
Uchwała Nr XXVI/171/08
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 2008r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2009 rok
          

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz       art. 41 

ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  Przyjmuje   się   Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009r., jak w  załączniku do uchwały.

     § 2.  Wykonanie    uchwały     powierza    się     Burmistrzowi   Trzcianki  
i  Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

§  3.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.





Załącznik 
do uchwały XXVI/171/08
Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 18 grudnia 2008r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 

2009r.

Wprowadzenie
Uzależnienie od alkoholu występuje u ok. 800 tys. osób w Polsce i jest chorobą 

społeczną,  której  konsekwencje  dotykają  nie  tylko  osób  uzależnionych,  ale  także 
członków ich rodzin i środowisk społecznych.

Alkoholizm  jest  przyczyną  60-ciu  różnego  typu  chorób,  w  tym  urazów, 
zaburzeń  psychicznych,  chorób  przewodu  pokarmowego,  nowotworów,  chorób 
układu  sercowo-naczyniowego,  zaburzeń  odporności,  chorób  płuc,  chorób  układu 
kostnego i mięśniowego, zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego, szkód prenatalnych, nie 
wyłączając ryzyka zgonu niemowląt i niskiej wagi urodzeniowej. 

W dniu 24 października 2006 r.  Komisja Europejska przyjęła  strategię UE 
wobec  szkód  spowodowanych  konsumpcją  alkoholu.  Alkohol  przyczynia  się  do 
około 195 000 zgonów w UE rocznie.  Priorytetowe obszary europejskiej  strategii 
wobec alkoholu to: 

1/ ochrona dzieci i młodzieży przed szkodliwym wpływem alkoholu, w tym 
nacisk na stosowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz monitoring 
marketingu alkoholowego;

2/ zmniejszenie liczby urazów i zgonów z powodu wypadków drogowych z 
udziałem nietrzeźwych;

3/ zmniejszenie wielkości szkód wśród dorosłych konsumentów alkoholu oraz 
negatywnego wpływu nadużywania na kondycję ekonomiczną Europy;

4/ zwiększenie świadomości wpływu szkodliwej konsumpcji alkoholu na  
    zdrowie;
5/stworzenie bazy wiarygodnych, obiektywnych danych dotyczących alkoholu, 

jego spożycia oraz wpływu na życie mieszkańców Europy.

Ocenia się, że w UE pięćdziesiąt pięć milionów dorosłych spożywa alkohol w 
sposób ryzykowny. Szkodliwe i nieodpowiedzialne spożycie alkoholu jest przyczyną 
co najmniej 7,4% przypadków chorób i przedwczesnych zgonów w UE. Absencja z 
powodu nadużycia alkoholu, picie w godzinach pracy, czy też praca na tzw.: „kacu” 
mają  negatywny  wpływ  na  wydajność  pracy,  a  tym  samym  również  na 
konkurencyjność i rentowność oraz kondycję ekonomiczną państw. 

W grupie  wiekowej  od  15–29  lat  ponad  10%  zgonów  kobiet  i  około  25% 
zgonów mężczyzn spowodowanych jest nadmiernym spożyciem alkoholu. Rocznie 



10 tysięcy osób popełnia  samobójstwo pod wpływem alkoholu -  co 6 samobójca 
odbiera  sobie  życie  będąc  pod  wpływem  alkoholu.  Na  nowotwory  wywołane 
nadużywaniem  alkoholu  umiera  co  roku  50  tysięcy  dorosłych  Europejczyków. 
Alkohol jest także jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drodze (co 
3 wypadek samochodowy spowodowany jest przez pijanego kierowcę). Rocznie 17 
tysięcy osób ginie w wypadkach spowodowanych pod wpływem alkoholu (w tym 11 
tysięcy  ofiar  to  piesi     i  pasażerowie).  Ofiarami  nadużywania  alkoholu  przez 
dorosłych są dzieci. Co szósta małoletnia ofiara przemocy została skrzywdzona przez 
osobę będącą pod wpływem alkoholu. 

