
Uchwała Nr XLIII/361/13
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1356 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów  Społecznych  na  2014  r.  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały. 
Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

§  2.  W 2014 r.  przeznacza się  z budżetu gminy środki  na wydatki  szczegółowe związane 
z realizacją  Gminnego  Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik do Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych. 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych  za  rok  2014,  złoży Burmistrz  Byczyny na  sesji 
Rady Miejskiej w Byczynie w marcu 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 w Byczynie 

          Grzegorz Kapica 



 Załącznik do uchwały Nr XLIII/361/13
                                                                                      Rady Miejskiej w Byczynie 
                                                                                      z dnia 19 grudnia 2013r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych na rok 2014 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych  na  rok  2014  jest  kontynuacją  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Społecznych  za  rok  2013.  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 2014r.   

Cele Programu : 

Celem  głównym  programu  jest  ograniczenie  zdrowotnych  i  społecznych  skutków  wynikających  
z  nadużywania  napojów  alkoholowych  poprzez  podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  świadomości 
mieszkańców  Gminy  Byczyna  oraz  prowadzenie  skoordynowanych  działań  profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, głownie poprzez: 

• edukację publiczną w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, 
promocji zdrowego stylu życia,

• propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia, 

• tworzenie ruchu profilaktycznego w całym systemie wychowawczym, to jest w rodzinie, 
szkole i środowisku wychowawczym, 

• informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy w instytucjach do 
tego powołanych. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnieniem. 

1. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy. 

2. 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.

3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałaniu zjawisku przemocy, 



 opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwanego dalej
 „ programem gminnym” oraz projektów uchwał Rady Miejskiej, w tym zakresie,

  inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego 
programu, 

 rozpatrywanie spraw związanych z realizacją programu, 

 rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonywanego 
programu gminnego, 

  podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 kontrolowanie placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, 

 udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie Nr VIII/69/03  z dnia 12 czerwca 2003r.,  w 
sprawie ustalenia dla terenu gminy Byczyna liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych, 

2. Prowadzenie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami 
w obszarze profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy, 

3. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 

4. Prowadzenie na terenie szkół autorskich projektów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży dostosowanych do potrzeb konkretnych placówek, 

5. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

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

1. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, udzielanie konsultacji prawnych, pomocy 



psychologicznej, porad i wsparcia w kategoriach problemów związanych z nadużywaniem 
alkoholu,

2. Wdrożenie i realizacja programów edukacyjno – korekcyjnych i psychologicznych dla 
sprawców przemocy w rodzinie, 

3. Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Ośrodkami uzależnień, 
PCPR, pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań. 

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

1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez udzielanie dotacji na realizację 
zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, 

2.  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,

3. 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 13 września 2013r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r. 
( Dz. U. z 2013r. poz.1074). 

4. Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych promujących 
bezalkoholowe przedsięwzięcia. 

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

1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej
 w szkołach, 

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

3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 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 2014

Dochody: 188.000,00 zł. 
Wydatki:  188.000,00 zł (wg klasyfikacji j.n.)

Dział Rozdział § Opis Dochody
 w zł.

Wydatki w zł.

851 Ochrona zdrowia 188.000,00 188.000,00

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

188.000,00 188.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

138.000,00

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

50.000,00

Wydatki bieżące w tym: 188.000,00
Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego. 

145.000,00

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

10.000,00

Wynagrodzenia  i  składki  
od nich naliczone

15.000,00

Pozostałe wydatki 18.000,00




