
UCHWAŁA NR XIX/129/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Przeznacza się z budżetu gminy na 2020 rok 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 2020 złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady 
Miejskiej w I kwartale 2021 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Problemów Społecznych na rok 2020

Podstawą  prawną  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów
alkoholowych  w  Polsce  jest  ustawa  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Zgodnie  z  art.  41 ust.  1  i  2  w/w ustawy
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin 
i jest realizowane  w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.  Zadania realizowane w gminnym
programie są oparte na Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Byczyna
na rok 2020 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest
do  specyfiki  problemów  alkoholowych  występujących  w  gminie  Byczyna  i  uwzględnia
lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. 

Działania  związane  z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie
gminy  mają  charakter  długofalowy  i  stanowią  kontynuację  wcześniej  podejmowanych
Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co w dużym
stopniu warunkuje ich skuteczność. W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu
profilaktykę  i  rozwiązywanie  problemów alkoholowych  i  problemów społecznych  bardzo
ważne  jest  rozpoznanie  skali  problemu,  struktury  spożycia  napojów  alkoholowych  oraz
zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. .  Konsekwencje nadużywania
alkoholu dotyczą nie tylko bezpośrednio osób pijących szkodliwie, ryzykownie i ich rodzin,
ale  także mają wpływ na całą  populacje,  niosąc za sobą różnego rodzaju doraźne szkody
związane  z  zażywaniem  alkoholu  takie,  jak:  wypadki  samochodowe,  konflikt  z  prawem,
zachowania  agresywne,  przemoc.  Naukowcy  zajmujący  się  problemem  uzależnień,
zdecydowanie podkreślają wpływ wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży,
oraz ryzykowne korzystanie z alkoholu dorosłego człowieka. Bardzo ważna jest wiedza  na
temat  czynników  sprzyjających  zrachowaniom  ryzykownym  ,w  tym  
w  szczególności  sięganie  po  środki  odurzające   (  alkohol,  narkotyki).  Szkoły  mają  do
odegrania niezwykle ważną rolę w profilaktyce zdrowotnej, chociażby z racji środowiska,  
w którym dzieci i młodzież spędzają codziennie wiele godzin. Tę rolę wyznaczyło szkole nie
tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczyniła to także Rada Ministrów – opracowując
Narodowy Program Zdrowia  obligujący dodatkowo pracowników oświaty do pracy na rzecz
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zdrowia , dzieci i młodzieży. Szczególnie ważne jest, aby szkoły włączyły się w realizację
drugiego  i  trzeciego  celu  operacyjnego  NPZ  na  lata  2016-2020:  w  profilaktyce  
i  rozwiązywania  problemów  związanych  z  używaniem  substancji  psychotropowych,
uzależnieniami  behawioralnymi  i   innymi  zachowaniami  ryzykownymi  oraz  profilaktyki
zdrowia  psychicznego  i  poprawę  dobrostanu  psychicznego  
w społeczeństwie. Opracowując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2020 uznano , że rozpoznanie czynników
ryzyka  i  czynników  chroniących,  występujących  w   szkołach  
w  Gminie.  Istnieje  szereg  badań  naukowych  dotyczących  cech  szkoły  jako  środowiska
profilaktycznego.Diagnozę występujących przede wszystkim w środowisku szkolnym ,  ale
także w środowisku rodziny czynników chroniących dzieci i młodzieży przed zachowaniami
ryzykownymi rozpoczęto  od ustalenia  kogo objąć  badaniami  i  jak  liczna  powinna być  to
grupa.  Ustalono,  że  diagnoza  powinna  dotyczyć  funkcjonowania   całego  środowiska
szkolnego – uczniów, nauczycieli, rodziców. 

Cechy  środowiska  szkół.  Jakość  relacji  społecznych  i  przynależność  do  szkoły,
bezpieczeństwo fizyczne  i  emocjonalne,  współpraca  z  rodzicami,  środowisko fizyczne
(materialne zasoby szkoły). 

-  Znaczna  część  uczniów  (62%)  uznaje  szkołę  za  miejsce  gdzie  może  się  spotykać  
z rówieśnikami,  może się rozwijać,  ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej,
czuje więź ze szkołą i ma przekonanie ( 21%), że na to co się dzieje w szkole ma wpływ.
Grupa 36% uczniów traktuje  szkołę jedynie jako budynek do którego chodzą do szkoły,  
a (34%) uczniów ma przekonanie że na to co się dzieje w szkole nie ma żadnego wpływu. 

- Dobra atmosfera w szkole i chęć chodzenia do szkoły, związana jest z lubieniem szkoły  
i  poczuciem  bezpieczeństwa  fizycznego  i  emocjonalnego  m.in.  wynikającego  z  dobrych
relacji z nauczycielami, zaufania do nauczycieli oraz dobrych relacji z rówieśnikami . 

