
UCHWAŁA Nr XXIII.213.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
                  Alkoholowych Gminy Przystajń na 2017 rok

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2016.446 j.t. z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487 j.t. z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2017 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    mgr Henryka Kapuścik

    



                                                                                                Załącznik Nr 1                            
                                                                                                   do Uchwały Nr XXIII.213.2016 

                                                                                                        Rady Gminy Przystajń                
                                                                                                 z dnia 21 grudnia 2016 r.            

   
GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2017 ROK

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 
2017  rok –  zwany dalej „Programem” –  reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń.
Program jest odzwierciedleniem zadań własnych gminy wynikających z art.  41 ustawy z dnia 
26  października 1982  r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. 2016.487 j.t. z późn. zm.).

Główne     kierunki     działań     wyznaczone     w     programie  ,   dotyczą  :  
1. Zwiększanie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki,
2. Dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania czasu i aspiracji życiowych,
3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych,
4.  Wspomaganie rodzin dotkniętych przemocą m.in.  udzielanie informacji,  doradztwo,  pomoc 
psychologiczna i pedagogiczna,
5. Zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej,
6. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych,
7. Wdrażanie różnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

Cele     i     metody     rozwiązywania     problemów     alkoholowych  :  

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

Cele:
1. Zapewnienie pomocy i terapii w chorobie alkoholowej oraz podniesienie standardu 
i kompleksowości usług.
2.   Zachowanie abstynencji i nabywanie umiejętności do nowych form życia bez spożywania 
alkoholu.
3.  Nabywanie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i rozwój 
osobisty.

Realizacja     tego     zadania     może     odbywać     się     poprzez     następujące     metody  :  
1.  Kontynuacja prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin przy Urzędzie Gminy w Przystajni a także przy Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy:
-  motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia jak i terapii w tym osób 
współuzależnionych,
- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończeniu terapii odwykowej,
- dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej, 
- porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
-  współpraca z Poradnią Odwykową w Kłobucku,  Ośrodkiem Terapii Uzależnień Alkoholowych 
w Parzymiechach,  Poradnią Odwykową w Częstochowie i Wojewódzkim Szpitalem 
Neuropsychiatrycznym w Lublińcu oraz Oddziałem Odwykowym w Toszku,
- prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii odwykowej,



- kierowanie na badania do lekarzy biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu,
-  dofinansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych 
i współuzależnionych,
- zakup, dystrybucja materiałów, ulotek , broszur i książek na temat choroby alkoholowej,
-  zakup czasopism,  ulotek oraz innych materiałów mających na celu zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej.

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

Cele:
1. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie  skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem 
alkoholowym.

Realizacja     tego     zadania     może     odbywać     się     poprzez     następujące     metody  :  
-  koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę 
z Policją, pedagogami, pracownikami socjalnymi, psychologiem szkolnym oraz kuratorami,
-  udział w kampaniach i akcjach ogólnopolskich oraz regionalnych dotyczących przemocy 
w rodzinie,
- opracowywania lub zakup materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w sprawie 
uzależnień bądź przemocy w rodzinie,
- popularyzowanie „Niebieskiej Linii” – bezpłatnego telefonu informacyjno – interwencyjnego dla 
ofiar przemocy,
-  organizowanie dla dzieci ze środowisk dotkniętych różnymi problemami rodzinnymi przede 
wszystkim przemocy w rodzinie bądź uzależnień wolnego czasu – konkursy, imprezy integracyjne, 
Dzień Mikołaja, 
- szkolenia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy domowej,
- dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień,
-  finansowanie  dożywiania dzieci uczestniczących do świetlic opiekuńczo –  wychowawczych 
i socjoterapeutycznych.

III.  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.

Cele:
1.  Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz Gimnazjum także dla rodziców i nauczycieli.
2.  Budowanie właściwego wizerunku własnej osoby,  otwartości,  empatii,  konstruktywnego 
rozwiązywania problemów, radzenia sobie  z  własnymi negatywnymi emocjami oraz z przemocą 
z zewnątrz.
3. Zmiana modelu spędzania wolnego czasu.



