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                                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr /XXXIV/177/10 
Rady Gminy Kowiesy 
z dnia 5 marca 2010 roku 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  NA ROK 2010 

 
 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok jest kontynuacją 
działań realizowanych przez Gminę Kowiesy w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U z 2007r. Nr 70, poz. 473 z 
późniejszymi zmianami. 
Obowiązek opracowania i uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zwanego dalej "programem" wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . 
 
 
II. CELE, ZADANIA ORAZ ZASADY KOORDYNACJI I FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 
§1. 1.Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
adresowanymi do całej społeczności lokalnej są: 

1) promocja zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, 
2) zmniejszenie powstawania nowych, niekorzystnych problemów związanych z uzależnieniem 

od alkoholu  
3) zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, dotyczących w 

szczególności dzieci i młodzieży 
 

2. Tak sformułowane cele głownie osiągane będą poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych: 

1) stworzenie lokalnej koalicji osób i instytucji zajmujących się problemami uzależnień i patologii 
społecznej oraz przemocy w rodzinie, 

2) stworzenie warunków wpływających na zmianę stylu i struktury spożycia alkoholu oraz 
kontrola lokalnego rynku sprzedaży napojów alkoholowych, 

3)  tworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania lokalnych placówek służby zdrowia i 
oświatowo - wychowawczych, 

4)  podniesienie poziomu wiedzy społeczności  lokalnej w zakresie problemów alkoholowych i 
przemocy domowej. 

5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 
3. Podstawowe kierunki działań przewidzianych do realizacji w programie odpowiadają określonym w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadaniom nałożonym na 
gminy,obejmującym: 
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu: 

a) wspomaganie dodatkowych programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 
uzależnionych od alkoholu wykraczających poza statutową działalność placówek służby 
zdrowia oraz innych, 

b) podejmowanie działań mających na celu udzielanie porad i konsultacji osobom uzależnionym, 
zagrożonych alkoholizmem, ich rodzinom i innym poprzez prowadzenie działań motywujących 
do podjęcia leczenia. 
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

a) wspieranie działań specjalistycznych miejsc pomocy (poradnie odwykowe) dla osób 
uzależnionych oraz członków ich rodzin, 

b) zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z 
występowaniem przemocy w rodzinie, 

c) organizacja różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 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: 

a) organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych 
zapobiegających uzależnieniom, adresowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży, 

b) wsparcie działalności świetlicy środowiskowej prowadzącej działalność profilaktyczno-
opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży, 

c) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży między innymi przez prowadzenie 
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, 

d) prowadzenie zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznych adresowanych do dzieci i 
młodzieży, 

e) podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
adresowanych do rodziców, 

f) opracowywanie i wykonywanie materiałów służących oddziaływaniom profilaktycznym, 
g) zakup wydawnictw, prasy, materiałów do realizacji działań z zakresu gminnego programu. 

 
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych: 

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami prowadzającymi działalność na 
rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, 

b) wsparcie działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia 
 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 
a) w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w 

przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, gmina może 
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny. 

b) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej 

 
 4.Wykorzystanie środków z budżetu gminy, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, dokonuje się wyłącznie na wykonanie zadań własnych Gminnego Programu  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 2. 1. Realizacja zadań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, polegających na podejmowaniu czynności przez 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją 
poprzez: 

1) udostępnianie rzetelnych informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy 
psychoterapeutycznej w poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo 
wychowawczych osobom uzależnionym i zagrożonym nadużywaniem alkoholu, 

2) motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z 
uzależnienia i współuzależnienia, 

3)  interwencje w instytucjach pomocnych w przypadkach, gdy w rodzinach dotkniętych 
problemem  alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej, 

4)  kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, 
5) kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu,  
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2. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą 
osobom uzależnionym (placówki odwykowe, grupy samopomocowe). 

 
§ 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą. 

1) udzielanie porad prawnych osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom 
przemocy w rodzinie. 

2) podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 
3) szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i 

choroby alkoholowej. 
4) współpraca z Policją w celu poprawienia skuteczności interwencji policyjnych w przypadkach 

przemocy w rodzinie między innymi poprzez: 
- członkostwo policjanta Posterunku Policji w Kowiesach w Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

 
§ 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, polegających na promowaniu zdrowego stylu życia poprzez: 

1) utrzymywanie w ciągu roku świetlicy w miejscowości Wola Pękoszewska - organizacja miłego 
spędzania czasu wolnego, odrabianie lekcji, rozwijanie zainteresowań, 

2) zorganizowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin podwyższonego ryzyka, 

3) prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 
4) prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych. 
5) dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na organizowane w 

szkołach "zielone szkoły" 
 