-  Uczniowie (74%) czują się w szkole bezpiecznie,  ale  jest  w grupa uczniów 35%, która
obawia się tego, że „ktoś w szkole może skrzywdzić, nastraszyć, coś zabrać”. Ponad połowa
uczniów określa swoje relacje z nauczycielami jako dobre i bardzo dobre. Połowa badanych
uczniów przyznaje, że „chodzenie do szkoły” sprawiło im przyjemność. O dobrych relacjach
uczniów z nauczycielami świadczy fakt, że uczniowie zwracają się często i bardzo często do
swoich nauczycieli  również w sprawach nie związanych z nauką.  Około połowa uczniów
uważa, że ich nauczyciele interesują się tym, jakie oni robią postępy w nauce. 
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-  Nauczyciele  uczący  w  szkołach  w  Gminie  Byczyna  (75%)  są  zadowoleni  ze  szkoły  
w której pracują. Mają oni poczucie, że mają wpływ na to co robią (53%), często słyszą słowa
zachęty, wsparcia i pozytywnej oceny ze strony kolegów i koleżanek(66%), a w sytuacjach
trudnych mogą na nich liczyć. (72%) relacje między personelem pedagogicznym są dobre.
Uważają,  że nagrody i  awanse są sprawiedliwie  udzielane,  wg. znanych i  akceptowanych
kryteriów (53%). Rada pedagogiczna szkoły, która w dużym stopniu kształtuje i wpływa na
klimat szkoły w szkołach w Gminie Byczyna jest traktowana w 56% jako zgrany zespół. 
Na klimat  szkoły  ma wpływ stopień znajomości  przez  uczniów i  ich  rodziców kryteriów
oceniania. 95% nauczycieli uważa, że uczniowie znają kryteria według których nauczyciele
oceniają osiągnięcia uczniów. 
Zdecydowana większość nauczycieli (70%) uważa, że współpraca z rodzicami uczniów jest
dobra, a 11%,że bardzo dobra. Rodzice 78% deklarują, że chodzą tylko na wywiadówki, ale
10% na konsultacje indywidualne w sprawach dziecka i w razie problemów-11%. Jednakże
2% rodziców podaje, że nie przychodzi do szkoły na spotkania z jej pracownikami. Według
14% rodziców nie mają oni poczucia wpływu na to co się w szkole dzieje. Jednakże 43%
rodziców ocenia od 4-6 (czyli  bardzo wysoko) swój wpływ na działalność szkoły. Szkoła
organizuje  dodatkowe  zajęcia  dla  uczniów  i  dla  rodziców.  Oprócz  wywiadówek  szkoły
zorganizowały indywidualne spotkania w celu omówienia problemów dziecka program oraz
inne  warsztaty  i  spotkania  o  różnej  tematyce  z  zakresu  profilaktyki  m.in:  „Warsztaty
kompetencji  wychowawczych„  „Cyberprzemoc”,  „Profilaktyka  uzależnień  od  Internetu”
„  Kary  i  nagrody  w  wychowaniu”.  „Program  ARS”,  „Spotkanie  WZW”,  „Czynniki
warunkujące  bezpieczeństwo  w  szkole,”  „Procedury  zachowania  w  sytuacjach
nadzwyczajnych  oraz  zagadnień  związanych  z  tolerancją  i  poszanowaniem  drugiego
człowieka” 
W szkołach  odbywają  się  działania  z  inicjatywy  rodziców takie  jak  m.in.  festyny,  dzień
pieczonego  ziemniaka,  kiermasze,  współorganizacja  uroczystości  klasowych  i  szkolnych,
pomoc  finansowa,  wolontariat  rodziców  przy  remontach,  malowaniu  pomieszczeń,  
współorganizacja wycieczek szkolnych. 
-  Żadna ze szkół nie wymaga dużego remontu dla poprawy bezpieczeństwa. W 3 szkołach
jest monitoring, a w jednej oprócz niego ograniczony jest dostęp do wnętrza budynku. 

- Uczniowie (77%) nie tłoczą się w klasie, mają wystarczająco dużo przestrzeni do pracy.
Uczniowie (68%) mają miejsce gdzie mogą trzymać własne rzeczy. Tylko połowa uczniów 
w sali lekcyjnej może łatwo się skupić, a z miejsca w którym sieci widzi wszystko co się
dzieje w sali. 

-   Etat  pedagoga  jest  w  każdej  szkole,  ale  w  jednej  tylko  w  pełnym  wymiarze.  Jeden
psycholog na pół etatu w jednej szkole, w pozostałych brak. Logopeda w jednej szkole etat, w
pozostałych na godzinach. 
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-  Nauczyciele  często  wykorzystują  środki  dydaktyczne  w  procesie  nauczania.  Sprzęt
multimedialny,  tablice  interaktywne,  komputery,  odczynniki  do  doświadczeń  w  pracowni
chemicznej itp. Środki dydaktyczne których brakuje w szkołach (w ocenie dyrektorów) to:
środki dydaktyczne do prowadzenia fizyki, nowoczesnych tablic interakcyjnych, nowszych
komputerów,  pracowni  komputerowej  dla  dzieci  klas  I-III,  mapy,  gry  świetlicowe,
wyposażenie sportowe, stroje do tańca. 

2. Cechy środowiska rodziny. Jakość relacji społecznych, poczucie miłości rodzicielskiej,
zainteresowania sprawami dziecka. 

