
Załącznik  

do Uchwały NR ……../ ……. / 2013 

Rady Gminy Radomsko 

z dnia …………. 
 

 
GMINNY  

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gminie  

Radomsko na rok 2014 ,  zwany dalej „Gminnym Programem” został opracowany 

w oparciu o art. 4 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70  poz. 473 

z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,  z późniejszymi 

zmianami).       

Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 
Cele programu 
 

1. Zwiększanie 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 działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

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

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 
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ROZDZIAŁ I 

ZADANIE Nr 1 

Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej  i edukacyjnej 
w szczególno ści w śród dzieci i młodzie ży. 
 

1. Dofinansowanie, koordynacja realizacji programów profilaktycznych w pięciu 

Publicznych Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych działających na terenie gminy 

oraz współpraca z dyrektorami szkół i pedagogiem szkolnym. 

2. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocja 

zdrowego stylu życia stanowiących integralny element programu 

profilaktycznego , poprzez dofinansowywanie: 

a) imprez bezalkoholowych m.in. festynów, zawodów sportowych;  

b) pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych przez szkoły działające 

na terenie gminy , w tym  zakup sprzętu sportowego w ramach nagród lub 

wyposażenia dla w/w podmiotów; 

c) wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez udzielanie dotacji 

na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.  

3. Organizowanie koncertów, spektakli, warsztatów, pogadanek, prelekcji dla 

dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu. 

4. Organizowanie, finansowanie i dofinansowanie konkursów grantowych 

dla placówek oświatowych prowadzących działalność profilaktyczną na terenie 

gminy. 

5. Zakup nagród  oraz dofinansowanie materiałów umożliwiających 

przeprowadzenie wybranych imprez sportowych, edukacyjnych i 

profilaktycznych. 

6. Zakup materiałów edukacyjnych, broszur z dziedziny profilaktyki uzależnień 

od alkoholu dla kadry pedagogicznej. 

7. Organizowanie lub dofinansowywanie szkoleń, warsztatów, seminariów  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 
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ROZDZIAŁ II 

ZADANIE Nr 2   

Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych  

słu żących rozwi ązywaniu problemów uzale żnień. 

 

1. Współpraca z Przychodnią Specjalistyczną - Poradnią Leczenia Uzależnień 

w Radomsku w zakresie m.in. zakupu materiałów edukacyjnych dla personelu 

i pacjentów itp. 

2. Dofinansowywanie szkoleń dla osób zajmujących się pracą z osobami 

uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu.  

3. Wspieranie działań podejmowanych przez stowarzyszenia abstynenckie na 

rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia. 

4. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu gminy i spoza niej. 

5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Radomsku. 

6. Finansowanie i kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu 

na szkolenia z zakresu profilaktyki, a w szczególności szkolenia dla: 

a) Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Nauczycieli, 

c) Innych osób, które są zaangażowane w działalność profilaktyczną. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZADANIE Nr 3 

Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą w 
rodzinie. 
 

1. Dofinansowanie oraz współudział w organizacji wypoczynku letniego 

zawierającego program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych . 

2. Dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

3. Dofinansowanie sesji prowadzonych przez psychologa w szkołach 

działających na terenie gminy. 
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4. Dofinansowanie organizacji czasu wolnego w okresie wakacji i ferii dla dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniami, jako wskazywanie alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu. 

5. Podejmowanie działań zmierzających do zastosowania obowiązku leczenia 

i zlecanie biegłym lekarzom badania u osoby nadużywającej alkoholu celem 

orzeczenia i wskazania sposobu leczenia.  

6. Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej poprzez nawiązanie współpracy z 

psychologiem, terapeutą. 

7. Funkcjonowanie Gminnego Zespołu  Interdyscyplinarnego . 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZADANIE Nr 4 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizo wanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 

 

1. Monitorowanie sytuacji w Gminie Radomsko pod kątem utworzenia 

lub dofinansowania centrum integracji społecznej. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZADANIE Nr 5 

Podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów art. 13¹ i 15 

ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz wyst ępowanie przed s ądem w charakterze oskar życiela publicznego. 

 

1. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w sklepach 

i punktach gastronomicznych. 

2. Kontrola spożywania alkoholu w miejscach publicznych objętych ustawowym 

zakazem. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Działalno ść Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 

 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej pięciokrotności diety 
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pracowniczej obowiązującej w danym okresie za jedno posiedzenie, w ramach 

którego członek komisji: 

a) Opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie Gminnego Programu; 

b) Opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałami Rady Gminy; 

c) Kontroluje przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi; 

d) Podejmuje działania zmierzające do zastosowania leczenia wobec osoby 

nadużywającej alkoholu oraz decyduje o skierowaniu sprawy do sądu. 

2. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podnoszą i doskonalą kwalifikacje poprzez  udział m.in. w szkoleniach, 

seminariach itp. 

 

ROZDZIAŁ VII  

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profi laktyki 

i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Gminie  Radomsko n a rok 2014 

 

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu realizowane będą ze środków 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu w 2014 r. 

to 39.000,00 zł 

Wydatki na poszczególne zadania przewidziane w Gminnym Programie 

przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Zadania  Planowane środki  

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej ,w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

30.000, 00 zł 

2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień 

2.000,00 zł 

3. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna i psychologiczna dla 
osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz 
ochrona przed przemocą w rodzinie 

7.000,00 zł 

4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 

1.000,00 zł 

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

1.000,00 zł 

 RAZEM: 41.000,00 zł 
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.000,00 zł 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych w  Gminie  Radomsko na rok 2014. 

 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, 

3. Inne podmioty, którym zlecone zostaną zadania publiczne w drodze otwartych 

konkursów ofert lub zamówień publicznych, 

4. Publiczne Zespoły Szkolno – Gimnazjalne z terenu gminy Radomsko 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia ko ńcowe. 

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu 

i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza łączny raport 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Radomsko za rok 2013 oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko za rok 2013 i przedstawia 

go Wójtowi oraz Radzie Gminy do 31 marca roku następującego po roku, którego 

raport dotyczy. 


