
Uchwała Nr XXX/162/05 
Rady Gminy Kołaczyce 
z dnia 30 marca 2005r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2005 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 41 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 

1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, 

poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 23, poz. 186), Rada 
Gminy Kołaczyce uchwala, co następuje: 

 
§1.  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2005 rok następującej treści: 

 
I.  ZAŁOŻENIA 
 

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego 

i materialnego dobra Narodu, przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 

147, poz. 1231 ze zm.) zwanej dalej ustawą, określające zadanie własne gminy 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, nakładają 

obowiązek corocznego uchwalania gminnego programu w tym zakresie. 

Nadużywanie alkoholu rodzi szereg negatywnych problemów, do których należą: 

- samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu, 

- uszkodzenie zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących, 

- uszkodzenie rozwoju psychofizycznego i kariery edukacyjnej pijącej młodzieży, 

- szkody występujące u członków rodzin alkoholowych, 

- alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy, 

- naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe.  

Negatywne zjawiska dotyczą również w dużym stopniu mieszkańców gminy 

Kołaczyce.  

W związku z powyższym należy podjąć działania polegające na eliminowaniu 

problemów, które aktualnie występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych. 

 

Zgodnie z tegorocznymi rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych priorytetem w 2005r. powinno być wdrożenie „Niebieskich 

Kart” w pomocy społecznej i policji. Dokumentację tę pracownik socjalny i policja 

wypełnia w przypadku uzyskania informacji o pomocy w rodzinie. 

 



II.  CEL PROGRAMU. 
 

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz 

zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

 
III. PODSTAWOWE STRATEGIE. 
 

1. Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież. 

2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień. 

3. Zmniejszanie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych. 

4. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem 

alkoholu. 

5. Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego. 

6. Zmniejszanie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych 

nietrzeźwością. 

7. Zmniejszanie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku 

publicznego. 

8. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

9. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

10. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji 

programu. 

 
IV.  HARMONOGRAM ZADAŃ I ICH REALIZACJA. 
 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 
1) Informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

2) Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla osób pracujących w punkcie 

informacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz członków 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3) Prenumerata miesięczników poświęconych profilaktyce i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

4) Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat profilaktyki uzależnień 

w celu stworzenia podręcznej biblioteczki dotyczącej wiedzy o problemach 

alkoholowych. 

5) Sporządzenie listy teleadresów placówek lecznictwa odwykowego, możliwości 

uzyskania porad prawnych i psychologicznych oraz z zakresu terapii i rehabilitacji 

w formie publicznej informacji zwyczajowo przyjętej w gminie Kołaczyce. 

6) Częściowe sfinansowanie kosztów dojazdu osobom uzależnionym od alkoholu 

w celu wzięcia udziału w programie psychoterapeutycznym, gdyż jak dotąd brak 

jest środków farmakologicznych skutecznych w terapii uzależnień od alkoholu. 

 
 



2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
bezpośredniej informacji dotyczącej uzyskania pomocy psychologicznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1) Doraźna pomoc w korzystaniu z porad psychologicznych w punkcie 

konsultacyjnym. 

2) Wstępna terapia współuzależnienia. 

3) Obsługa telefonu zaufania - telefon zaufania Nr ................ wewnętrzny ..... jest 

czynny w godzinach pracy codziennie od godz. ...... do ......... w dni robocze. 

 
3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół 
gminy Kołaczyce. 

2) Sfinansowanie szkoleń dla pedagogów, nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi 

z rodzin alkoholowych oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć 

profilaktycznych. 

3) Zorganizowanie konkursu na temat problemu alkoholowego w rodzinach 

i społeczeństwie dla uczniów szkół gminy Kołaczyce we współpracy 

z pedagogami szkolnymi. 

4) Zorganizowanie wycieczek i innych form wypoczynku dla młodzieży z grup 

ryzyka posiadających precyzyjnie przygotowany program zajęć profilaktyczne - 

edukacyjny w zakresie używania środków psychoaktywnych. 

5) Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej 

stanowiących alternatywną i ciekawą możliwość spędzenia wolnego czasu 

i uzupełnienie zajęć profilaktyczne - edukacyjnych z uwagi na fakt, iż szkoła jest 

miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, w którym można zdiagnozować 

zachowania problemowe i podjąć stosowną interwencję. 

6) Sfinansowanie spektaklów teatralnych i występów artystycznych dotyczących 

problemu przemocy, alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród 

młodzieży. 

7) Dofinansowanie dla młodzieży szkolnej z gminy Kołaczyce pozalekcyjnych zajęć 

sportowych m. in. wyjazdów na basen, lodowisko, itp. 

 
4.  Wspomaganie działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 
 

5.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 

Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia 

stosownie do art. 15 ust. 1 przedmiotowej ustawy, która zabrania sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: 

a) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 

b) osobom do lat 18, 

c) na kredyt lub pod zastaw. 



 
V.  UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE 

I FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU. 
 

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości pochodzi ze środków 

z budżetu gminy. 

 
VI. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH. 
 

Na podstawie art. 4
1
 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Wójt powołuje Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
1.  Komisja prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz podejmuje czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a w szczególności: 
1) prowadzi rozmowy motywujące osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego, 

2) wnioskuje do Komisariatu Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej 

o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w najbliższym otoczeniu osoby 

uzależnionej, 

3) kieruje na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

4) wnioskuje do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu niektórych osób uzależnionych 

od alkoholu. 

 
2.  Zadania Komisji: 
 

1) realizacja zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2005r.” 

2) opiniowanie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy: 

a) uchwałą Nr XXX/161/05 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 30 marca 2005r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy 

Kołaczyce, 

b) uchwałą Nr X/35/2003r. Rady Gminy Kołaczyce z dnia 27 maja 2003r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, 

3) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 



na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 41 pkt 5 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 

a) za posiedzenie Komisji (w tym ewentualne kontrole punktów sprzedaży) 

wynagrodzenie w formie diety - 100,00 zł, słownie: sto złotych. 

 
VII. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE W REALIZACJI GMINNEGO 

PROGRAMU. 
 

Koordynację realizacji zadań Programu zapewni Pełnomocnik ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współdziałaniu z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacjami współpracującymi 

w realizacji Programu tj.: 

1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Pełnomocnik Wojewody ds. Profilaktyki Uzależnień. 

3. Kontakt z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kołaczycach, Posterunek Policji w Kołaczycach, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kołaczycach. 

 
VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoli na 

planową realizację powyższych zadań. 

 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczyce. 

 
§3.  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach 

ogłoszeń w gminie Kołaczyce. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 