 
III. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 
§ 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 
132/2006, zmienionym Zarządzeniami Nr 20/2008 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 15 lipca 2008r. i Nr 
32/2009 z dnia 19 czerwca 2009r.realizuje zadania w zakresie profilaktyki należących do zadań 
gminy. Terenem działania Komisji jest obszar gminy Kowiesy. Siedzibą komisji jest Urząd Gminy 
Kowiesy. Komisja koordynuje wszelkie działania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz na kwartał). 
Komisja podejmuje czynności wynikające z problemów środowiska gminy oraz gminnego programu 
profilaktyki. 
Członkowie Komisji mają prawo do wynagrodzenia za udział w pracach i posiedzeniach komisji. 
Podstawą wypłat wynagrodzenia jest lista obecności z posiedzenia komisji. 
Wysokość wynagrodzenia wynosi: 

1. członkowie Komisji - 80,00 zł brutto za udział w posiedzeniu komisji   
2. sekretarz komisji - 300,00 zł brutto miesięcznie. 

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

W przypadku utworzenia  Centrum Integracji Społecznej w celu wspierania zatrudnienia socjalnego 

zostanie dofinansowany zakup wyposażenia. 

 

 

 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
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§ 6.1. Warunki realizacji programu. 
 

1) nadzór nad realizacją Programu sprawuje Rada Gminy Kowiesy. 
2) w realizacji Programu uczestniczy GKRPA stosownie do jej kompetencji określonych w 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
3) finansowanie zadań programu odbywa się przez pozyskiwanie środków uzyskanych z 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

2. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych Gminy 
Kowiesy z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
 
3. Z realizacji Gminnego programu w 2009 roku i analizy potrzeb na terenie gminy w celu zapewnienia 
ciągłości lub kontynuacji ważniejszych przedsięwzięć przyjmuje się, że w roku 2010 główne kierunki 
powinny być skierowane na sfinansowanie zadań wyszczególnionych w ramowym harmonogramie 
działań, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego programu. 
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        Załącznik Nr 1 do Gminnego  

Programu i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy 
Kowiesy na 2010  rok. 
 

 
HARMONOGRAM 

 
działań związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz 
 z preliminarzem kosztów w gminie Kowiesy w 2010r. 
  

Lp. Zadania Koszt 

1. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach – 
wynagrodzenia dla osób pracujących i sprzątających. 

 
15.400.00zł. 

 

2. Działalność świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej 
oraz wynagrodzenie dla osoby pracującej. 

 
12.200,00zł. 

3. Finansowanie programów profilaktycznych (imprez 
rozrywkowych, spektakli teatralnych, muzycznych 
uwzględniających program profilaktyczny), w tym 
finansowanie udziału dzieci i młodzieży w koloniach i 

obozach z programem profilaktycznym. 

 
 

13.660,00zł. 

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji 
miesięcznie i diety dla członków komisji . 

 
7.800,00zł. 

5. 
 

Abonament za telefon komórkowy.                1000,00zł 
 

6. 
 

Orzeczenia biegłego sądowego. 640,00zł. 

7. 
 

Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
3.300,00zł. 

8 
Dofinansowanie  Centrum Integracji Społecznej  2000,00zł 

   

 
       Razem:          56.000,00zł. 

 
 
Plan dochodów na 2010 rok: 
- środki niewykorzystane za ubiegły rok w wysokości – 13000,00 zł. 
- przewidywane wpływy z opłat za ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 
43000.,00zł. 
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Załącznik Nr 2 do Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywaniu Problemów  Gminy 

Kowiesy na 2010 rok. 
 

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 
2010 ROK 

Lp. Zadanie Termin 

1. 1.Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień 
Gminy Kowiesy na 2010 r. 
2.Opracowanie i przedstawienie Radzie Gminy  
sprawozdania z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009r. 

3.Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w 
sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad 
obrotu tymi napojami. 
4.Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub 

inne instytucje. 
5.Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

 
 

 
 
 

I kwartał 

Styczeń 
Luty 

Marzec 
 

2 1.Opiniowanie wniosków w sprawie dofinansowywania 
kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych 
2. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w 

sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad 
obrotu tymi napojami. 
3. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  

uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub 
inne instytucje. 

4.Kontrola działalności świetlicy środowiskowej w Woli 
Pękoszewskiej 

 
 

 

II kwartał 
Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

 

3. 1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w 
sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży oraz kontrole przestrzegania zasad 
obrotu tymi napojami. 
2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub 
inne instytucje. 
3. Kontrola działalności świetlicy środowiskowej w Woli 
Pękoszewskiej 

 
 
 

III kwartał 
Lipiec 

Sierpień 
Wrzesień 

 

4.  
1. Opiniowanie wniosków i wydawanie postanowień w 

sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad 
obrotu tymi napojami. 

2. Prowadzenie profilaktycznych rozmów z osobami  
uzależnionymi skierowanymi przez Posterunek Policji lub 
inne instytucje. 
3. Kontrola zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 

 
 

IV kwartał 
Październik 

Listopad 
Grudzień 

 

 

 


