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I. Wprowadzenie 

Podstaw¹ prawn¹ dziaùañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem problemów 

alkoholowych  jest ustawa  z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwo�ci i 

przeciwdziaùaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70 poz. 473 ze zm.) 

 

Przepisy lokalne dotycz¹ce wykonywania zadañ okre�lonych w ustawie 

o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi 

 

1) Uchwaùa Nr XXX/210/2001 Rady Gminy Wolbórz z dnia 29 sierpnia 2001 r. w 

sprawie ustalenia na terenie gminy Wolbórz liczby punktów sprzeda¿y napojów 

zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do 

spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, 
2) Uchwaùa  Nr  XXVIII/166/2005  Rady Gminy Wolbórz  z  dnia  30 marca 2005 r. w 

sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wolbórz miejsc  sprzeda¿y napojów 

alkoholowych,  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wpisuje siê w cele i 

zadania przyjête do realizacji w ramach Gminnej Strategii Rozwi¹zywania Problemów 

Spoùecznych, przyjêtej Uchwaù¹ Nr XXII/139/2008 Rady Gminy Wolbórz z dnia 11 czerwca 2008r  

na lata 2008-2015. 

Finansow¹ podstawê realizacji GPPiRPA stanowi¹ dochody gminy z opùat za wydawanie 

zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych zgodnie z art. 18
2 ustawy o wychowaniu w 

trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi. 

Osob¹ odpowiedzialn¹ - z ramienia Burmistrza Wolborza - za realizacjê dziaùañ 

okre�lonych w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 

bêdzie  Peùnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzale¿nieñ. 

Adresatami programu s¹, w szczególno�ci 

- konsumenci alkoholu; 

- osoby pij¹ce nadmiernie, w tym uzale¿nieni od alkoholu; 

- rodziny osób z problemem alkoholowym; 

- dzieci i mùodzie¿ szkolna (uczniowie szkóù podstawowych, gimnazjum oraz szkóù   

ponadgimnazjalnych) 

Gmina realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych przy 

wspóùpracy m.in. z: 
- Gminn¹   Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, 
- Miejskim O�rodkiem Pomocy Spoùecznej, 
- szkoùami, 
- Komisariatem  Policji w Wolborzu, 
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- stowarzyszeniami. 

II. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych w  Gminie Wolbórz  w roku 2011  

 Cele i zadania okre�lone w GPPiRPA w 2011 r.  dostosowane s¹ do potrzeb 

lokalnych oraz  zgodne s¹ z Ustaw¹ o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi. Sformuùowano je uwzglêdniaj¹c dotychczasowe do�wiadczenia zwi¹zane z 

realizacj¹ Programu w latach ubiegùych. W  tym celu wszystkie placówki o�wiatowe i  organizacje 

z terenu Gminy Wolbórz przedùo¿yùy informacje dotycz¹ce wybranych problemów wymagaj¹cych 

zaplanowania �rodków przy projektowaniu dziaùañ profilaktycznych. Dotyczy to szczególnie 

populacji dzieci i mùodzie¿y. 

Cel gùówny programu 

 

Ukazywanie mùodym ludziom alternatywnych form spêdzania czasu 

wolnego i u�wiadamianie im, ¿e tylko wychowanie w trzeêwo�ci  

i przeciwdziaùanie alkoholizmowi mo¿e zapobiec wielu niepowodzeniom  

w ¿yciu ka¿dego czùowieka 

DZIA£ANIA: 

1. Zwiêkszenie dostêpno�ci  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzale¿nionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których wystêpuje 

problem uzale¿nieñ oraz  przemoc w rodzinie. 

Zadania: 
 
 organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzale¿nionych i wspóùuzale¿nionych 

oraz dla osób doznaj¹cych przemocy domowej, poprzez dalsze prowadzenie Punktów 

Konsultacyjnych; 

 kierowanie na badania w celu ustalenia diagnozy uzale¿nienia od alkoholu; 

 udzielanie pomocy w organizacji i funkcjonowaniu grup wsparcia dla osób uzale¿nionych i 

wspóùuzale¿nionych oraz ofiar przemocy domowej, 

 inicjowanie dziaùañ wspieraj¹cych proces zdrowienia osób uzale¿nionych i 

wspóùuzale¿nionych, bêd¹cych klientami Punktów, poprzez dofinansowanie maratonów 

terapeutycznych , w miarê zapotrzebowania; 

 wspóùpraca z Powiatowym O�rodkiem Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Tryb., w zakresie 

pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
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Na terenie Gminy w 2011 r. kontynuowaã bêd¹ swoj¹ dziaùalno�ã dwa Punkty Konsultacyjne, w 

miejscowo�ci Wolbórz i Proszenie,  �wiadcz¹ce  usùugi dla osób dotkniêtych problemem 

alkoholowym i przemoc¹ w rodzinie. Dy¿ury peùni¹ terapeuci ds. uzale¿nieñ, którzy udzielaj¹ 

pomocy psychologicznej uzale¿nionym, wspóùuzale¿nionym oraz dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie. 

