 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych), 
w tym 5.000 zł przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Przyjmuje się, że wydatki na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych będą się przedstawiały następująco (wg założonych zadań j/w): 

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 
20.000,00 zł. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 6.000,00 zł. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży: 26.000,00 zł. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych: 6000,00 zł.

5. Utrzymanie bazy lokalowej dla działań konsultacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych: 

1068,00 zł 

Razem wydatki: 59068,00 zł 
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Zmiana niniejszego programu w trakcie obowiązywania następuje po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

Przewodniczący Rady

Barbara Dziur
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