Każdego  roku  w  Europie  przychodzi  na  świat  ponad  60  tysięcy  dzieci 
z niedowagą urodzeniową wywołaną spożywaniem alkoholu w ciąży. Picie alkoholu 
w ciąży jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnych uszkodzeń płodu. 

Mając  na  uwadze  powyższe  dane  Gminny  Program  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2009 określa  strategię Gminy 
Trzcianka  w  zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych 
i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu. Program zawiera zadania 
własne  gminy  wynikające  z  art.  41 ustawy  z  dnia  26  października  1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Ustawa wymienia sześć zadań:
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 działań 
sportowych, a także 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 określonych w art. 

131   i  15  ustawy  oraz  występowanie  przed  sądem  w  charakterze  oskarżyciela 
publicznego;

6/ wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej.

Jedynym z zasadniczych kierunków działania  jest profilaktyka rozumiana jako 
przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom.  Gminny  program  profilaktyki 
i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  jest  kontynuacją  zadań  realizowanych 
w  latach  poprzednich  i  stanowi  spis  działań  będących  jednocześnie  zadaniami 
własnymi gminy w obszarze zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2009r 



CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

1.Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży.
2.Zmniejszanie  rozmiarów  problemów  społecznych  szczególnie  związanych  z 
nadużywaniem alkoholu.
3.Promowanie  postaw  społecznych  ważnych  dla  profilaktyki  w  zakresie 
uzależnień, szkód społecznych i zjawiska przemocy w rodzinie.

CELE OPERACYJNE PROGRAMU

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
2. Zmiana zachowań i postaw wobec problemów alkoholowych oraz zjawiska
           przemocy  w rodzinie.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do
          dzieci  i młodzieży.
4. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii, wykorzystanie
          nowoczesnych strategii  i metod.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.
6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
          programu.
7. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki
          problemów alkoholowych.
8. Podniesienie skuteczności działań służb pomocowych.

      9.      Poprawa dostępności do leczenia odwykowego mieszkańcom gminy.

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W 2009 ROKU

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu:

1/ finansowanie działalności „Punktu Pomocy  Kryzysowej”, zwanego dalej PPK 
działającego  w  zakresie  pomocy  psychologicznej  dla  osób  uzależnionych, 
współuzależnionych  oraz  członków rodzin  z  problemem alkoholowym oraz 
osób i rodzin z problemami przemocy w rodzinie, w tym finansowanie pracy 
specjalistów psychiatry, psychologa i terapeutów ds. uzależnień, świadczących 
usługi w PPK;

2/  zwiększanie  dostępności  oddziaływań  terapeutycznych  dla  uzależnionych 
i współuzależnionych;

3/  realizacja  programów  wspierających,  motywujących  i  podtrzymujących  dla 
osób uzależnionych i osób po podstawowym programie terapii;



4/  współpraca i wspieranie grup samopomocowych typu AA, Klub Abstynenta, 
AL.-Anon,  AL.-Ateen;

5/   kierowanie  osób realizujących zadania  gminnego programu rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  na  szkolenia  i  finansowanie  szkoleń  z  zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

6/   finansowanie  udziału  w  sympozjach,  konferencjach  i  innych  spotkaniach 
związanych  z  podnoszeniem  kwalifikacji  osób  pracujących  na  rzecz 
uzależnionych i ich rodzin.

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

1/  finansowanie  działań  i  programów  związanych  z  opieką  psychologiczną 
i  prawną  dla  rodzin  dotkniętych  problemem  alkoholowym  i  przemocy 
w rodzinie;

2/   realizacja programów dla sprawców przemocy w rodzinie;
3/  finansowanie  szkoleń  dla  osób  w  zakresie  interwencji  i  pomocy  ofiarom 

przemocy;
4/  współpraca z  komisariatem policji  w ramach „Niebieskiego Pokoju”,  udział 

członków Komisji w Niebieskich Patrolach;
5/   prowadzenie  działalności  w  zakresie  motywowania  do  podjęcia  leczenia 

odwykowego;
6/ organizowanie wypoczynku z elementami profilaktyki  dla dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych patologią społeczną;
7/  wykorzystanie  do  zadań  pomocowo  –  terapeutycznych  zespołu 

interdyscyplinarnego działającego w ramach GKRPA.