-  W Gminie Byczyna 98% dzieci  i  młodzieży ma poczucie,  że rodzice ich kochają.  14%
uważa,  że  „  kochają,  ale  nie  rozumieją”  Rodzice  w  ocenie  dzieci  (85%)  są  dla  nich
najważniejszym przewodnikiem w życiu. Duża grupa rodziców 88% rodziców interesuje się
nauką szkolną swoich dzieci.  Pomagają im w nauce,  w rozwiązywaniu zadań, sprawdzają
odrobione lekcje, zachęcają do czytania. W ocenie uczniów 85% z nich uważa, że rodzice
mają dla nich „ dość często, bardzo często, zawsze” wystarczająco dużo czasu. 

-  Rozumienie  przez  rodziców swojego dziecka,  rozumienie  jego potrzeb  i  zainteresowań,
wiedza na temat tego co robi i z kim się spotyka po szkole jest czynnikiem chroniącym przed
zachowaniami  ryzykownymi.  Rodzice  (62%)  uczniów  ze  szkół  w  Gminie  Byczyna
poświęcają  systematycznie  czas.  swojemu  dziecku,  36%  w  marę  potrzeby,  a  tylko  2%
twierdzi, że nie ma dla swoich dzieci czasu. Rodzice (81%) znają własne dzieci,  ale 16%
rodziców tylko trochę zna ich potrzeby i zainteresowania. Natomiast 2% rodziców przyznaje
się, że nie zna, bo nie ma na to czasu. Dzieci zwracają się do swoich rodziców w różnych
sytuacjach, szczególnie (75%) dzieli się z rodzicem swoim sukcesem, przeżyta radością, ale
problemem czy smutkiem już tylko 28%. 

-  Czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań  ryzykownych jest  samoocena
dzieci i młodzieży, ich poczucie wartości, zadowolenie z siebie oraz poziom samopoczucia
 i nastroju, akceptacja społeczna. Ponad 80% uczniów jest zadowolona z tego jaka jest, ma
dobry nastrój. Tylko niewielka grupa (8%) przyznaje się do „ czuje się tak źle, że nic nie chce
się jej robić”. 

- Czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed zachowaniami problemowymi jest wiedza
dorosłych na temat  tego co  dziecko robi  w czasie  wolnym po lekcjach,  jakich  kolegów  
i koleżanki . Rodzice oczekujący na uprzedzenie ich przez dziecko, dokąd idzie i kiedy wróci
oraz sprawdzający, z kim spędza wolny czas, uważa się za istotny czynnik chroniący przed
podejmowaniem przez dziecko zachowań problemowych. Rodzice wskazują, że ich dzieci  
w czasie wolnym po szkole: najczęściej (62%) wychodzą spotkać się z kolegami, oglądają
telewizję lub grają na komputerze (46%) ,„zajmują się swoim telefonem”( 38%), Dzieci, 
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wychodząc z domu mówią (82%) rodzicom dokąd idą. Znaczna cześć rodziców (89%) zna
prawie wszystkich kolegów z którymi spotyka się ich dziecko. 

3.Cecha  środowiska  rodzinnego  i  szkolnego.  Rodzaj  aktywności  uczniów  w  czasie
wolnym od zajęć lekcyjnych. 

Czynnikiem  chroniącym  lub  czynnikiem  ryzyka  przed  ryzykownymi  zachowaniami  jest
rodzaj  aktywności  dzieci  i  młodzieży  w czasie  wolnym od nauki  szkolnej  czyli  sposoby
spędzania wolnego czasu.  Jak twierdzą sami uczniowie uczęszczający do szkół w Gminie
Byczyna na naukę (53% ) poświęca 1-2 godziny dziennie. Nie uczy się i nie odrabia zadań
domowych około 9% uczniów, a w ocenie rodziców aż 29% ich dzieci nie uczy się wcale.
Czas  wolny,  po  zajęciach  szkolnych  poświęcany  spotkaniom  z  rówieśnikami  to  czas
najczęściej  wymieniany  przez  59% respondentów,  którzy  poświęcają  kolegom od 3  do 7
godzin dziennie. Jest grupa uczniów (11%), która nie spotyka się z rówieśnikami w czasie
wolnym  od  nauki.  Jeżeli  powodem  takiego  stanu  rzeczy  byłoby  odrzucenie  przez
rówieśników to byłby to czynnik ryzyka. Młodzi ludzie, którzy nie są akceptowani w grupie,
mogą  się  stać  obiektem  przemocy  rówieśniczej,  bądź  sami  zostają  agresorami  oraz
doświadczają  osamotnienia  i  frustracji,  które  prowadzą  do  rozwoju  problemów  zdrowia
psychicznego i zachowań ryzykownych. Na oglądanie telewizji, filmów, gry na komputerze
poświęca czas 49% uczniów w wymiarze od 3 do powyżej 7 godzin dziennie. Jedynie 10%
uczniów w ciągu tygodnia nie zajmują ich w/w czynności. 
Dzieci i młodzież w Gminie Byczyna korzystają z Internetu (zarówno w telefonie, jak i na
komputerze) również w celach nie związanych ze szkołą. Dzienny czas wolny poświęcony na
„serfowanie” po Internecie w wymiarze powyżej 3 godzin obejmuje 55% uczniów. W tym, aż
12% korzysta bardzo ryzykownie z Internetu - powyżej 7 godzin dziennie. 
Czynnikiem chroniącym dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi jest pomaganie
rodzicom w sprawach domowych, zaangażowanie w wypełnianie obowiązków domowych,
uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje (organizacje)-
uprawianie sportu, zajęcia artystyczne, zaangażowanie religijne. Połowa uczniów angażuje się
w wypełnianie „obowiązków domowych” Najczęściej wymienianymi przez rodziców (także
uczniów) czynnościami,  które wykonują ich dzieci w domu to: sprzątanie,  (mycie naczyń,
odkurzanie,  wynoszenie  śmieci)  pomoc w gospodarstwie  przydomowym,  opiekowanie  się
zwierzętami domowymi, opiekowanie się rodzeństwem itp. 
W dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę lub inne organizacje, instytucje lub 
zaangażowanych religijnie jest 65 % uczniów. 
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4.  Cecha środowiska społecznego.  Zachowania  ryzykowne wśród  dzieci  i  młodzieży  
i dostępność środków odurzających w najbliższym otoczeniu społecznym. 