Prowadz¹ indywidualne konsultacje terapeutyczne oraz  udzielaj¹ informacji i porad w zakresie 

podjêcia leczenia odwykowego.  W tym zakresie podtrzymuje siê wspóùpracê z Miejskim 

O�rodkiem Pomocy Spoùecznej, Komisariatem Policji w Wolborzu, S¹dem Rodzinnym, kuratorami 

s¹dowymi, GKRPA.  
 Ponadto od miesi¹ca marca 2008 r. przy O�rodku Pomocy Spoùecznej  dziaùa Punkt 

Konsultacyjny  dla mùodzie¿y  i dorosùych (rodziców, opiekunów, nauczycieli). 
Psychoterapeuta prowadzi zajêcia  psychoedukacyjne i  psychoprofilaktyczne  oraz  poradnictwo.  

Dziaùania  te maj¹ na celu pomoc  dzieciom i dorosùym  krzywdzonym, zagro¿onym przemoc¹ 

emocjonaln¹ , fizyczn¹ . Udzielane s¹ porady  rodzicom do�wiadczaj¹cym problemów 

wychowawczych ze swoimi dzieãmi. Kontynuacja pracy punktu uzasadniona. 

Zakres finansowania dziaùalno�ci Punktów dotyczy: 

 

a. wynagrodzenia osób peùni¹cych dy¿ury w Punkcie wedùug jego harmonogramu i 

stawek okre�lonych w GPPiRPA   
b. zakupu materiaùów  dydaktycznych, papierniczo � biurowych  do prowadzenia i 

dokumentowania pracy Punktu, 
c. doposa¿enie Punktów (w tym: zakup podstawowego sprzêtu do prowadzenia zajêã, 

opaùu). 

2.  Prowadzenie profilaktycznej dziaùalno�ci informacyjnej i 

edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi¹zywania problemów 

alkoholowych, w szczególno�ci dla dzieci i mùodzie¿y, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajêã sportowych, a tak¿e dziaùañ na rzecz do¿ywiania dzieci 

uczestnicz¹cych w pozalekcyjnych programach opiekuñczo � 

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

Zadania: 

 

1) Prowadzenie pozalekcyjnych zajêã profilaktycznych obejmuj¹cych szeroko rozumian¹ 

profilaktykê uzale¿nieñ wedùug autorskich opracowañ  w formie kompleksowych 

programów, w tym: 
a. zajêã opiekuñczo � wychowawczych, aktywizuj¹cych, ukierunkowanych na organizacjê 

alternatywnych form spêdzania wolnego czasu przez dzieci i mùodzie¿, zmniejszaj¹cych ryzyko 
kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w Szkole Podstawowej w Komornikach  

b. grupowych zajêã profilaktycznych o charakterze psychoedukacyjnym z elementami 

socjoterapii, dotycz¹cych ksztaùtowania i utrwalania  wyodrêbnionych umiejêtno�ci 

psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu z substancjami 
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psychoaktywnymi, radzenia sobie z presj¹ grupow¹, rozwijania postaw i zachowañ 

prozdrowotnych oraz dostarczaj¹cych informacji koniecznych dla prawidùowego 

funkcjonowania i rozwoju, w Wolborzu, w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
Abstynenckiej �ZACISZE�, ul. Sportowa 7. W programie planowane s¹ tak¿e warsztaty dla 

rodziców. 
 

 
/Zakres finansowania ze strony GKRPA  dotyczyã bêdzie kosztów wynagrodzenia realizatorów 

programów, kosztów zakupu pomocy, materiaùów i artykuùów niezbêdnych do prowadzenia 

zajêã zgodnie ze zgùaszanym zapotrzebowaniem i w miarê posiadanych �rodków, organizacji 

do¿ywiania dzieci uczestnicz¹cych w profilaktycznych zajêciach pozalekcyjnych. oraz 

organizowaniu uroczysto�ci �wi¹tecznych /. 

 
2) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i mùodzie¿y a tak¿e dla 

rodziców prowadzonych w szkoùach celem prowadzenia powszechnej edukacji  w 

zakresie wiedzy  o szkodliwo�ci alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym 
tzw. dopalaczy. 

