
UCHWAŁA NR V/18/2015
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

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

§ 1. Uchwala się Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Tarnawatka w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk
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Załącznik 

do Uchwały Nr V/18/2015 

Rady Gminy Tarnawatka 

z dnia 30 stycznia 2015 roku 

 

G M I N N Y   P R O G R A M 
 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Tarnawatka na 2015 rok. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tarnawatce na rok 2015 określa lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu. 

Program przedstawia zadania własne wynikające z art. 4 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982r. z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z treścią ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej , a w szczególności; tworzenie warunków sprzyjających realizacji 

potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania 

alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dostępności 

do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od 

alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich 

usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Charakterystyka Gminy 

 

Gminę Tarnawatka zamieszkuje 4.091 osób /stan na dzień 31.12.2014/ 

Na terenie gminy Tarnawatka rynek alkoholowy w latach 2013-2014 

przedstawia się następująco: 

 
Wyszczególnienie 

 

 

Rok 

Ogółem 

 

 

2013 

2014 

Do 4,5% 

alkoholu oraz 

piwo 

2013 

2014 

Od 4,5% 

alkoholu do 

18% z wyj. piwa 

2013 

2014 

Powyżej 18% 

 

 

2013 

2014 

Punkt sprzedaż 

/detal, 

gastronomia/ 

 

16              16 

               

 

8                8 

 

5                  5 

 

3                 3    

Liczba 

mieszkańców 

przepadających 

na jeden punkt 

sprzedaży 

 

 

 

 

257           256   

 

 

 

 

514             513 

 

 

 

 

822              821 

 

 

 

 

1370         1369 
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Struktura Problemów Alkoholowych w latach 2013-2014 

 

Informacje udzielone przez KPP w Tomaszowie Lub  

 

Przemoc domowa i inne zaburzenia życia rodzinnego: 

1. ogólna liczba podejrzanych o przestępstwo - 4, 

liczba podejrzanych o to przestępstwo w związku z alkoholem  - 3, 

2. ogólna liczba interwencji domowych - 50, 

liczba interwencji w związku z alkoholem - 42, 

 

Nietrzeźwość, a przestępstwa i wykroczenia. 

1. liczba dorosłych podejrzanych o popełnienie przestępstw w związku z  

alkoholem – 3 

2. Wnioski skierowane przez policję do Sądów w związku z: 

- zakłócenie porządku i spokoju publicznego - 10 

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu na drogach - 6 

- ogólna liczba wniosków - 35 

- liczba wniosków w związku z alkoholem - 2 

- liczba wypadków drogowych ogółem - 3 

  spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców- 1 

- liczba ofiar śmiertelnych i rannych ogółem, w związku z alkoholem - 

 

Odebrane przez policję prawa jazdy po spożyciu alkoholu w okresie styczeń-

grudzień 2014r. 8 

1.Klienci Izby Wytrzeźwień 0 

2.Zatrzymani w Izbie Wytrzeźwień 0 

3.Zatrzymani do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych 5 

4.Doprowadzeni do miejsca zamieszkania 10 

5.Zatrzymani nietrzeźwi kierując 8 

 

Alkohol i młodzież. 

1.Nieletni podejrzani o popełnienie przestępstw ogółem 0, 

- liczba nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstw 

- pod wpływem alkoholu  0 

2. Nieletni nietrzeźwi 0 

3. Odwiezieni do Izby Wytrzeźwień – 0 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

* rodziny z problemem alkoholowym objęte pomocą społeczną i pracą socjalną 

- rok 2013 36 

- rok 2014    34 
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* liczba dzieci korzystających z obiadów w szkołach opłaconych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

- rok 2013 272 

  rok 2014    227 

* liczba przeprowadzonych interwencji w sprawie przemocy 

- rok 2013 - 0 

- rok 2014 - 0 

* liczba umieszczeń matki z dzieckiem w schronisku lub innym miejscu 

interwencji kryzysowej 

- rok 2013 0 

- rok 2014 0 

 

Mapa problemów alkoholowych w gminie Tarnawatka 

 

Na terenie gminy występują problemy: 

- nadużywanie alkoholu przez młodzież w związku z łagodzeniem stresu 

wynikającego z bezrobocia oraz braku umiejętności konstruktywnego sposobu 

spędzenia nadmiaru wolnego czasu, 

- obniżenie się wieku inicjacji alkoholowej u dzieci i młodzieży, 

- zwiększenie częstotliwości sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież 

szkolną, 

- niewystarczająca wiedza i umiejętności rodziców w rozwiązywania 

problemów wychowawczych, 

- niewystarczająca wiedza dorosłych dotycząca uzależnień, miejsc i sposobów 

szukania pomocy, 

- występowanie przemocy domowej i innych dysfunkcji w rodzinie z 

problemem alkoholowym. 

 

Z wyszczególnionych wyżej problemów alkoholowych wynika potrzeba: 

-realizacji programów profilaktycznych  szkołach z zakresu problemów 

uzależnień. 

 

Cele strategiczne programu: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują, 

2. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie wagi i skutków 

problemów alkoholowych, 

 

Cele operacyjne programu: 

1. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do 

dzieci i młodzieży, 

2. Zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego, 

przemocy i zaniedbań, 
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3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

4.Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji 

programu, 

5. Zwiększenie zasobów niezbędnych do prowadzenia profilaktyki i działań 

naprawczych w  zakresie istniejących problemów, 

6. Ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów 

działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą i konsumpcją napojów 

alkoholowych, 

7.Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i 

porządku publicznego. 

