
                                  Uchwała   Nr XLVI/86/2013 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 21 listopada 2013 r. 
 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów 
                                                 alkoholowych   na 2014 rok. 

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

§ 1 
 

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  na 2014 rok w następującym brzmieniu: 
 
             Zadania do realizacji 
 
I. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych 
od alkoholu. 
 
       Na mocy art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
leczenie osób  uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa odwykowego            
i jest bezpłatne. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest 
psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający 
psychoterapię i nakierowanie jej na usuwanie powikłań  spowodowanych szkodliwym 
używaniem alkoholu oraz farmakologiczne wsparcie  oddziaływań psychoterapeutycznych. 
Zadaniem samorządu  terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii zwalczającej 
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  dla mieszkańców gminy. 
Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność działań 
podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. 
 
Zadania programu : 

1. Prowadzenie oraz dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych od alkoholu  i ich rodzin. 

2. Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osoby uzależnione. 
3. Prowadzenie systematycznej i kompleksowej działalności w celu kierowania na 

leczenie odwykowe (ponoszenie kosztów  sporządzenia opinii przez biegłych 
psychiatrę  i psychologa) 

4. W przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie opłat za złożenie wniosków do 
Sadu Rejonowego w Jarosławiu. 

5. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych związanych                         
z profilaktyką problemów alkoholowych dla szkół, ośrodka zdrowia, świetlicy 
socjoterapeutycznej i policji. 

 



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

    
Zadania programu : 

1. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, pomoc dla dzieci              
z grupy ryzyka  rodzin alkoholowych w zakresie wsparcia terapeutycznego w nauce, 
zaburzeniach zachowań  i funkcjonowaniu psychospołecznym w trakcie trwania roku 
szkolnego. 

2. Stała współpraca z Policją, MGOPS, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia,             
w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie. 

3. Dofinansowanie szkoleń i kursów  członków GKRPA, pracowników socjalnych               
i Policji służących podnoszeniu ich kompetencji w zakresie zagadnień związanych                               
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 
 
III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności  
dla dzieci i młodzieży. 
 

Najlepszym obszarem pracy profilaktycznej  są  szkoły i dlatego właśnie wśród 
najmłodszych należy prowadzić zajęcia edukacyjne. Jednym z profilaktycznych priorytetów 
jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. 
Celem niniejszego programu jest dostarczenie wiedzy  na temat uzależnień  oraz wpływu 
alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie, kształtowanie postaw sprzyjających 
podejmowaniu racjonalnych decyzji z zażywaniem alkoholu i narkotyków, obrony własnych 
praw ze szczególnym uwzględnieniem mówienia „NIE”. 
 
Zadania programu: 
 

1. Organizowanie i współfinansowanie warsztatów szkoleniowych z zakresu profilaktyki 
uzależnień dla pracowników MGOPS, członków komisji. 

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców. 
3. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

dofinansowanie warsztatów  oraz innych form wypoczynku  związanych                          
z rozwijaniem zdolności dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem ich prawidłowych 
postaw osobowościowych. 

4. Finansowanie i organizacja rodzinnych imprez sportowych, festynów o tematyce 
profilaktycznej. 

5. Współfinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach 
profilaktycznych  dotyczących problemów uzależnień. 

6. Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

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

1. Wspieranie działalności Klubu AA. 



2. Wspomaganie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi 
zajmującymi się statutowo profilaktyką problemów alkoholowych i pomaganiem 
osobom uzależnionym  i współuzależnionym od alkoholu. 

 
V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  
13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w 
przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może 
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli 
kierować sprawy bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. 
 
Zadania programu : 

1. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie nieprawidłowości w zakresie 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

2. Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punków sprzedaży napojów 
alkoholowych. Do przeprowadzenia kontroli  upoważnia się członków GKRPA                                   
i Posterunek Policji. 

 
VI.  Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  inicjuje, koordynuje                
i ocenia działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i 
gminy Cieszanów. 

• W szczególności do zadań komisji należy: 
• prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami  nadużywającymi 

alkohol, 
• kierowanie na badania  osób uzależnionych od alkoholu (zlecenie biegłemu 

wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia), 
• składanie wniosków do sądu o orzeczenie  obowiązku leczenia odwykowego, 
• prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, 
• opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych                 

i zgodności lokalizacji punktu z uchwałami Rady Miejskiej, 
• podejmuje czynności interwencyjne przeciwdziałające  przemocy w rodzinie. 

 
Szczególnym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do poddania 

się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. 
Komisja będzie również współpracować z instytucjami, organizacjami działającymi w 
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
VII . Zasady pracy i wynagradzania członków  GKRPA. 
 

Zgodnie z art. 41 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ustala się dla członków komisji  wynagrodzenie 8 % minimalnego 
wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji i udział jej pracach 
(dokonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych). 
Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, który przewodniczy obradom, a w razie jego 
nieobecności  pełnomocnik. 
Członkowie komisji spotykają się w miarę potrzeb. 



Zakres czynności członków komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 r.                           
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U . z 2007 r. Nr 40 poz. 
473 z późn. zmn.). 
 
VIII. Harmonogram przychodów i wydatków GKRPA: 
1. Planowana kwota z zezwoleń na alkohol:                                                                85 000zł  
2.Planowane wydatki ogółem:                                                                                     85 000zł 
- zakup paliwa dla Policji                                                                                                2 000zł 
- izba wytrzeźwień w Żurawicy                                                                                     1000zł 
-zakup programów profilaktycznych dot. narkomanii, profilaktyki uzależnień, 
zapobiegania agresji, warsztaty i spotkania profilaktyczne dla szkół 
                            

4 000zł 

- wynagrodzenie członków komisji                                                                                            8 500 zł 
- biegli sądowi                5 000zł 
- organizacja różnych form wsparcia w zakresie szerzenia idei spędzania wolnego 
czasu bez alkoholu  na terenie miasta i gminy Cieszanów (działalność 
stowarzyszeń pozarządowych) 

50 000zł 

- planowane wydatki na finansowanie zadań  Gminnego Programu                            
Przeciwdziałania  Narkomanii 
 

1 500zł 

- szkolenie członków komisji, delegacje              
             

  3 500zł 

-  szkolenia sprzedawców   1500 zł 
-     realizacja programów wynikających z przeprowadzonej diagnozy  zagrożeń  
społecznych  w 2013 roku w środowisku szkolnym na terenie miasta i gminy  
Cieszanów                                                                                            

 7 500zł 

- opłaty różne                                                                                                              500zł 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 
wykonaniem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 
                                  

 