Wśród  czynników  ryzyka,  które  mają  wpływ  na  możliwość  pojawienia  się  zachowań
problemowych lub ich intensyfikację  wśród dzieci  i  młodzieży  jest  najbliższe  środowisko
szkolne,  w którym występuje  przemoc  fizyczna,  przemoc  psychiczna,  używanie  środków
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. W szkołach w Gminie Byczyna sami uczniowie
(11%)  widzieli,  jak  ich  rówieśnicy  lub  osoby  starsze  groziły,  szantażowały  inne  osoby.
Przemoc  fizyczna  w  najbliższym  środowisku  społecznym  była  zauważona  przez  24%
uczniów, natomiast 9% uczniów widziało jak ich koledzy używali  narkotyków lub innych
substancji w celu odurzania się, 35% piło alkohol, a 53% paliło papierosy. 
W środowisku dzieci i młodzieży w Gminie Byczyna 86% uczniów twierdzi, że ich koledzy
nie piją alkoholu i nie zażywają narkotyków. Sami też uczniowie (92%) przyznają, że nie
próbowali  jakiegoś  nielegalnego  środka  psychoaktywnego.  Nauczyciele  zauważają  wśród
uczniów, w szkole w czasie  zajęć,  przerw,  wycieczek lub innych imprez organizowanych
przez  szkołę,  zachowania  przemocy  fizycznej  (69%),  stosowanie  przemocy  psychicznej
(64%),  stosowania  przemocy  pośredniej-  izolowanie  od  grupy  (70%),  dyskryminowania
 z  różnych  powodów  (61%).  Nauczyciele  zauważają  także  wśród  uczniów  zachowania
ryzykowne. Dość często: picie alkoholu(8%), wagary (25%), używanie telefonów lub innych
komunikatorów do nękania innych (10%). 
Rodzice  (3%)  potwierdzają,  że  miały  miejsce  zdarzenia  dotyczące  jego  dziecka:  palenia
papierosów,  doświadczania  ze  strony  rówieśników  przemocy  fizycznej.  Zdecydowana
większość rodziców nie widziało, by ich dziecko paliło papierosy (93%), piło alkohol (96%),
używało narkotyków (95%), doświadczało ze strony rówieśników przemocy fizycznej (91%),
doświadczało  przemocy  psychicznej  ze  strony  rówieśników  (94%),  doświadczało
dyskryminacji ( 98%) lub by stosowało przemoc wobec rówieśników ( 96%). Rodzice (22%)
dostrzegają w najbliższym otoczeniu następujące zagrożenia: „ samochody poruszają się po
drogach z dużą prędkością”,  „po drogach jeżdżą maszyny rolnicze”,  „ chodzą bezpańskie
psy”, „widać nietrzeźwe osoby dorosłe”, „brak oświetlenia niektórych miejsc, przez co staja
się niebezpieczne” „ pijąca alkohol młodzież na boisku” . 
W większości dorośli ( 64%) uważają, że ich dzieci i młodzież do 18r.ż. nie mogą w sklepie 
czy kiosku kupić papierosy i alkohol. Kilkanaście procent nauczycieli posiada wiedzę na 
temat dostępności narkotyków i dopalaczy w ich środowisku.
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DIAGNOZA LOKALNA 

 Z danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie  gminy Byczyna działania  
w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w okresie od 01.01.2019r.
– 30.10.2019r., wynika iż, 

Osoby Pełnoletnie Osoby Nieletnie 

1. Liczba ujawnionych wykroczeń 
w związku ze sprzedażą lub 
podawaniem napojów 
alkoholowych 
w wypadkach, kiedy jest to 
zabronione.

0 0

2. Liczba nałożonych mandatów w 
związku ze sprzedażą lub 
podawaniem napojów 
alkoholowych 
w wypadkach, kiedy jest to 
zabronione. 