III.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej,  w 
zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania 
narkomanii  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie 
pozalekcyjnych  działań  sportowych,  a  także  działań  na  rzecz  dożywiania 
dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1/  finansowanie  i  organizowanie  na  terenie  szkół  i  innych  placówek 
wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;

2/ pokrycie kosztów zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zakupu 
sprzętu multimedialnego; 

3/   współfinansowanie  i  współorganizowanie  zajęć  sportowych    dla  dzieci  i 
młodzieży;

4/   prowadzenie  świetlic  środowiskowo  –  wychowawczych  na  terenie  miasta 



i gminy Trzcianka, oraz dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych, 
prowadzonych  przez  stowarzyszenia  i  gminę,  pokrycie  kosztów: 
administrowania,  wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych i zakupu 
niezbędnych  materiałów  edukacyjnych  i  wyposażających  pomieszczenia 
świetlicy oraz dożywiania dzieci;

5/  podnoszenie  kwalifikacji  i  jakości  pracy  wychowawców  pracujących 
w świetlicach środowiskowych;

6/   organizacja  i  finansowanie  różnych  form  oddziaływań  profilaktycznych, 
a mianowicie: organizowanie festynów, imprez bezalkoholowych promujących 
zdrowy  styl  życia,  zawodów  sportowych  i  imprez  masowych  dla  dzieci 
i młodzieży oraz konkursów i teleturniejów międzyszkolnych;

7/ podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontrolnych i  interwencyjnych mających na celu 
ograniczenie  dostępności  napojów  alkoholowych  i  przestrzeganie  zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia;

8/ współfinansowanie inwestycji obiektów szkolnych, rekreacyjnych i sportowych 
czyli alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

9/  finansowanie  szkoleń  z  zakresu  profilaktyki,  przeprowadzonych  przez 
ekspertów i profesjonalistów dla różnych grup zawodowych.

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

1/ wspieranie organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia;

2/  współudział  w  finansowaniu  działań  na  podstawie  zawartych  porozumień 
o współpracy między gminami;

3/  promowanie  i  popieranie  działań  profilaktycznych  prowadzonych  przez 
instytucje lokalne, wspólne realizowanie wybranych projektów (np. interwencji 
wobec sprawców przemocy);

4/  propagowanie  działań  edukacyjnych  zwracających  uwagę  na  konieczność 
zachowania abstynencji w ciąży;

5/ zacieśnienie współpracy z lokalną jednostką Policji i Strażą Miejską w zakresie 
zwiększenia kontroli sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określanych
    w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze  
    oskarżyciela publicznego:

1/ podejmowanie interwencji w przypadku złamania zasad sprzedaży alkoholu; 
2/   prowadzenie działań kontrolnych w placówkach handlowych;
3/  sporządzanie  wywiadów i  przygotowywanie dokumentacji  dla  potrzeb sądu, 

w zakresie orzekania przymusowego leczenia;
4/  występowanie z wnioskiem do sądu w sprawach o leczenie odwykowe.



VI.  Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1/  członkom  Komisji  przysługuje  za  udział  w  jej  posiedzeniach  wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, 
ogłaszanego  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  na  podstawie  ustawy  o  minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę;
2/  przewodniczącemu  GKRPA  przysługuje  miesięczne  wynagrodzenie  
w wysokości 20 % minimalnego wynagrodzenia;
3/ wynagrodzenie za ww. czynności wypłacane jest na podstawie listy obecności;
4/  członkom Komisji  przysługuje  zwrot  kosztów podróży  służbowej  na  zasadach 
ogólnie obowiązujących.

