
UCHWAŁA NR LVII/255/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia  8 listopada 2010 r. 

 
 

 

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

 

 

 

Na podstawie art. 4
1
 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

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

Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2011r. stanowiący załącznik do uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr LVII/255/10 

Rady Gminy Kampinos 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011  R. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciw 

działania przemocy, zwany dalej programem, stanowi opis działań będących jednocześnie 

zadaniami własnymi Gminy zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj.: działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Działania zawarte w niniejszym programie realizowane będą ze środków pochodzących  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa 

„dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art.11 ustawy). 

 

Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podst. art.18 i opłat określonych w art.11 

wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne 

cele. 

Zapis przepisu art.18 zabraniający przeznaczania przedmiotowych dochodów na inne cele niż 

określone w ustawie powoduje, iż niewykorzystane  środki w danym roku przechodzą na rok 

następny.                                        

 

 

Zamierzenia (zadania) Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

 

Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

- przygotowanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

 

Gminna Komisja RPA 

 

cały rok 

 

I 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej               

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków oraz działanie  

w kierunku zapobiegania 

powstawania złych następstw 

wynikających z nadużywania 

alkoholu i narkotyków 

 

 

- wspieranie realizacji programów 

profilaktycznych dla młodzieży  

- finansowanie zajęć terapeutycznych            

i pozaterapeutycznych dla młodzieży           

i ich rodziców/ opiekunów, 

- motywowanie i kierowanie na leczenie 

osób uzależnionych (kierowanie, 

edukacja, wsparcie psychiczne, porady 

prawne 

- udzielanie wsparcia osobom po leczeniu  

i ich rodzinom 

 

 

Komisja RPA 

cały rok 

 

 



 

II 

Udzielanie rodzinom,  

w których występują 

problemy wynikające  

z nadużywania alkoholu  

i narkotyków, pomocy 

psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie 

 

  Pomoc rodzinom z problemami uzależnień 

poprzez: 

   dofinansowanie usług z tego zakresu np.: 

(terapeuty, psychologa, pedagoga, doradcy 

rodzinnego itp.) 

- przyjmowanie zgłoszeń o przypadku 

wystąpienia nadużywania alkoholu 

- wzywanie na rozmowy osób, co do których 

wpłynęło zgłoszenie i pouczenie  

o konieczności zaprzestania niżej 

wymienionych działań /demoralizacja 

nieletnich,  uchylanie się od pracy , 

zakłócanie spokoju i porządku publicznego/ 

- kierowanie osoby na badanie przez biegłych  

  /psycholog, psychiatra/ w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu 

leczniczego. 

- przygotowanie dokumentacji związanej  

z postępowaniem sądowym wraz z opinią 

wydaną przez biegłych 

- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania 

do sądu rejonowego. 

- pomoc dzieciom rodzin z problemem 

alkoholowym tj.: 

 stworzenie systemu pomocy 

psychologicznej dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym 

 tworzenie i finansowanie działalności 

świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 

socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym  

- dofinansowanie obozów 

socjaterapeutycznych dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym 

- organizowanie lokalnych narad, seminariów 

   i konferencji w zakresie wdrażania systemu  

   pomocy dziecku i rodzinie z problemem 

   alkoholowym 

- wspieranie grup samopomocowych  

dla alkoholików i ich rodzin, 

- dofinansowywanie szkoleń i kursów 

służących podniesieniu kompetencji  

w zakresie zagadnień  związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

- tworzenie, finansowanie i dofinansowywanie 

specjalistycznych punktów pomocy dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

- współpraca z przedstawicielami wymiaru 

sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

- wzmocnienie działań służących   

zwiększeniu aktywności przedstawicieli 

 

Komisja RPA 

           cały  rok 

 



policji i pracowników socjalnych na rzecz 

ochrony  rodziny przed przemocą(szkolenia) 

- wdrażanie procedur chroniących dzieci-

ofiary i świadków przemocy 

- stała współpraca z zespołem 

interdyscyplinarnym 

 

III 

Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej,  

a w  szczególności  

dla młodzieży i dzieci. 