 
3) Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego (zimowiska, póùkolonie, wyjazdy na 

zielon¹ szkoùê) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Przedsiêwziêcia te powinny 

posiadaã scenariusz zajêã zawieraj¹cy tre�ci profilaktyki uzale¿nieñ.  Naborem dzieci 

uczestnicz¹cych w tej formie zajêã zajmuj¹ siê pedagodzy szkolni i MOPS. 
 
4) Dofinansowanie innych form dziaùañ informacyjnych, edukacyjnych, promuj¹cych 

zdrowy styl ¿ycia bez u¿ywek, integruj¹cych  w szczególno�ci dzieci, mùodzie¿ oraz 

rodziny,  w tym Szkolnych Dni Profilaktyki, konkursów tematycznych, festynów 

rodzinnych, zawodów sportowych oraz  spektakli teatralnych.  
 

5) Wù¹czenie siê w ogólnopolsk¹ profilaktyczn¹ kampaniê edukacyjn¹ uwzglêdniaj¹c¹ 

problematykê uzale¿nieñ, zapobiegania agresji i przemocy �Zachowaj Trzeêwy Umysù� 

poprzez finansowanie kosztów publikacji materiaùów informacyjnych i edukacyjnych 
potrzebnych do przeprowadzenia kampanii. 

 
6) Sfinansowanie adaptacji pomieszczeñ przeznaczonych na prowadzenie zajêã 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i mùodzie¿y,  budynku przy ul. 

Sportowej 7 w Wolborzu.  
 

 

3. Wspomaganie  dziaùalno�ci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych, 

sùu¿¹cej profilaktyce i rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych  

Zadania: 

 

1) Najwa¿niejsze w tym zadaniu uznaje siê szkolenie osób, które pracuj¹ z ofiarami 
przemocy na co dzieñ zawodowo, a wiêc policja, szkoùy, pomoc spoùeczna, sùu¿ba 

zdrowi 
2) Wspomaganie organizacji samopomocowych skupiaj¹cych osoby uzale¿nione od 

alkoholu i ich rodziny przez dofinansowanie rodzinnych wyjazdów terapeutycznych-
wypoczynkowych, podtrzymuj¹cym proces terapii osób uzale¿nionych i 
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wspóùuzale¿nionych,  
3) Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne dziaùalno�ci instytucji i stowarzyszeñ maj¹cej 

charakter zwi¹zany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych, 

szczególnie w odniesieniu do dzieci i mùodzie¿y. Dotyczy gùównie 
a) organizacji alternatywnych form spêdzania czasu wolnego przez dzieci 

mùodzie¿, 
b) pomocy finansowej przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych  

promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia,  
c) wsparcie finansowe dziaùañ profilaktycznych prowadzonych w formie obozów, 

kolonii, zimowisk dla dzieci, w szczególno�ci ze �rodowisk dysfunkcyjnych i 

zagro¿onych; 
d) zakup specjalistycznych materiaùów edukacyjnych (ulotek, broszur, literatury i 

czasopism specjalistycznych, nagród w konkursach i zawodach . 
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji spoùecznej 

Powy¿sze dziaùanie jest na bie¿¹co monitorowane, a jego realizacja nast¹pi w przypadku 

pojawienia siê takiej konieczno�ci. 

Realizacja powy¿szego zadania polegaã bêdzie na wspieraniu dziaùañ maj¹cych na celu 

odbudowanie b¹dê podtrzymanie przez wykluczone spoùecznie osoby, uzale¿nione od alkoholu lub 

nara¿ano na wyst¹pienie problemu uzale¿nienia od alkoholu, umiejêtno�ci budowania pozytywnych 

relacji interpersonalnych, odpowiedzialnego budowania ról spoùecznych, umiejêtno�ci 

zaspokajania potrzeb i konstruktywnego ksztaùtowania wùasnego ¿ycia � poprzez dofinansowanie 

dziaùalno�ci Centrum Integracji Spoùecznej lub Klubu Integracji Spoùecznej w zakresie okre�lonym 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 

ze zm.). 

III. Zadania Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych  
W skùad Gminnej  Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wchodz¹ osoby 

posiadaj¹ce wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki 
alkoholowej, zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi/. Zgodnie z Rekomendacjami PARPA reprezentuj¹ one �rodowiska dziaùaj¹ce na 

rzecz profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. 
Do  zadañ GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi nale¿y: 
1) motywowanie osoby uzale¿nionej do podjêcia leczenia; 
2) podejmowanie czynno�ci zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzale¿nionej od alkoholu obowi¹zku poddawania siê leczeniu w zakùadzie lecznictwa 

odwykowego; 
3) udzielanie rodzinom,  w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy 

psychospoùecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach 
przemocy domowej oraz na rzecz dobra maùoletnich dzieci z  rodzin, w których wystêpuje 

problem alkoholowy lub przemoc domowa  
4) prowadzenie ewidencji osób uzale¿nionych i wspóùuzale¿nionych, zarejestrowanych w 

