
UCHWAŁA NR XXVI/183/2021 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
dla Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:  
§ 1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy 
Godziesze Wielkie na rok 2021 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 
dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2022, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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        Załącznik 

        do uchwały Nr XXVI/183/2021 

        Rady Gminy Godziesze Wielkie 

        z dnia 21 lutego 2021r. 
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WPROWADZENIE 

 

 

Alkoholizm jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów społecznych. 

Działania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych, jak również zmniejszeniu ich 

dolegliwości jest istotnym elementem polityki społecznej w gminie Godziesze Wielkie. 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. 

Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi 

zagrożeniami” alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia 

populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. 

Spożywanie alkoholu wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno 

poszczególnych osób, jak i całych rodzin. Szkody ponoszone przez społeczność będące 

rezultatem nadużywania alkoholu to: zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, 

wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo osób i rodzin, bezrobocie, sieroctwo 

społeczne. Bardzo poważne zagrożenia i szkody wynikające z powtarzającego się picia 

alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci może poważnie uszkodzić ich życie i procesy 

rozwojowe powodując zaburzenia rozwoju emocjonalnego, zaburzając zdolność uczenia się, 

prowadząc do zmian osobowości, zwiększając ryzyko wypadków, zachorowań i śmierci. 

Uczestnictwo w subkulturze alkoholowej wiąże się z kryzysem poczucia tożsamości bądź 

załamaniem systemu wartości. Alkoholizm staje się ucieczką od frustracji i trudnych emocji, 

poszukiwaniem nowych doznań. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

jest dokumentem określającym działania, które będą realizowane w ramach własnych 

przedsięwzięć, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania 

programowe są w dużej mierze kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. 

Gminny program jest realizacją zadań własnych samorządu lokalnego i stanowi element 

strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-

2022, uwzględniający cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania  problemów 

alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia. Przy opracowywaniu programu 

wykorzystano wytyczne zawarte w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
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I. Cele programu 

 

Głównym celem programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów, 

związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych używek, ograniczenie tych które występują 

obecnie oraz zmniejszenie ich negatywnych konsekwencji. 

Szczegółowe cele i zalecenia dotyczące potrzeby skierowania działań do środowisk 

społecznych gminy Godziesze Wielkie w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

1. Prowadzić szeroko pojętą edukację społeczności lokalnej. 

2. Prowadzić działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych oraz 

innych grup zawodowych realizujących zadania programu. 

3. Prowadzić działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz 

bezpieczeństwa na drogach. 

4. Realizować programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 

5. Wspiera przedsięwzięcia spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia 

wolnego od nałogów. 

6. Kontynuować współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi mediami. 

7. Brać udział w ogólnopolskich i miejskich kampaniach dotyczących problemów uzależnień. 

8. Zapobiegać rozwojowi uzależnienia od alkoholu. 

9. Zmniejszać szkody spowodowane nadużywaniem alkoholu. 

Działania podejmowane przez gminę na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez 

alkohol skierowane są do całej populacji, a nie tylko do wąskiej grupy osób uzależnionych 

i mogą być realizowane na wiele sposobów, jest to uzależnione od aktualnych możliwości 

i potrzeb.  

Realizowane zadania i podejmowane działania uwzględniały będą profilaktykę: 

- uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów, 

- selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, 

- wskazującą – ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka. 
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II. Zadania programu 

Zadanie 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez: 

1. Realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Porady informacyjne i terapeutyczne dla mieszkańców gminy Godziesze Wielkie. 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Godzieszach Wielkich, finansowanie bieżących 

kosztów działalności punktu m.in. koszty świadczenia usług, utrzymania, materiały, 

wyposażenie. 

Zadania Punktu Konsultacyjnego to: 

- motywowanie osób uzależnionych jak i osób współuzależnionych do podjęcia 

leczenia, 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu, 

- prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia 

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- podejmowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

- informowanie, edukowanie i udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy 

4. Finansowanie badań i opinii, sporządzanych przez biegłych sądowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego. 

5. Finansowanie opłat sądowych od wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia 

odwykowego. 

6. Podejmowanie działań mających na celu rozpoznanie stopnia uzależnienia, zgodnie 

z napływającymi wnioskami, jak i z inicjatywy własnej, ponoszenie kosztów powołania 

biegłych, orzekających w przedmiocie uzależnienia oraz kosztów sądowych. 

7. Zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 

Wskaźniki: 

- liczba konsultacji motywujących do podjęcia leczenia, 

- ilość osób zmotywowanych do podjęcia leczenia, 

-  ilość osób korzystających z pomocy w ramach grupy wsparcia, 

-  liczba prowadzonych postępowań o zastosowanie leczenia. 
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Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Prowadzenie wsparcia prawnego dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi. 

2. Realizowanie programów terapii dla osób współuzależnionych. 

3. Realizowanie i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie. 

4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych osób działających w obszarze uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Podejmowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, warsztatów do rodziców 

realizowanych poprzez wywiadówki szkolne. 

Wskaźniki 

- liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, 

- liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów. 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

1. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Prowadzenie edukacji publicznej poprzez organizowanie i udział w lokalnych 

i ogólnopolskich kampaniach , akcjach profilaktycznych. 

3. Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Godziesze Wielkie w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zakup sprzętu sportowego w celu realizacji zajęć profilaktycznych. 

4. Finansowanie wypoczynku i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

ze środowisk w których występują problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie oraz rodzin 

prawidłowo funkcjonujących, w tym połączonego z realizacją programów z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

5. Dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy 

(zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych) promujących zdrowy styl życia 

wolnego od nałogów, w tym także poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży. 
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6. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży. 

7. Finansowanie lokalnej diagnozy badań i sondaży dotyczących problemów uzależnień. 

8. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów dla wychowawców w zakresie 

rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

9. Finansowanie zakupów prenumeraty czasopism ,  literatury fachowej , plakatów, broszur, 

filmów oraz innych materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

10. Edukacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

pedagogów szkolnych i innych grup społecznych działających w obszarze problemów 

uzależnień. 

11. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, w tym w zakresie FAS i FASD. 

12. Prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych. 

13. Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

14. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych 

i na drogach. 

Wskaźniki 

- liczba przeprowadzonych programów, 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych, 

- liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach, 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu, 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w kampaniach promujących zdrowy styl życia. 

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

1. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji i stowarzyszeń, 

prowadzących działania w zakresie profilaktyki uzależnień. 

2. Współpraca z prokuraturą, policją, pomocą społeczną, szkołami oraz innymi podmiotami 

w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz innym 

zrachowaniom wynikającym z uzależnienia. 
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3. Organizacje oraz dofinansowanie szkoleń dla przedstawicieli instytucji, innych podmiotów 

i organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla sprzedawców i właścicieli sklepów 

w  których prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

5. Dofinansowanie  dla bezdomnych mężczyzn  zagrożonych alkoholizmem. 

6. Integracja społeczna osób uzależnionych, które są w trakcie lub po terapii oraz osób 

zagrożonych uzależnieniem, motywująca ich do zachowania abstynencji i udziału 

w grupach wsparcia. 

Wskaźniki: 

- liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

- liczba osób uczestniczących w projektach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia, 

- liczba przeszkolonych sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

Zadanie 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 

15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowania przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego 

1. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia zapisów ustawowych. 

2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zgodnie z uchwałami. 

3. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, co do zgodności 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

4. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w przypadku złamania 

zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym. 

Wskaźniki: 

- liczba przeprowadzonych kontroli, 

- liczba stwierdzonych przypadków naruszenia prawa. 

 

 

Zadanie 6. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
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W przypadku  utworzenia Centrum Integracji Społecznej  finansowane będzie funkcjonowanie 

CIS proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział 

w oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych. 

 

Zadanie 7. 

Inne zadania z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które 

nie zostały ujęte w programie, a mogą okazać się niezbędne do zwiększania skuteczności 

oddziaływań w tej dziedzinie. 

 

III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Godziesze Wielkie za udział w każdym posiedzeniu Komisji i udział w kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021r. określonego w rozporządzeniu Rady 

Ministrów. 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla członków Komisji są podpisane listy obecności. 

Wynagrodzenie wypłaca się każdorazowo po odbytym posiedzeniu Komisji i po kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

IV. Realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

1. Realizatorem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie. 

2. Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie  

profilaktyki i rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu zawartych w niniejszym 

programie prowadzi  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich. 

 

 

 

 

V. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  
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1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2021 r. są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Powyższe środki ujęte są w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Godzieszach Wielkich: 

1)  w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

3. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem 

tego roku i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/183/2021

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
dla Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm. ) zobowiązuje gminy do prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznych osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja zadań określonych w art. 41 w/w
ustawy prowadzona jest w postaci uchwalonego każdego roku gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Gminny Program na 2021 rok uwzględnia cele operacyjne dotyczące
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie
Zdrowia.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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