Realizacja     tego     zadania     może     odbywać     się     poprzez     następujące     metody  :  
-  organizowanie,  finansowanie bądź dofinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych 
na terenie szkół,
-  organizowanie i finansowanie koncertów,  spektakli z elementami edukacji i profilaktyki 
uzależnień oraz przeciwdziałania agresji  i przemocy,
- organizowanie konkursów o tematyce uzależnień,
-  organizowanie zajęć oraz imprez kulturalnych dla dzieci i  młodzieży celem zorganizowania 
wolnego czasu promujących abstynencję i zdrowy styl życia, 
-  wspieranie działalności i utrzymania świetlic szkolnych gdzie prowadzone są zajęcia 
o charakterze profilaktycznym,
- organizowanie i finansowanie gminnych kampanii profilaktycznych dotyczących uzależnienia od 
alkoholu   oraz udział  w  kampaniach ogólnopolskich, 
- działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych oraz na rzecz ich rodzin,
-  organizowanie  zajęć  pozalekcyjnych,  zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz terenów 
umożliwiających poprawę umiejętności sportowych mających wpływ na prawidłowy rozwój 
fizyczny i psychofizyczny dzieci i młodzieży,
-  wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez dzieci,  młodzież i dorosłych 
(kluby dyskusyjne, gazetki, alternatywne formy spędzania czasu wolnego),
- dofinansowanie  szkoleń dla pedagogów  szkolnych,  pracowników socjalnych  członków GKRPA 
i   innych  osób  w  zakresie  realizacji  programów profilaktycznych i rozpoznawania uzależnień,
-  prowadzenie stałej informacji wraz z udostępnianiem książek,  broszur,  ulotek o tematyce 
uzależnień  i przeciwdziałania przemocy,
- edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków.

IV.  Wspomaganie działalności instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Cele: 
1. Zapobieganie powstawaniu negatywnych zjawisk spowodowanych brakiem alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego.
2. Zmniejszenie patologii społecznych spowodowanych uzależnieniami.
3. Podnoszenie poziomu życia rodzin dotkniętych problemami społecznymi.

Realizacja     tego     zadania     może     odbywać     się     poprzez     następujące     metody  :  
- współpraca ze służbą zdrowia na terenie gminy,
-  współpraca z przedstawicielami innych instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji pozarządowych, 
osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych /poradnia psychologiczno-pedagogiczna/sądy, policja/,
- wsparcie Policji w organizacji akcji profilaktycznej,
- tworzenie lokalnej koalicji trzeźwościowej,
-  dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom  i młodzieży,
- finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-  doposażenie placówek w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia sportowych zajęć 
pozalekcyjnych,
- dofinansowanie do utrzymania punktu konsultacyjnego oraz pomieszczeń w których funkcjonują 
świetlice oraz prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
-  podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących 
napojami alkoholowymi,



- systematyczne szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Przystajni.

V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  13 
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cele:
l. Zmniejszenie dostępności do zakupu alkoholu przez młodzież.

Realizacja     tego     zadania     może     odbywać     się     poprzez  :  
-  podejmowanie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów.
-  podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi dot.  Reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu osobom 
do lat 18 i nietrzeźwym.

Realizatorzy programu:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zespół Szkół w Przystajni. 
3. Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim.
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni.
5. Gminna Biblioteka Publiczna.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Ośrodki Zdrowia z Terenu Gminy.
9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu. 

Źródła     i     zasady     finansowania     Gminnego     Programu     Profilaktyki     i     Rozwiązywania     Problemów   
Alkoholowych  :  
1.  Źródłem finansowania zadań wynikających z programu są środki finansowe budżetu gminy 
pochodzące  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2.  Zasady finansowania zadań wynikających z Programu określa harmonogram realizacji zadań 
niniejszego programu.
3. Dokumentem prawnym tworzącym podstawę do prowadzenia i finansowania działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26  października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. 
zm.) oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.  Obsługę finansowo-księgową zadań wynikających z programu -  wykonuje księgowość Urzędu 
Gminy. 

Gminna      Komisja     Rozwiązywania     Problemów     Alkoholowych  :  
 
  Dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące 
wynagrodzenie:
- za prace w komisji (posiedzenie) – 90 zł
- za prace w komisji przewodniczącego (posiedzenie) – 100 zł.



HARMONOGRAM    REALIZACJI    ZADAŃ  GMINNEGO   PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYSTAJŃ NA ROK 2017

I.  ZWIĘKSZENIE  DOSTEPNOŚCI  POMOCY  TERAPEUTYCZNEJ  I  REHABILITACYJNEJ 
DLA  OSÓB  UZALEŻNIONYCH  OD  ALKOHOLU 

Lp. Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Termin realizacji
1 Prowadzenie systematycznej działalności 

w formie motywowania do poddania się 
leczeniu i kierowania na leczenie odwykowe:

 wywiady środowiskowe 
 badania przez biegłego 
 rozmowy z uzależnionymi
 dostarczenie materiałów informacyjno 

- edukacyjnych
 bieżąca działalność GKRPA.

