
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/110/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 2277) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Dobromierz na 2020 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku. 

 

 

          Przewodniczący Rady 

                  (-) Piotr Rusek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

do UCHWAŁY NR XVIII/110/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2020 rok 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                        

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Program jest  

corocznie uchwalany przez radę gminy,  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

   WÓJT 

        (-) Jerzy Ulbin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        Załącznik 

do UCHWAŁY NR XVIII/110/20 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH DLA GMINY DOBROMIERZ NA 2020 ROK 

 

I. Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy  Dobromierz 

na 2020 rok jest lokalnym dokumentem strategicznym, określającym gminną politykę społeczną 

zmierzającą do minimalizacji szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu.  

Program stanowi część Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dobromierz na lata 

2014-2020, przyjętej Uchwałą nr XLI/233/14 Rady Gminy Dobromierz w dniu 7 lutego 2014 r.                    

i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia  na lata 2016 – 2020.  

Przyjęte w programie zadania kontynuują działania rozpoczęte w latach ubiegłych. 

II. Cele programu 

1. Promocja zdrowia. 

2. Profilaktyka. 

3. Redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa. 

III. Diagnoza za 2019 r.  

Według danych, będących w statystykach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z powodu 

uzależnienia  pomocą społeczną objęto 2 rodziny. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 13 osób. Rozmowy motywujące do pojęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego przeprowadzono z 7 osobami. Z tego 3 osoby wykonały zabieg 

wszywki i utrzymują abstynencję. 2 osoby odbyły stacjonarne leczenie odwykowe. 2 osoby utrzymują 

abstynencję i uczestniczą systematycznie w zajęciach wspierających. Do Sądu Rejonowego w 

Świdnicy złożono 1 wniosek o przebadanie pod kątem uzależnienia i wydanie postanowienia o 

obowiązku leczenia odwykowego. Wobec 4 osób trwa nadal postępowanie motywujące. 

W roku objętym diagnozą, do Zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart, 

założonych w 13 rodzinach, z czego w 10 przypadkach sprawcy przemocy znajdowali się pod 

wpływem alkoholu. Zarówno ofiary przemocy, jak i sprawcy uczestniczyli w terapii indywidualnej 

oferowanej przez Punkt konsultacyjny. Łącznie z zajęć terapeutycznych skorzystało 20 osób. 

Placówki oświatowe, funkcjonujące na terenie gminy realizowały w ciągu 2019 roku szkolne 

programy profilaktyczne. Działaniami objęto wszystkich uczniów. Dodatkowo ofertę profilaktyczną 

szkół poszerzano podczas zajęć w świetlicach środowiskowych i przedszkolach, podnosząc 

świadomość młodego pokolenia w zakresie szkód zdrowotnych związanych z używaniem alkoholu, 

promując jednocześnie zdrowy model życia. W ramach podnoszenia kompetencji i wiedzy z zakresu 

uzależnień, przeszkolono wszystkich członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespołu interdyscyplinarnego, nauczycieli, pracowników socjalnych i asystenta 

rodziny. 

IV. Kierunki działań 

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, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania 

przemocy i agresji rówieśniczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 



 

 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

V. Zadania do realizacji  

1. Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym 

motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia dobrowolnego leczenia osób 

uzależnionych. Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia 

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 

2. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. Motywowanie do 

podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Opłacanie kosztów opinii biegłych w 

przedmiocie uzależnienia i kosztów sądowych za złożenie wniosku o wydanie postanowienia 

o obowiązku leczenia odwykowego osoby uzależnionej. 

3. Prowadzenie i finansowanie zajęć samopomocowych i terapeutycznych.    

4. Prowadzenie i finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 

Zakup materiałów, środków czystości i pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego 

wyposażenia do prowadzenia zajęć. Finansowanie dożywiania dzieciom uczęszczającym na 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Współorganizacja i finansowanie zajęć sportowych, 

wypoczynku zimowego, gminnych imprez integracyjnych, w szczególności Dnia Dziecka, 

Mikołajek oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży, będących elementem realizowanych 

programów profilaktycznych. 

