
Uchwała Nr XXIX/226/12
         Rady Miejskiej w Byczynie

          z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz  art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy 
z dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (t.j.Dz.  U.  z  2012r.  poz.  1356  )  Rada  Miejska  w Byczynie  uchwala,  co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów  Społecznych  na  2013  r.  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały. 
Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

§  2.  W 2013 r.  przeznacza się z budżetu Gminy środki na wydatki szczegółowe związane 
z realizacją  Gminnego  Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za rok 2013, złoży Burmistrz 
Byczyny na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w marcu 2014r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                      w Byczynie     

                                                                                                  Grzegorz Kapica



                                                                                              Załącznik do uchwały Nr XXIX/226/12 
                                                                                                                              Rady Miejskiej w Byczynie
                                                                                                                              z dnia 28 grudnia 2012r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCVH I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA ROK 2013.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 

Społecznych  na  rok 2013 jest  kontynuacją  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych za rok 2012r. Stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy 

zgodnie  z  art.,  41 ustawy o  wychowaniu  w trzeźwości,  tj,  działań  związanych  z  profilaktyką  

i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji  społecznej osób  uzależnionych od 

alkoholu , które będą realizowane w 2013r. 

Analiza staniu zagrożenia 
Posterunek Policji  w Byczynie  informuje,  iż  w okresie  od 01.01.2012r.  do 04.12.2012r.,  

na terenie gminy odnotowano: 

- osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia - 0

- osoby dorosłe zatrzymane w PDZ do wytrzeźwienia w innej gminie - 11

- osoby nieletnie w stanie nietrzeźwości kierujące pojazdami- 0 

- osoby dorosłe w stanie nietrzeźwości kierując pojazdami ( art. 178 a § 1 kk) - 37

- osoby dorosłe w stanie nietrzeźwości kierujące pojazdami ( art. 178 a § 2 kk) - 34

-  ilość  przeprowadzonych  postępowań  w  ramach  procedury  „  niebieska  karta”  -  10

- ilość interwencji domowych w miejscach publicznych - 692 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie informuje, iż ogólna liczba rodzin 

korzystających z pomocy materialnej ośrodka 2012r., objęta pomocą z powodu uzależnienia 

lub nadużywania alkoholu co najmniej przez jednego z członków rodziny  wynosi 51 rodzin. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych  w 2012r. przez ośrodek pomocy społecznej 

w Byczynie na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym –  wyniosła 132.895,00zł. 

CELE PROGRAMU:

Celem  gminnego  programu  profilaktyki  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  problemów 

społecznych  jest  konstruowanie  i  realizacja  lokalnych  zasad  polityki  społecznej  poprzez 

podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  spożywania  napojów  alkoholowych, 

przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw ich nadużywania. 



REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W OPARCIU

O ZAŁOŻENIA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I 

PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Zadania programu. 

I. Zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem. 

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 

• współpraca  z  instytucjami  administracji  państwowej  i  samorządowej  

oraz organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

• zapewnienie  informacji  o  możliwościach  korzystania  z  usług  terapeutycznych  

dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,

• przyjmowanie wniosków o objęcie leczeniem osób nadużywających alkohol, 

• przygotowanie  niezbędnej  dokumentacji  do  skierowania  na  badania  do  lekarza 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 

• prowadzenie stałej korespondencji z sądem, instytucjami współpracującymi, 

• kierowanie na terapię osoby uzależnione i współuzaleznione, 

• inicjowanie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

• koordynowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych na terenie gminy Byczyna,

• opłacenie  kosztów  powołania  biegłych  orzekających  w  przedmiocie  uzależnienia  

od alkoholu -psychologa oraz psychiatry,

• opłacenie  kosztów  sądowych  związanych  z  kierowaniem  wniosków  

o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

• motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,

• monitorowanie przebiegu leczenia,

• kierowanie  wniosków  do  sądu  o  nałożenie  obowiązku  leczenia  w  zakładzie 

lecznictwa odwykowego,

• opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  na  miejscu  lub  poza  miejscem 

sprzedaży,



• udział  w  pracach  zespołów  interdyscyplinarnych  i  grupach  roboczych 

powoływanych  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie.

• prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  zakresie  realizacji  Ustawy  z  dnia  26 

października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

skierowanych  do  różnych  grup  zawodowych  i  społecznych,  w  tym  szkolenia 

sprzedawców napojów alkoholowych,

• udzielanie wsparcia finansowego w dostosowaniu warunków lokalowych dla

      prowadzenia zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych.

2. Kontynuacja  działalności  punktu  konsultacyjno  –  informacyjnego  dla  osób 

uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy. 

II. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  oraz 

szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

• udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 

• szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych, 

• prowadzenie  szkoleń  dla  grup  zawodowych  zajmujących  się  działaniami

w  obszarze  profilaktyki  alkoholowej,  narkotykowej,  przeciwdziałania 

przemocy  ( nauczyciele, członkowie GKRPA, pracownicy socjalni), 

• prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych pierwszorzędowych 

i drugorzędowych: profilaktyka pierwszorzędowa- adresowana do ogółu dzieci 

i młodzieży, mająca na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie 

inicjacji alkoholowej i narkotykowej. Profilaktyka drugorzędowa: adresowana 

do grupy podwyższonego ryzyka  ,  a więc do osób, które  przeszły inicjacje 

alkoholową i u których występują problemy alkoholowe,

• finansowanie nagród w konkursach dotyczących problemów uzależnień,

• prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

III. Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy 

psychospołecznej  i  prawnej  ,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  

w rodzinie. 



• prowadzenie  działalności  edukacyjnej  służącej  zmniejszaniu  skali  zjawiska 

przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,  

• stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Ośrodkami 

uzależnień,  PCPR, pedagogami  szkolnymi  w celu podnoszenia  skuteczności 

podejmowanych działań, 

• udzielanie konsultacji prawnych, pomocy psychologicznej oraz porad 

i wsparcia w kategoriach problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,

• udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci piją alkohol,

• wdrażanie  i  realizacja  programów  edukacyjno-korekcyjnych  i  psychologicznych  

dla sprawców przemocy w rodzinie,

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

• dofinansowanie  Indywidualnego  Programu  Zatrudnienia  Socjalnego  

w  Centrum  Integracji  Społecznej  CISPOL  w  Polanowicach,  dla  osób 

bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, zwalnianych z zakładów 

karnych,  uzależnionych  od  alkoholu  po  zakończonym  leczeniu 

odwykowym.

• wynagrodzenie  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  -   zgodnie  z  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  Nr 

XIX/189/2000r. ustala się wynagrodzenie w wysokości 13% najniższego 

wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 

września  2012r.,  w  sprawie  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za 

pracę w 2012 r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 1026).

• wspieranie  działalności  organizacji  pozarządowych  poprzez  udzielanie 

dotacji  na realizację  zadań publicznych  w drodze otwartych  konkursów 

ofert,

• wspieranie  organizacji  lokalnych  imprez  rozrywkowych  i  sportowych 

promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia. 

Sposób realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i problemów społecznych : 

• Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, na zadania wynikające z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów 
Społecznych, 

• Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej 
w szkołach, 



• Koordynacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w niniejszym 
programie, prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

PRELIMINARZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA ROK 2013 

W GMINIE BYCZYNA. 

Dochody: 180. 000zł. 
Wydatki: 180.000zł.( wg klasyfikacji j.n.)            
Lp
.

Dział Rozdział § Nazwa wydatku Dochody
 w zł.

Wydatki 
w zł.

1. 851 Ochrona zdrowia 180.000 180.000

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

180.000 180.000

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

135.000

2310 Wpływy z gminy Kluczbork 
i gminy Wołczyn – dotacja 
na uczestnika Centrum 
Integracji Społecznej w 
Polanowicach.

45.000

Wydatki bieżące w tym: 180.000

Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego. 

127.000

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. 

10.000

Wynagrodzenia  i  pochodne 
od wynagrodzeń

13.000

Pozostałe wydatki 30.000