GKRPA, GOPS,
Pełnomocnik
GPPRPA ciągły

2 Informowanie społeczności o możliwościach 
uzyskania pomocy w zakresie terapii.

GKRPA 
Pełnomocnik ciągły

3 Pomoc psychologa i lekarza psychiatry. Poradnia odwykowa
Kłobuck
Poradnia Odwykowa 
Częstochowa 

ciągły

4 Pomoc poprzez nawiązanie współpracy z grupą 
psychoedukacyjną.

Poradnia odwykowa
Kłobuck
Poradnia Odwykowa 
Częstochowa

ciągły

5 Oświata zdrowotna i możliwość uzyskania 
pomocy farmakologicznej.

Ośrodek 
Zdrowia ciągły

6 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich 
rodzin. Wstępne motywowanie do terapii. 

Pełnomocnik
GPPRPA 
Komisja RPA ciągły

7 Współpraca z przedstawicielami różnych 
instytucji oraz służb społecznych mających 
bezpośredni kontakt z ofiarami przemocy w 
rodzinie: szkoły, pomoc społeczna, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, sądy, policja.

Pełnomocnik
GPPRPA 
GKRPA ciągły

8 Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych 
oraz informacyjnych dla punktów 
konsultacyjnych, GOPS, Biblioteki, Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie zwiększania dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

10 Opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych 
i szczególnie zaniedbanych, mająca na celu 
stworzenie korzystnych warunków integracji 
wśród dzieci i młodzieży:

 dofinansowanie wyjazdów dzieci na 
wycieczki klasowe

Pełnomocnik GPPRPA 
GKRPA ciągły



 dofinansowanie imprez 
okolicznościowych  i integracyjnych dla 
dzieci

 zakup paczek świątecznych.
11 Szkolenia dla członków GKRPA, pracowników 

GOPS, nauczycieli  w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami 
uzależnionymi, współuzależnionymi oraz 
ofiarami przemocy w rodzinie.

Pełnomocnik GPPRPA
ciągły

12 Doposażenie świetlic działających przy 
szkołach w celu umożliwienia prowadzenia 
prac terapeutycznych oraz zajęć z dziećmi i 
młodzieżą, mających na celu wstępne 
informowanie o zagrożeniu chorobą 
alkoholową i sposobach na zapobieganie jej 
zaistnieniu.

Pełnomocnik GPPRPA
GKRPA ciągły

II.  UDZIELANIE  RODZINOM  W  KTÓRYCH  WYSTĘPUJĄ  PROBLEMY ALKOHOLOWE 
POMOCY  PSYCHOSPOŁECZNEJ  I  PRAWNEJ A  W  SZCZEGÓLNOŚCI  OCHRONY 
PRZED  PRZEMOCĄ  

Lp Formy  i  rodzaj  realizacji Realizujący
zadanie

Termin
realizacji

1 Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla 
ofiar przemocy w rodzinie przy GOPS
- pomoc administracyjno - prawna udzielana 
  osobiście lub telefonicznie
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom 
przemocy w rodzinie.  

Kierownik GOPS 
Pełnomocnik GPPRPA
GKRPA

ciągły

2. Współpraca z opiekunami świetlic opiekuńczo-
wychowawczych.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

3 Udzielanie pomocy rodzinom w których 
występuje problem alkoholu, przemocy w 
rodzinie oraz zaniedbania w zapewnieniu 
podstawowych potrzeb  zapewniających 
normalne funkcjonowanie rodziny. 

Pełnomocnik GPPRPA 
Kierownik GOPS ciągły

III.  PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ 
I  EDUKACYJNEJ   W  ZAKRESIE  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 
W  SZCZEGÓLNOŚCI   KIEROWANEJ DO DZIECI I  MŁODZIEŻY W  TYM 
PROWADZENIE  POZALEKCYJNYCH  ZAJĘĆ  SPORTOWYCH, A  TAKŻE  DZIAŁAŃ  NA 
RZECZ  DOŻYWIANIA  DZIECI   UCZESTNICZĄCYCH   W  POZALEKCYJNYCH 
PROGRAMACH  OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH   I  SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Lp. Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Termin realizacji
1 Realizacja programów edukacyjnych dla 

dzieci  i młodzieży w szkole i przedszkolu.
Pełnomocnik GPPRPA
Dyrektorzy ciągły

2 Pogadanki o uzależnieniach dla uczniów 
i rodziców. 

Dyrektorzy szkół ciągły



3 Współpraca lekarz – pielęgniarka, GOPS, 
Komisja RPA, Policja , nauczyciele, księża.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

4 Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia 
alkoholu przez nieletnich poprzez 
rozmieszczenie plakatów o tematyce 
antyalkoholowej oraz informacyjnych 
o zagrożeniach spowodowanych 
spożywaniem alkoholu i przepisach 
obowiązujących w tym temacie. 

Pełnomocnik GPPRPA
Dyrektorzy szkół, 
pracownik ds. działalności 
gospodarczej

ciągły

5 Organizowanie gminnych imprez 
kulturalnych rozbudzających 
zainteresowania muzyką, poezją, tańcem, 
sztuką, plastyką, filmem, sportem oraz 
współpraca z młodzieżową sekcją 
muzyczną.