Nałożono 67 mandatów 
karnych za spożywanie 
alkoholu w miejscach 
niedozwolonych. 

0

3. Liczba osób zatrzymanych i 
doprowadzonych nietrzeźwych 
do wytrzeźwienia do 
Pomieszczeń dla Osób 
Zatrzymanych w tym również do 
miejsca zamieszkania. 

15 0

4. Liczba osób zatrzymanych 
nietrzeźwych kierujących 
pojazdami ( w tym również 
rowerami).

26 0

5. Liczba interwencji przemocy 
domowej / liczba założonych 
kart.  Założono  8  kart

8

0

6. Liczba wezwań w sprawie 
zatrzymania nietrzeźwych oraz 
pod wpływem uczniów na terenie
szkół Gminy Byczyna.

0 0

7. Liczba osób zatrzymanych  
nietrzeźwych, nieletnich w PDOZ
– 2 oraz 5 –ciu przekazanych pod
opiekę rodzicom. 

Źródło; dane Posterunku Policji w Byczynie. 
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Informacja na temat rodzin objętych pomocą z powodu uzależnienia.

1. Środki finansowe przeznaczone w 2019r. ( styczeń- 
październik 2019r.) przez Ośrodek Pomocy Społecznej na 
pomoc rodzinom z problemem alkoholowym. 22 865,24zł. 

2. Liczba rodzin ( liczba osób w rodzinach) objętych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem z powodu 
uzależnienia lub nadużywania alkoholu co najmniej jednego z
członków rodziny. 

11

3. Ilość skierowanych wniosków o leczenie odwykowe przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej do Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 
okresie od stycznia do października 2019r. 

0

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie. 

Informacja na temat Niebieskiej Karty. 

1. Ilość Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu 
Interdyscyplinarnego w okresie od stycznia do października 
2019r.  8

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Informacja  na  temat  realizowanych  działań  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom.  
( Punkt Konsultacyjno–Informacyjny w Byczynie).  

1. Liczba osób, które skorzystały ze świadczonej pomocy: 

 Osoby z problemem alkoholowym. 
 Osoby współuzależnione 
 Osoby z problemem narkomanii
 Osoby dotknięte przemocą domową
 Trudności wychowawcze/edukacyjne 

2. Formy Pomocy:
 Terapia grupowa – grupa wsparcia dla osób 

współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą domową.
 Konsultacje/rozmowy w Szkołach na terenie Gminy 

Byczyna.                ( uczniowie, rodzice). 

Ogólnie 271
konsultacji ( od

stycznia do listopada
2019r.)

19 

57 
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Źródło:  dane  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  
w Byczynie. 

Liczba  osób  z  problemem  alkoholowym,  zgłoszonych  do  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie. 

1. Liczba przeprowadzonych rozmów ostrzegawczo – 
motywujących przez GKRPA.

2. Liczba osób skierowanych na badanie przez biegłego 
lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego. 

3. Liczba osób wobec, których wszczęto procedurę 
skierowania na przymusowe leczenie odwykowe. 

19

4

0

Źródło:  dane  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  
w Byczynie.  

Informacja na temat realizowanych szkolnych programów wychowawczo – profilaktycznych  
na terenie Szkół w Gminie Byczyna. 

Nazwa programów. Uczestnicy Jednorazowa forma 
działań

Liczba uczniów 

Programy z obszaru 
profilaktyki 
uniwersalnej 
skierowanej do 
dzieci 
i młodzieży. 

Uczniowie : 1166,11 
osób

Rodzice: 612 osób

Nauczyciele: 90 osób

Prelekcje/Pogadanki

Spektakle 
profilaktyczne: 

Imprezy sportowe z 
elementami 
profilaktyki.

Konkursy plastyczne 
o tematyce 
profilaktycznej: 

Festyny/imprezy 
plenerowe z 
elementami 
profilaktyki.  

Uczniowie: 263osob

Uczniowie: 85 osób

Uczniowie: 251osób

Uczniowie: 213 osób

Uczniowie: 868 osób
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Programy z obszaru 
profilaktyki 
selektywnej dla 
młodzieży z grup 
ryzyka.  

Uczniowie: 0

Rodzice: 0

Nauczyciela: 0 

Programy z obszaru 
profilaktyki 
wskazującej ( w 
tym, programy dla 
młodzieży 
eksperymentalnej 
z substancjami 
psychoaktywnymi 
w tym z alkoholem) 

Uczniowie: 2

Rodzice: 2

Nauczyciele: 1

Szkolne warsztaty 
dla rodziców: 

Rodzice: 480 osób.