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

6. Organizacja i finansowanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla potrzebujących 

mieszkańców gminy. 

7. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udział w pracach Zespołu 

interdyscyplinarnego. Doskonalenie metod interwencji w ramach procedury „Niebieska 

karta”. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska 

przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z 

problemem alkoholowym. 

8. Podejmowanie działań profilaktyki uniwersalnej, skierowanych do wszystkich grup 

wiekowych dzieci i młodzieży. Edukacja rodziców i osób dorosłych. Wsparcie finansowe 

placówek oświatowych w realizacji szkolnych programów profilaktycznych. Wdrażanie 

uniwersalnych programów profilaktycznych. 

9. Podejmowanie działań profilaktyki selektywnej, adresowanej do jednostek lub grup, które ze 

względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów 

uzależnień. Realizacja zajęć opiekuńczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Dostęp do oferty pomocy psychologicznej. 

10. Podejmowanie działań profilaktyki wskazującej, ukierunkowanej na jednostki lub grupy 

wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem 

alkoholu. Dostęp do specjalistycznej pomocy i wsparcia. 

11. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, w szczególności w zakresie informowania społeczeństwa 

lokalnego o ryzyku wystąpienia szkód związanych ze spożywaniem alkoholu. 

12. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców przy aktywnej 

współpracy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu.  

13. Współpraca z sądem, kuratorami, policją, służbą zdrowia, szkołami, ośrodkiem pomocy 

społecznej, kościołami, organizacjami pozarządowymi, zakładami lecznictwa odwykowego 

oraz innymi gminami w zakresie pomocy osobom i rodzinom uzależnionym. 

14. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podejmowanie działań 

edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. 



 

 

15. Podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny w 

przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym złamania zakazu 

promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

16. Opiniowanie, dla organu zezwalającego, wniosków podmiotów gospodarczych                           

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności usytuowania punktu z 

uchwałą nr XLVIII/302/18 Rady Gminy Dobromierz  z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 

zasad usytuowania na terenie gminy Dobromierz miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Za udział w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 200 zł dla 

przewodniczącego komisji i po 170 zł dla pozostałych członków komisji. Za każdorazową 

nieobecność na posiedzeniu komisji, potrąca się 20% wynagrodzenia miesięcznego. Suma potrąceń w 

danym miesiącu nie może być wyższa niż przysługujące wynagrodzenie miesięczne. Podstawą 

wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności, sporządzana każdorazowo z posiedzenia komisji, 

zatwierdzona merytorycznie przez Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki  rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Wynagrodzenie wypłacane jest najpóźniej w piątym dniu miesiąca następującego po 

miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. 

VII. Zasady finansowania programu 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są dochody własne gminy uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków na sfinansowanie realizacji programu w 2020  r. 

została ustalona w budżecie Gminy Dobromierz na kwotę 60 000 zł. O udzieleniu finansowania lub 

dofinansowania do realizacji przedsięwzięć ujętych w programie decyduje Wójt, w granicach 

ustalonych środków budżetowych i zgodnie z obowiązującym prawem. 

VIII. Realizatorzy programu 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Partnerem w 

realizacji programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek  Kultury Sportu  i Rekreacji, placówki oświatowe i 

policja. 

IX. Zakładane efekty programu 

1. Utrzymanie skutecznego  systemu  pomocy osobom uzależnionym. 

2. Utrzymanie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy i agresji. 

3. Podniesienie świadomości społecznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat 

negatywnych skutków używania nikotyny, alkoholu i innych środków uzależniających. 

4. Promocja zdrowego stylu życia.  

X. Monitoring programu 

Realizator programu składa radzie gminy w terminie do 31 marca następnego roku sprawozdanie ze 

zrealizowanych zadań określonych w programie.  

 

 

 

 
  