Dyrektor GOKSiR ciągły

6 Organizowanie przedstawień 
profilaktycznych wystawionych przez teatry 
o tematyce ukazującej problem uzależnień 
od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych 
środków odurzających.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

7 Organizowanie konkursów literackich, 
fotograficznych, plastycznych, sportowych 
oraz zajęć pozalekcyjnych przez  Szkoły 
Podstawowe, Gimnazjum,  GOKSiR.
Dofinansowanie nagród oraz zajęć 
pozalekcyjnych. 

Dyrektorzy Szkół
GOKSiR
Pełnomocnik GPPRPA ciągły

8 Tworzenie warunków do właściwego 
spędzania wolnego czasu przez dzieci 
i młodzież poprzez dofinansowanie 
aktywnych form wypoczynku, zakup 
niezbędnego sprzętu oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego poprzez organizowanie 
wyjazdów na basen, do kina, teatru, itp.

Dyrektorzy szkół
Pełnomocnik GPPRPA

ciągły

9 Współpraca z organizacjami związkowymi, 
wyznaniowymi, pozarządowymi; mającymi 
na celu promocje zdrowia i trzeźwych 
obyczajów.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

IV.  WSPOMAGANIE  DZIAŁALNOŚCI  INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB 
FIZYCZNYCH  SŁUŻACYCH  ROZWIĄZYWANIU  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

Lp. Formy  i rodzaj  realizacji Realizujący
zadanie

Termin
realizacji

1 Współpraca z podmiotami zajmującymi się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

2 Poszerzanie lokalnej koalicji trzeźwości. Pełnomocnik GPPRPA ciągły
3 Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a/ wynagrodzenia za pracę Komisji 



b/ opinie biegłego lekarza 
c/ wywiady środowiskowe 
d/ przejazdy służbowe oraz szkolenia 
przewodniczącego i członków komisji.

Pełnomocnik GPPRPA
ciągły

4 Dofinansowanie innych instytucji i 
stowarzyszeń.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

5 Zasady  wydatkowania środków za prace 
związane  z wdrażaniem GPPRPA:

 za pracę w Komisji podczas 
      posiedzenia   100 zł – przewodniczący
                            90 zł - członkowie

 kontrola punktów sprzedaży – jak za 
posiedzenie komisji.

V.  PODEJMOWANIE  INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM  PRZEPISÓW 
OKREŚLONYCH  W ART. 13.1  I  15  USTAWY  ORAZ  WYSTĘPOWANIE  PRZED  SĄDEM 
W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA  PUBLICZNEGO 

Lp. Formy i rodzaj  realizacji Realizujący
zadanie

Termin
realizacji

1 Realizacja uchwał przyjętych przez Radę 
Gminy mających na celu ograniczanie dostępu 
do alkoholu:
uchwała w sprawie zasad usytuowania 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
i warunków sprzedaży tych napojów 
uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 
4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.

Pracownik ds. ewidencji 
działalności 
gospodarczej

Pełnomocnik
GPPRPA

ciągły

2 Szkolenie dla podmiotów dokonujących 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

Pracownik ds. ewidencji 
działalności 
gospodarczej

ciągły

3 Włączanie się w ogólnopolskie kampanie 
edukacyjne mające na celu zapoznanie 
społeczeństwa  z prawnymi regulacjami 
z zakresu problematyki alkoholowej.

Pełnomocnik GPPRPA
ciągły

4 Podejmowanie działań kontrolnych 
i interwencyjnych w stosunku do podmiotów 
handlujących alkoholem oraz kontrola 
przestrzegania przepisów dotyczących  zakazu 
reklamy i promocji napojów alkoholowych 
(art. 13 1 ustawy).

GKRPA
Pracownik ds. ewidencji
działalności 
gospodarczej ciągły

5 Kontrola rynku w zakresie przestrzegania 
zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 
osobom nieletnim, osobom nietrzeźwym  oraz 
na kredyt lub pod zastaw.

GKRPA
Pracownik ds. ewidencji 
działalności 
gospodarczej

ciągły



VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I 
FINANSOWANIE  CENTRÓW  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ  

Lp. Formy i rodzaj działań Odpowiedzialny Termin realizacji
1 Wspieranie i współpraca z Centrum 

Integracji Społecznej;  kierowanie 
do nich  z  terenu gminy osób 
uzależnionych po uprzednim 
odbyciu terapii odwykowej.

Pełnomocnik GPPRPA ciągły

Łączna wysokość wydatków na realizację zadań programu 
w roku 2017

119 000,00 zł

 

                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                    mgr Henryka Kapuścik