GKRPA; 
5)  prowadzenie dziaùalno�ci informacyjnej, sùu¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów 

alkoholowych w tym zakup materiaùów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i 

profilaktyki (ulotek, broszur, plakatów, prenumerata czasopism); 
6) wspóùpraca z podmiotami realizuj¹cymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania 

problemów alkoholowych; 
7) wydawanie opinii o zgodno�ci lokalizacji punktu sprzeda¿y z uchwaùami Rady Miejskiej w 

Wolborzu w sprawie ustalenia limitu punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych 4,5% 
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alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu, jak i poza miejscem 

sprzeda¿y, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów 

alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o 

wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi); 
8) kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (zgodnie z art.18 

ust.8 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu 

alkoholizmowi); 
9) inicjowanie  w �rodowisku lokalnym dziaùañ sùu¿¹cych profilaktyce i rozwi¹zywaniu 

problemów alkoholowych; 
10) podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów dotycz¹cych zasad 

promocji i reklamy oraz sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych okre�lonych w art. 

131 i 15  ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwo�ci i 

przeciwdziaùaniu alkoholizmowi); 
 

 
Dodatkowo przyjmuje siê, ¿e do zadañ GKRPA nale¿y: 
 
a. organizowanie i finansowanie szkoleñ dla osób prowadz¹cych dziaùalno�ã gospodarcz¹ 

zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,  
b. finansowanie szkoleñ zwiêkszaj¹cych kompetencje i doskonal¹cych umiejêtno�ci dla 

czùonków Gminnej  Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.  
c. opiniowanie  wniosków dotycz¹cych przyjmowania do wykonania szczegóùowych  zadañ 

okre�lonych w GPPiRPA , 
 
IV. Okre�lenie stawek pùatno�ci za usùugi i wynagrodzenia dla osób 

wykonuj¹cych czynno�ci ujête w Gminnym Programie Profilaktyki  i 

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wolbórz w 2011 r. 

 

1) Prowadzenie zajêã opiekuñczo-wychowawczych i aktywizuj¹cych dla dzieci, w ramach 
programu profilaktycznego-  25 zù./godz. 

2) Prowadzenie grupowych zajêã profilaktycznych o charakterze psychoedukacyjnym, z 

elementami socjoterapii � 35 zù./godz. 

3) Dy¿ury w Punkcie konsultacyjno-Informacyjnym � 52 zù./godz. 

4) Udziaù w pracach Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych : kwota 13 %, 
minimalnego wynagrodzenia  dla  czùonka Komisji. Podstaw¹ do wypùaty wynagrodzenia, o którym 

mowa stanowi podpis zùo¿ony na listach obecno�ci z poszczególnych posiedzeñ Komisji. 

 

V. Wskaêniki monitoringu 

1. Liczba dzieci i mùodzie¿y i dorosùych objêtych dziaùaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i 

informacyjnymi. 

2. Liczba osób objêtych dziaùaniami pomocowymi � m.in. wspóùuzale¿nieni, uzale¿nieni, dzieci z 

grup ryzyka, osoby zagro¿one wykluczeniem spoùecznym. 
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3. Liczba osób przyjêtych przez Zespóù ds. motywowania do leczenia odwykowego i punkty 

konsultacyjne. 

4.  Liczba odbiorców projektów realizowanych przez stowarzyszenia. 

5. Liczba i efektywno�ã kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi. 

 

VI. Finansowanie realizacji dziaùañ prowadzonych w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 

 

Zgodnie z przepisami �Ustawy o wychowaniu w trzeêwo�ci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi� /art. 
182./ na realizacjê GPPiRPA przeznacza siê dochody z opùat za wydane zezwolenia na sprzeda¿ 

napojów alkoholowych do spo¿ycia na miejscu  lub poza miejscem sprzeda¿y.  
 

W 2011 roku planowana wysoko�ã dochodów z tytuùu opùat za wydane zezwolenia  

wyniesie 180 000,00 zù. 

 
Na realizacjê zadañ okre�lonych w GPPiRPA przeznacza siê kwotê 114 400 zù. 

 Pozostaùa kwota 65 600 zù stanowi rezerwê celow¹. 
 

 

Szczegóùowy zakres realizowanych zadañ przedstawia Zaù¹cznik do Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych mo¿e byã modyfikowany 

w przypadku uzasadnionych potrzeb zwi¹zanych z zapobieganiem i rozwi¹zywaniem problemów 

alkoholowych uchwaùami Rady Miejskiej w Wolborzu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