VII. Preliminarz wydatków

Planowane wpływy na rok 2009 – 330.000,00 zł

L.p. Przedmiot wydatków Kwota
1. Szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów 

profilaktycznych 5 600
2. Szkolenia: sprzedawców napojów alkoholowych, rodziców 

oraz innych grup społecznych 3 000
3. Konkurs ofert w zakresie realizacji programów 

profilaktycznych i prowadzenia świetlic wychowawczych na 
terenie gminy Trzcianka:

70 850

a) realizacja programów profilaktycznych 10 000
b) prowadzenie świetlic wychowawczych 60 000
c) koszty ogłoszenia konkursu 850

4. Zakup materiałów na realizację programów 
profilaktycznych 5 000

5. Działalność Punktu Pomocy Kryzysowej 103 792
1. koszty wynagrodzeń pracowników 37 353
a) wynagrodzenia osobowe 28 577
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 774
c) składki na ubezpieczenia społeczne 5 234
d) składki na FP 768
2. wynagrodzenia bezosobowe 13 200
3. zakup materiałów i wyposażenia: 2 800
a) art. biurowe 200
b) prenumerata prasy 400
c) środki czystości 700
d) Dzień Trzeźwości 1 500

 4. zakup usług pozostałych 42 600
a) usługi terapeutyczne 31 900
b) prowizje 500



c) opłaty za przesyłki czasopism 100
d) znaczki 100
e) zakup orzeczeń w zakresie uzależnień 10 000
5. opłata za internet 550
6. oplata za telefon stacjonarny 2 500
7. czynsz 2 104
8. podróże krajowe 447
9. odpisy na FŚS 1 138
10. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
i urządzeń kserograficznych

300

11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800
6. Dofinansowanie i finansowanie wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 70 000
7. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 25 200
a) wynagrodzenie członków komisji 21 000
b) szkolenia członków komisji 3 000
c) podróże służbowe 1 200

8. Prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 31 558
a) wynagrodzenia opiekunów 16 800
b) składki na ub. społeczne 1 758
c) dożywianie dzieci 10 000
d) zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry) 3 000

9. Organizacja festynu rodzinnego na temat problemu FAS 10 000
10. Finansowanie działań na podstawie zawartych porozumień 

o współpracy między gminami 5 000
Razem 330 000





4. zakup usług pozostałych
a) usługi terapeutyczne
b) prowizje 500
c) opłaty za przesyłki czasopism 100
d) znaczki 100
e) zakup orzeczeń w zakresie uzależnień
5. opłata za internet 550
6. opłata za telefon stacjonarny
7. czynsz
8. podróże krajowe 447
9. odpisy na FŚS

300

800

6.

42 600
31 900

10 000

2 500
2 104

1 138
10.zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
11. koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego
Dofinansowanie i finansowanie  
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
rodzin z problemem alkoholowym 70 000



a) wynagrodzenia członków komisji
b) szkolenia członków komisji
c) podróże służbowe

a) wynagrodzenia opiekunów
b) składki na ub. społeczne
c) dożywianie dzieci
d) zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry)

Razem

Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Alkoholych 25 200

21 000
3 000
1 200

Prowadzenie gminnych świetlic 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży  z 
rodzin z problemem alkoholowym 31 558

16 800
1 758

10 000
3 000

Organizacja festynu rodzinnego na temat 
problemu FAS 10 000
Finansowanie działań na podstawie zawartych 
porozumień o współpracy między gminami. 5 000

330 000



U Z A S A D N I E N I E

do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Zgodnie  z  art.  41  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.o  wychowaniu  w 
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  U. Z 2007r.  Nr 70,  poz.473 ze 
zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do 
zadań własnych gminy.

Gminny  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2009  rok 
określa   strategię  Gminy  Trzcianka  w zakresie  profilaktyki  i  minimalizacji  szkód 
społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu.
Podstawowe  cele  programu  to  :  zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów 
alkoholowych,  zwłaszcza  wśród  dzieci  i  młodzieży;  zmniejszanie  rozmiarów 
problemów  społecznych  szczególnie  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  oraz 
promowanie  postaw społecznych ważnych dla  profilaktyki  w zakresie  uzależnień, 
szkód społecznych i zjawiska przemocy w rodzinie.

 