Źródło: dane ze Szkół z terenu Gminy Byczyna.
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

          Za koordynację i realizację Programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych realizowany jest we
współpracy z innymi podmiotami, w tym: 

- Placówki służby zdrowia na terenie gminy, 
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie, 
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie.  
- Posterunek Policji w Byczynie, 
- Placówki oświatowe, 
- Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach, 
- Sąd Rejonow w Kluczborku, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, 
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kluczborku, 
- Ośrodek Kultury w Byczynie, 
- Podmioty i  instytucje, a także stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania 
  problemów  alkoholowych,  narkotykowych  i  tytoniowych,  ochrony  zdrowia
psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wykluczeniu społecznemu. 
- Samopomocowa Grupa Anonimowych Alkoholików,  

ADRESACI PROGRAMU 

            Oferta Programu skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Byczyna,
a w szczególności  do  wybranych  grup  –  osób  uzależnionych,  bądź  zagrożonych
uzależnieniami,  ich  rodzin,  osób  dotkniętych  przemocą  w  rodzinie,  dzieci  i  młodzieży,
seniorów. 

Adresaci programu są zróżnicowani ze względu na rodzaje profilaktyki, jakie są stosowane
 do  konkretnej  grupy  odbiorców.  Cele  programu  będą  realizowane  w  poszczególnych
obszarach: 

 Profilaktyki uniwersalnej   : adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy ( dzieci,
młodzieży i dorosłych) be względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

 Profilaktyki selektywnej  : adresowanej do grup o podwyższonych ryzyku wystąpienia
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

 Profilaktyki wskazującej  : adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne
symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnej, ale nie
spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; reedukacja
szkód. 

 Terapii:  obejmującej  osoby  wymagające  specjalistycznej  pomocy  w  związku
 z  uzależnieniem,  realizacja  m.in.   programów  terapeutycznych  dla  osób
uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie, dla DDA , współuzależnionych.
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 Rehabilitacji  : obejmującej osoby uzależnione: realizacja programu readaptacji poprzez
wsparcie psychologiczne, socjalne, i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk
abstynenckich.  

Realizacja  kierunku  działania  określonego  w  Narodowym  Programie
Zdrowia: 

3.1.1. Edukacja zdrowotna.

3.1.2. Szkolenie Kadr.

3.2.1. Profilaktyka uniwersalna.

3.2.2. Profilaktyka selektywna.

3.2.3. Profilaktyka Wskazująca. 

3.3.  Redukcja  Szkód,  rehabilitacja  (  readaptacja,  reintegracja)zdrowotna,
społeczna i zawodowa.

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Cele  i  zadania  programu  zgodne  są  z  kierunkami  działań  określonymi  w  ustawie  
o  wychowaniu  w  trzeźwości  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  i  dostosowane  do  potrzeb
lokalnych. 

 Celem  głównym  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  jest  ograniczanie  zdrowotnych  i  społecznych  skutków  wynikających  
z  nadużywania  napojów  alkoholowych  i  używania  innych  substancji  psychoaktywnych
poprzez  podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  świadomości  mieszkańców Gminy  Byczyna  oraz
prowadzenie  skoordynowanych  działań  profilaktycznych,  terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych.     

Dla osiągniecia zamierzonego celu należy w sposób systematyczny i długofalowy realizować
następujące zadania:  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób  uzależnionych od alkoholu. 

1) Działania  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w tym: 

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

a) motywowanie  osób  uzależnionych  do  rozpoczęcia  procesu  leczenia  
i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni  
i instytucji,
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b) motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii
w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego
oraz korzystania z pomocy grup samopomocowych, 

c) zaproszenie  na  rozmowę  osoby,  co  do  której  wpłynęło  zgłoszenie  
o  wystąpieniu  przesłanek  z  art.  24  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania
działań,  o  których  mowa  w  powyższym  artykule  i  poddania  się  leczeniu
odwykowemu,

d) kierowanie  osób  zgłoszonych  do  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  specjalistyczne  badania
diagnostyczne (badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia  od  alkoholu  i  wskazanie  rodzaju  zakładu  lecznictwa
odwykowego),

e) kierowanie do sądu wniosków w sprawie  orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

f) udział członków komisji w postępowaniu sądowym,

g) kierowanie  osób  z  problemami  alkoholowymi  na  konsultacje  i  zajęcia
indywidualne z psychologiem, 

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

i) wspieranie działalności grup wsparcia, 

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

k)  inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją  gminnego
programu, 

l) rozpatrywanie spraw związanych z realizacją programu, 

m) rozpatrywanie  i  opiniowanie  sprawozdań  i  informacji  z  wykonywanego
programu gminnego, 

n) uczestnictwo  w pracach  zespołu  interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych  na
podstawie  ustawy z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy w
rodzinie (art. 9a ust. 3 i 11) oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty” (§ 12
rozporządzenia  Rady Ministrów 13 września  2011 r.  w sprawie  procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).

o) opiniowanie  wniosków  o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych  pod  względem  zgodności  lokalizacji  punktów  sprzedaży,
zgodnie  z  uchwałą Nr LV/417/18   Rady  Miejskiej  w  Byczynie  z  dnia  
31  sierpnia   2018  r.  w  sprawie  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna. 
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2) Organizowanie bezpłatnej pomocy terapeutycznej w formie programu psychoterapii,
edukacji  grupowej  i  indywidualnej  prowadzonej  przez  kompetentne  organizacje  i
osoby fizyczne zajmujące się problemem przeciwdziałania alkoholizmowi tj: 
a) prowadzenie terapii,
b) organizowanie spotkań edukacyjno – terapeutycznych,
c) prowadzenie grupy wsparcia. 

