
Uchwała Nr  XXXVIII/276 /2005 

 

Rady Miejskiej w Opatowie 

 

z dnia 29 grudnia  2005 roku 
 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2006 rok”. 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku               
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  
Nr 116 , poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175,             
poz. 1457), art. 41ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1231,  Nr 167, poz. 1372,  z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 
r. nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 
1485) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Opatów na 2006 rok: stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
                                                    
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 3 
 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń   w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

       Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie 
 
  /Krzysztof Wróblewski/ 



 

 

Załącznik Nr l 
do uchwały Nr 
XXXVIII/276//2005 
Rady Miejskiej w 
Opatowie 
z dnia 29 grudnia           
2005 r. 
 
 

 

                       Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Opatów na 2006 rok 
 

 

 
Rada Miejska w Opatowie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4

1
 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1231 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą uznaje za konieczne 

podjęcie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych 

od alkoholu , działania zmierzające do zmniejszenia rozmiarów tych, 
które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do 

pokonywania już istniejących problemów. 
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu alkoholowych obejmują 
następujące zadania: 
_ 
l.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
  uzależnionych od alkoholu, która realizowana będzie poprzez: 

l)  Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      
w Opatowie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. 

 2)   Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla kadry działającej w zakresie 
 lecznictwa odwykowego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych        
           celem   podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w lecznictwie odwykowym.                  

3) Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Opatowie w 
zakresie  działalności naprawczej leczniczej oraz finansowanie dodatkowych zajęć 
terapeutycznych dla pacjentów Poradni uzależnionych od alkoholu. 

4) Dofinansowanie Izby Zatrzymań do Wytrzeźwienia przy Komendzie  Powiatowej    
Policji w  Opatowie w zakresie dodatkowych zadań związanych z działalnością 
profilaktyczną wobec osób  skierowanych  do Izby 

5) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich 
rodzin. 



2.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
   psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w 

   rodzinie poprzez: 
1) Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się 

w   rodzinach alkoholowych, w tym zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie 
kontaktu z      

       dzieckiem wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym. 
2) Doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem 

procedury „Niebieskiej Karty”, planowaniu kompleksowej pomocy dla ofiar 
przemocy, dorosłych, dzieci oraz monitorowaniu sytuacji rodziny 

 3)   Finansowanie szkoleń i kosztów dojazdu na szkolenia dla członków Gminnej Komisji 
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach profilaktyki, rozwiązywania 
  problemów alkoholowych, zjawiska przemocy w rodzinie, uruchomienie programów  
             pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików. 
 4)   Dofinansowanie programów terapeutycznych i psychokorekcyjnych dzieci i  
             młodzieży z rodzin  z  problemem alkoholowym, w ramach różnych form spędzania  
             wolnego czasu poprzez :  kolonie, zimowiska, obozy terapeutyczne oraz zajęcia   
             pozalekcyjne.  

5)  Współdziałanie z policją, prokuraturą, pracownikami socjalnymi, pedagogami    
       szkolnymi, kuratorami sądowymi, pracownikami służby zdrowia w zakresie    
       udzielania profesjonalnej  pomocy ofiarom przemocy ze strony osób uzależnionych od  
        alkoholu.  

      6)   Przeprowadzanie i sfinansowanie spotkań informacyjnych o zjawisku przemocy w 
       rodzinie.                                                                                                                                       
      7)   Dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych                                              
            i socjoterapeutycznych 

8)   Współpraca z Powiatowym Punktem Konsultacyjnym dla Ofiar Przestępstw i     
       Przemocy. 
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  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  

poprzez: 
1) rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, które obejmują 

: trening   umiejętności komunikowania się, asertywność  dla dzieci i młodzieży a 
także ich wychowawców  realizowanych na terenie szkół i innych placówek 
oświatowo-wychowawczych.       

       2)    organizowanie i finansowanie kursów oraz programów edukacyjnych                                 
              i profilaktycznych dla rodziców dotyczących dostarczania wiedzy i rozwijania    
              umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat problemów wynikających z  
              uzależnień( alkohol, narkotyki, tytoń) oraz przemocy domowej  realizowanych na    

       terenie gminy. 
 3)  współpraca  z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi 

Kościołami oraz związkami wyznaniowymi, kreująca i upowszechniająca zdrowy styl 
życia, zdrowa alternatywa, mająca na celu promocję zdrowia, pozalekcyjne zajęcia 
sportowe i propagowanie trzeźwych obyczajów. 

4)   prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na 
 terenie gminny na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
       5)  prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane 



 z profilaktyką problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich kampaniach 
 medialnych dotyczących tej problematyki, 

6)  finansowanie literatury fachowej z zakresu profilaktyki uzależnień, broszur, 
             plakatów dla instytucji, osób prawnych i szkół. 

7)  dofinansowanie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, 
wskazanie pozytywnych wzorców osobowych poprzez: 
a) zajęcia sportowe i rekreacyjne wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,                                                           
b) organizowanie festynów, koncertów, konkursów o tematyce uzależnień, 
c) dofinansowanie wyposażenia  w sprzęt sportowy sal gimnastycznych, 
Uczniowskich Klubów Sportowych, remiz OSP, klubów wiejskich, osiedlowych, 
placów zabaw.                                         

8) Finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
uczestniczących w   pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                    
i socjoterapeutycznych. 