 

Strategia działania: 

 

1. Przeprowadzenie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Ograniczanie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie przedsiębiorstw 

związanych ze sprzedażą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem 

jej zgodności z obowiązującymi przepisami, 

3 .Profilaktyczne oddziaływania na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia 

psychicznego, fizycznego  i trzeźwości, 

4. Rozpowszechnienie profilaktycznych programów dla dzieci i młodzieży, 

5. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i ich 

rodzin, 

6. Udzielanie rodzinom,  u których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

7. Wspieranie organizacyjne i finansowe; 

1/ instytucji i organizacji podejmujących działania zapobiegające powstawaniu 

uzależnień i walczących ze skutkami nadużywania alkoholu, w tym w 

szczególności zajmujących się organizowaniem czasu  wolnego dla dzieci i 

młodzieży, 

2/ działań podejmowanych przez szkoły, a przyjętych w swoich planach na 

rzecz promowania życia bez nałogów. 

 

Zasady umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej. 

 

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Tarnawatce zajmuje się 

rozwiązywaniem koniecznych spraw interwencyjnych, szczególnie w rodzinach, 

w których występuje przemoc fizyczna, psychiczna, prawna i socjalna. Policja 

jest instytucją prowadzącą procedurę „niebieskiej karty”. 
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W wielu przypadkach zgłasza wniosek o objęcie leczeniem odwykowym 

konkretnej osoby. Funkcjonariusze policji zwracają szczególna uwagę na 

sprzedaż alkoholu nieletnim, oraz spożywanie 

napojów alkoholowych  w miejscach publicznych. 

 

Zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

1. informowanie osób z problemami uzależnień o możliwościach uzyskania 

specjalistycznej pomocy, 

2. motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia 

odwykowego, 

3. kierowanie do Sądu wniosków o przymusowe leczenie odwykowe, 

4. szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

dla osób pomagającym uzależnionym, 

5. opłacanie opinii opracowanych przez biegłych: psychologa, psychiatry, 

6. realizacja programów profilaktyczno -edukacyjnych, szkoleniowych dot. 

problematyki alkoholowej. 

7. udzielanie pomocy osobom uzależnionym polegającej na załatwieniu 

formalności związanych z leczeniem, 

8. udział w kampaniach profilaktycznych, 

9. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych, 

10. finansowanie bieżących kosztów działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /materiały, pomoce, sprzęt/ 

11. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji, w wysokości 100 zł. za 

każde posiedzenie. 

 

Nadzór i odpowiedzialność za realizację: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tarnawatce 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie. 

 

1. udzielenie pomocy prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom, 

2. współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy 

domowej w ramach „Ogólnopolskiego Pogotowia ofiar Przemocy Domowej 

Niebieska Linia”, 
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3. finansowanie szkoleń w zakresie pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w 

rodzinie z problemem alkoholowym lub dla osób zatrudnionych w służbach 

społecznych i instytucjach stykających się w swojej pracy z ofiarami i 

sprawcami przemocy domowej. 

 

Nadzór i odpowiedzialność za realizację: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 

prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i  socjoterapeutycznych. 

 

1. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół wybranych programów 

profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, 

2. finansowanie w okresie letnim obozów, kolonii lub pół kolonii dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem narkomanii oraz dla dzieci 

zagrożonych uzależnieniem. 

3. dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych kulturalno- oświatowych 

charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

4. wspieranie działań oraz zapewnienie środków finansowych na organizację 

imprez rozrywkowych i sportowych oraz wycieczek i konkursów 

antyalkoholowych,  istotny sposób eksponujący ten fakt, 

5. popieranie i rozwój profesjonalnych i samopomocowych form promocji 

zdrowego stylu życia oraz trzeźwości wszystkich mieszkańców gminy 

Tarnawatka. 

 

Nadzór i odpowiedzialność za realizację: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły 

 

IV. Wspieranie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

1. współpraca z Poradnią Odwykową, grupami samopomocowymi i grupami 

młodzieżowymi w zakresie działań wspierających rozwiązywanie problemów 

alkoholowych, 

2. współpraca z organizacjami pozarządowymi Kościołem oraz Radami 

Sołeckimi w celu propagowania trzeźwych obyczajów i innymi podmiotami 

społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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3. finansowanie zakupu materiałów, produktów i usług do realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i działania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Nadzór i odpowiedzialność: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art.13 i art.15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

1. kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu w zakresie przestrzegania wszystkich warunków określonych w 

ustawie, zezwoleniu i innych aktach dotyczących handlu alkoholem, 

2. opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy dotyczącą: 

1/ liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z 

wyj. piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży/ 

2/ zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 

Nadzór odpowiedzialność za realizację: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja 

 

VI. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego. 

1. pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznymi integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

W Tarnawatce 
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VII. Preliminarz wydatków na 2015 rok. 

 

Lp. Nazwa zadania Planowany 

Koszt 

realizacji 

Termin 

realizacji 

1. Współpraca z organizacjami zajmującymi 

się problematyką uzależnień 

500,- W ciągu roku 

2. Szkolenie dla członów GKRPA 1000,- -„- 

3. Zorganizowanie wakacyjnego obozu 

terapeutycznego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

1000,-       -„- 

4. Materiały potrzebne do prac komisji 100,-       -„- 

5. Różne /wynagrodzenie członków komisji/ 1800,-       -„- 

6. Kierowanie osób uzależnionych na badania 3000,-       -„- 

7. Prenumerata czasopism poświęconych 

profilaktyce alkoholizmu 

100,-  

      -„- 

8. Imprezy bezalkoholowe - promocja 

zdrowego stylu życia oraz trzeźwości 

13780,-  

      -„- 

9. Prowadzenie programów profilaktycznych  

i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

1000,-  

      -„- 

10. Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowym  

-   

      -„- 

11. Dofinansowanie zimowiska dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym 

1.000,-       -„- 

12. Realizacja Gminnego Programu Narkomanii 120,-       -„- 

Razem  23400,00 
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