3) Poszerzenie  oferty  pomocowej  i  udzielnie  wsparcia  dla  osób  po  zakończonym
leczeniu odwykowym. 

4) Poszerzenie oferty pomocowej i udzielenie wsparcia dla osób pijących w podeszłym
wieku.

5) Finansowanie  szkoleń  grup  zawodowych  oraz  specjalistów  zajmujących  się
problemem uzależnień. 

6) Poszerzenie oferty o terapię dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem.
7)  Rozwijanie i wspieranie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego między 

innymi poprzez: 
a) motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie do zmiany szkodliwego 

wzoru picia, 
b) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
c) motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia 
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia 
specjalistycznego, skorzystania z grup samopomocowych. 
d) udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami 
od środków psychoaktywnych. 
e) zapewnienie konsultacji specjalistycznych rodzinom, w których występują 
problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków w miejscu zamieszkania. 

8) Prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  zakresie  realizacji  ustawy  z  dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
skierowanych  do  różnych  grup  zawodowych  i  społecznych,  w  tym  szkolenia
sprzedawców napojów alkoholowych. 

Wskaźnik realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

- ilość rozmów motywujących do 
podjęcia terapii,
- ilość osób, które podjęły terapię,
- ilość założonych niebieskich kart,
- liczba osób korzystających z     
poradnictwa w Punkcie 
Konsultacyjno- Informacyjnym. 
-  liczba przeszkolonych osób, 
- liczba osób korzystających z 
konsultacji
 - ilość wydanych zezwoleń. 

I-XII 2020rok. Psycholog  PKI

GKRPA

Pełnomocnik  Burmistrza  ds.
profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych. 

Id: 47079AB1-A9C7-423B-8B1D-C783EB63E2BF. Podpisany Strona 14



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

1) Pomoc psychologiczna dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.
2) Włączenie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy.
3) Prowadzenie  poradnictwa  indywidualnego  lub  grup  terapeutycznych  dla  ofiar

przemocy.
4) Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla sprawców przemocy domowej. 
5) Prowadzenie  działań  lokalnych  upowszechniających  w  społeczeństwie  wiedzę  na

temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących
przekaz dotyczący konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży. 

6) Prowadzenie wsparcia i terapii dla osób starszych nadużywających alkoholu. 
7) Prowadzenie  programów  i  konsultacji  edukacyjnych  służących  zwiększaniu

kompetencji  i  umiejętności  wychowawczych  w  rodzinach  zagrożonych  przemocą
w rodzinie i będących w sytuacjach kryzysowych.

8) Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  wspófinansowanie  prac  dla  osób  długotrwale
bezrobotnych i uzależnionych od alkoholu. 

9) Oddziaływania  w   kierunku  podnoszenia  kompetencji  przedstawicieli  instytucji
działających  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  wynikających
z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy,

10)  Prowadzenie  działań  na  rzecz  wspierania  rodzin,  przeżywających  trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.   

11)  Koordynacja  działań  dotyczących   pomocy  osobom  uzależnionym,
współuzależnionym poprzez współpracę z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

12)  Prowadzenie  edukacji  społecznej  na  temat   zjawiska  przemocy  i  możliwości
uzyskania  pomocy  oraz  sposobów  reagowania  na  przemoc  (  zakup  i  dystrybucja
materiałów  informacyjno  –  edukacyjnych  tj,  broszury,  ulotki,  plakaty  i  inne
prenumeraty dotyczące problematyki alkoholowej i uzależnień). 

13) Kontynuacja  współpracy  z  Poradnią  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu
 i Współuzależnienia w Kluczborku w  realizacji prowadzenia programu psychoterapii
współuzależnienia, 

14) Współpraca  merytoryczna   z  Zespołem  Interdyscyplinarnym  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w  Rodzinie,

15) Zapewnienie   bezpłatnej  pomocy  psychologicznej  i  terapeutycznej  dla  dzieci  
i młodzieży z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, porad i wsparcia  
w kategoriach problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,

16) Stała  współpraca  z  Sądem,  Ośrodkami  uzależnień,  Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Kluczborku,  pedagogami  szkolnymi  w celu  podnoszenia  skuteczności
podejmowanych działań, 

17) Prowadzenie  działań  o  charakterze  edukacyjnym  przeznaczonych  dla  rodziców,
mających na celu budowanie  właściwych relacji  z  dziećmi  oraz innymi członkami
rodziny.
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18) Współpraca  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  w  ramach  projektu
realizowanego przez Asystenta Rodziny. 

Wskaźnik realizacji Termin Osoba Odpowiedzialna 

- liczba osób korzystających z 
proponowanych form ,

- liczba osób korzystających z 
grupy wsparcia dla ofiar przemocy,

- liczba osób skierowanych na 
badania przez biegłego lekarza, 

-  liczba osób, które podjęły 
dobrowolne leczenie odwykowe, 

-  liczba wniosków złożonych do 
Sądu Rejonowego w Kluczborku  
w celu orzeczenia  o obowiązku 
poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

-  liczba rodziców biorących udział
w działaniach edukacyjnych.