 9)  kontrola rynku napojów alkoholowych stosownie do wymogów ustawy o 
wychowaniu w   trzeźwości a zwłaszcza przestrzegania  zakazu sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim.   

      10)  opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
 alkoholowych. 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 
1)   wsparcie materialne i finansowe oraz edukacyjne dla organizacji pozarządowych, 

które spełniają kryteria określane w ramach gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i realizują zgodnie ze swoim statutem 
zadania z zakresu profilaktyki     i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2)   wsparcie finansowe działalności Klubu Aktywnego Abstynenta "ŁUKAWA"                 
      w Opatowie. 

 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych                                  
     w art. 13

1
 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

     alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela  

      publicznego, które realizowane będą  poprzez:                                                                                                           
1) Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

we współpracy ze Strażą Miejską i Policją działalności kontrolnej i interwencyjnej         
w  stosunku do osób łamiących   ustawowy zakaz reklamy napojów alkoholowych. 

2) Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we   
      współpracy   ze Strażą Miejską i Policją działalności kontrolnej i interwencyjnej w   
      stosunku do przedsiębiorców  handlujących napojami alkoholowymi. Doskonalenie    
      kontroli punktów sprzedaży w kontekście   przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu    
      osobom nieletnim. 

 
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie zwana dalej  

     komisją    
     realizuje zadania w zakresie: 

    1)  współpracy z organami samorządu gminnego.   
     2)  współpracy przy konstruowaniu projektu gminnego programu profilaktyki i 
     rozwiązywaniu problemów alkoholowych z instytucjami i organizacjami, 
     3)  prowadzenie działalności opiniodawczej oraz kontroli przestrzegania warunków 
    sprzedaży, podawania i sprzedawania napojów alkoholowych, 
    4)  prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności               
         dla dzieci i młodzieży, 
    5)   podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby     



          uzależnionej     
     od  alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

    6)   wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
      rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
     7)   udzielania rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy 
      psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 
     8)   zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
      uzależnionych od alkoholu 
7. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji   
    Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych: 

1) Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji w  
            wysokości 90 zł. brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych) oraz za udział w pracach   
            zespołów konsultacyjnych  ( przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi od    
            alkoholu oraz kontrola punktów sprzedaży   napojów alkoholowych)w wysokości 50    
            zł. brutto / słownie: pięćdziesiąt złotych/ za każdorazowy  udział w w/w    
            czynnościach. 
    2)  Podstawę do naliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt l). stanowi podpis 
         na liście obecności prowadzonej przez sekretarza Komisji oraz protokoły z   
         przeprowadzonych  rozmów. 
         
                  
 
 
                    8. Dochody i wydatki na realizację zadań określonych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w roku 2006 

 

                                         Dział 851 rozdział 85254 

 

Plan 160000,00 zł.                                         Planowane wydatki 227439,00 zł. 

                                                                                                              

 

 

L.p Zadanie 
Planowana kwota 

wydatkowania 

1. Świetlica „Nasz Mały Dom” 5000,00 zł. 
2. Świetlica prowadzona przez Stow. Pomocy Rodzinie 5000,00 zł. 
3. Dofinansowanie grup świetlicowych prowadzonych przy 

Opatowskim Ośrodku Kultury 
4000,00 zł. 

4. Świetlica przy Samorządowym. Zespole Szkół Nr. 1 1000,00 zł. 
5. Wypoczynek Dzieci i młodzieży z rodzin zag. patologią 50000,00 zł. 
6. Działalność Klubu Aktywnego Abstynenta”Łukawa”  10000,00 zł. 
7. Wydatki związane z Izbą Zatrzymań do Wytrzeźwienia przy KPP 

w Opatowie 
7200,00 zł. 

8. Opinie lekarza biegłego w kierunku uzależnienia 7000,00 zł. 
9. Zakup materiałów edukacyjnych: broszur, literatury, plakatów 2800,00 zł. 
10. Programy profilaktyczne, spektakle dla dzieci i młodzieży, 

profilaktyka domowa w rodzinie. 
20000,00 zł. 

11. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień przy SPZZOZ w  1000,00 zł. 



Opatowie 
12. Dofinansowanie inicjatyw mających na celu zagospodarowanie 

czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych/ zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, festyny, koncerty/ 

35000,00 zł. 

13. Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych . 

9720,00 zł. 

14. Szkolenia dla GKRPA i Instytucji współpracujących 3000,00 zł. 
15. Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu wraz ze sporządzeniem dokumentacji. 
2500,00 zł. 

16. Przeprowadzenie i sfinansowanie spotkań informacyjnych o 
zjawisku przemocy w rodzinie. 

3000,00 zł. 

17. Programy socjoterapeutyczne dla Klubu Aktywnego Abstynenta 
„Łukawa” 

2000,00 zł. 

18. Zakup komputerowego programu profilaktycznego dla potrzeb 
GKRPA. 

2500,00 zł. 

19. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z  problemem 
alkoholowym i ich rodzin 

15000,00 zł. 

20. Inne zadania z zakresu profilaktyki wynikłe w roku 2006  41719,00 zł. 
 

Razem: 227439,00 zł. 

 

 
 