 

- prowadzenie na terenie szkół i innych 

placówek oświatowych i opiekuńczo – 

wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie działań o charakterze 

edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 

których celem jest wspieranie abstynencji 

dziecka i przygotowanie go  

do podejmowania świadomych  

i odpowiedzialnych decyzji związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych,  

- wspieranie działań w zakresie organizacji 

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

z wykorzystaniem elementów programów 

profilaktycznych 

- stała współpraca z policją, szkołami, 

świetlicą środowiskową, przedstawicielami 

służby zdrowia w zakresie działań 

związanych z przemocą i ich skuteczność. 

- dofinansowanie szkoleń, kursów  

specjalistycznych w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, 

- współorganizowanie lokalnych imprez 

profilaktycznych dla młodzieży, 

- finansowe i  merytoryczne wspieranie zajęć 

profilaktycznych w szczególności tych 

posiadających opracowany program 

profilaktyczny 

- stała informacja w lokalnym Biuletynie  

o punktach wsparcia dla osób uzależnionych 

i ich rodzin (telefony, adresy itp.) 

 

 

Komisja RPA 

cały rok 

cały r 

 

 

IV 

Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

związanych z nadużywaniem 

alkoholu i uzależnienia  

od narkotyków. 

 

 

- dofinansowanie szkoleń dla liderów klubów 

oraz innych osób działających w klubie, jeśli 

jest to uzasadnione merytorycznie i ma 

związek z wykonywaniem konkretnych 

zadań na rzecz jego członków albo 

społeczności lokalnej, 

- dofinansowanie kosztów rzeczowych  

i osobowych ponoszonych przez 

stowarzyszenie abstynenckie podejmujące 

działania nakierowane na motywowanie  

do leczenia odwykowego, np. prowadzenie 

punktu konsultacyjnego, 

  

         Komisja RPA 

cały rok 

 

 

 

        Wójt Gminy  

             cały rok 



- wspieranie działalności służb i instytucji 

  poprzez wymianę informacji, zapraszanie  

  członków stowarzyszeń do wspólnego   

  opracowywania projektów i opiniowania 

  podejmowanych działań, 

- wsparcie finansowe dla klubu rodzin  

  abstynenckich, klubów sportowych  

i stowarzyszeń z terenu gminy, które 

posiadają program profilaktyczny 

zaakceptowany przez komisję 

 

V 

Podejmowanie interwencji  

w związku z naruszeniem 

przepisów określonych  

w ustawie o wychowaniu  

w trzeźwości  

oraz występowanie  

przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego 

 

- Wójt może w drodze upoważnienia wskazać 

osobę do reprezentowania gminy przed 

sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

Wójt Gminy 

cały rok 

 

Komisja RPA 

cały rok 

 

VI 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i finansowanie 

Centrów Integracji Społecznej 

 

 

- prowadzenie działań związanych z integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu  

i narkotyków (leczenie i rehabilitacja osób 

uzależnionych i członków ich rodzin), 

 

            

           Komisja RPA 

           cały rok 

 

 

VII 

Kompetencje członków 

gminnych komisji 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 

- budowanie gminnego programu  

na podstawie diagnozy lokalnych 

problemów, potrzeb i zasobów, 

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży  

w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia 

- prowadzenie rozmów motywujących  

do podjęcia leczenia osób uzależnionych  

i wsparcie dla osób współuzależnionych. 

 

       Komisja RPA 

         

           cały rok 

 

 

VIII 

Monitorowanie problemów 

alkoholowych w gminie  

oraz ewaluacja prowadzonych 

działań profilaktycznych  

i naprawczych 

 

- diagnoza lokalnych problemów, 

- systematyczne monitorowanie zmian  

i trendów w zakresie problemów i postaw 

związanych z problemami alkoholowymi. 

   Realizacja Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

1.Przewodniczący Komisji otrzymuje ryczałt miesięczny w wysokości wynagrodzenia 

pracowników – 270 zł (brutto) 

2.Członkowie Komisji otrzymują ryczałt w wysokości   – 180 zł (brutto) 

3.Warunkiem otrzymania ryczałtu jest obecność członka komisji na co najmniej jednym 

posiedzeniu w miesiącu. 