I-XII Psycholog PKI

Pełnomocnik  Burmistrza  ds.
profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych. 

Przewodnicząca GKRPA

Sekretarz GKRPA

Asystent Rodziny

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

1) Kontynuacja FreDgoes net  programu wczesnej interwencji adresowanego do osób  
w wielu 15-17 lat używających narkotyków lub alkoholu w sposób okazjonalny.

2) Wdrożenie uniwersalnego programu profilaktycznego „ Spójrz inaczej”, który posiada
rekomendacje  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych,
Krajowego  Biura  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  oraz  Ministerstwa  Edukacji
Narodowej.  

3) Podnoszenie  kompetencji  osób  pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  w  zakresie
skutecznych  oddziaływań  profilaktycznych  oraz  udzielających  pomocy  dzieciom
 z rodzin z problemem alkoholowym. 

4) Oddziaływania  w  kierunku  poszerzania  i  udoskonalenia  oferty,  upowszechniania
 i wdrażania programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru
profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców 
i wychowawców.

5) Dofinansowanie  działań  sportowych,  konkursów  promujących  zdrowy  styl  życia,
łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, turystyczną, rekreacyjną. 
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6) Prowadzenie kampanii informacyjnej, gdzie szukać pomocy, jak reagować w sytuacji
ujawnienia problemów, których przyczyną jest alkohol.

7) Zakup  prenumeraty  czasopism,  plakatów,  broszur,  filmów  i  innych  materiałów
edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

8) Wprowadzenie  kampanii  informacyjnych  w środowiskach pracy na  temat  pijących
alkohol ryzykownie i szkodliwie.  

9) Prowadzenie przy współpracy z Posterunkiem Policji  w Byczynie działań na rzecz
przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców oraz zapobiegania przypadkom naruszeń
prawa i porządku publicznego, będących wynikiem spożywania alkoholu. 

10) Podejmowanie  działań  o  charakterze  edukacyjnym  przeznaczonym  dla  rodziców,  
wg. potrzeb zgłoszonych przez szkolnych pedagogów.  

11) Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą
szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii profilaktycznych.

12) Kampania edukacyjna dla  sprzedawców napojów alkoholowych. 

13) Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

14) Prowadzenie  na  terenie  wszystkich  szkół  i  przedszkola  własnych  projektów
profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  dostosowanych  do  potrzeb  konkretnych
placówek.  

15) Promowanie zwiększania dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów.

16) Przeprowadzenie  Kampanii  Społecznej  promującej  trzeźwość  na  drogach   przy
współpracy Posterunku Policji w Byczynie. 

Wskaźnik realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

- ilość przeprowadzonych działań 
profilaktycznych w szkołach, 
- liczba dzieci biorących udział w 
dział w zajęciach profilaktycznych,
- liczba rodziców i nauczycieli  
biorących udział w programach      
profilaktycznych w szkołach, 
- liczba i rodzaj przeprowadzonych
szkoleń, 
- ocena szkoleń przez odbiorów,

I-XII Dyrektorzy  szkół

GKRPA

Pełnomocnik  Burmistrza  ds.
profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych.

Kierownik Posterunku Policji
w Byczynie. 
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4. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

a. Kontynuowanie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,  zajmującymi  się  aktywizacją
środowisk lokalnych na rzecz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  
i ich rodzin m.in. poprzez zlecenie im w drodze konkursu ofert na dotacje w 2020 roku
realizacji  następującego  zadania:  Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom
społecznym.  

b. Wspieranie  organizacyjne  grupy  AA  (nieodpłatne  udostępnienie  pomieszczenia  
i udzielanie bieżącej , niezbędnej pomocy organizacyjnej).  

Wskaźnik realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

- liczba osób objętych 
działaniami klubu AA
- liczba wspartych organizacji,
- liczba osób biorących udział 
w/w działaniach, 
- liczba osób realizujących 
Indywidualny Program 
Zatrudnienia Socjalnego. 

I-XII Pełnomocnik Burmistrza 
ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.  

1.  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. 

2.  Prowadzenie  działań  edukacyjno  –  informacyjnych  związanych  z  reintegracją
społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.  

Wskaźnik realizacji Termin Osoba odpowiedzialna

- liczba osób realizujących 
Indywidualny  Program 
Zatrudnienia Socjalnego

I-XII Pełnomocnik  burmistrza  ds.
profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych .

Dyrektor  Centrum  Integracji
Społecznej w Polanowicach. 
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6. Podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów

określonych  w  art.131
 i  15  ustawy  o  wychowywaniu  w  trzeźwości

i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  występowanie  przed  sądem  
w charakterze oskarżyciela publicznego. 

          Prowadzenie  regularnych kontroli  w placówkach handlujących  napojami
alkoholowymi  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  wynikających  z  ustawy
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie na
uzasadnione  wnioski  interwencji  związanych  z  naruszeniem  zakazu  reklamy  
i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. 

Wskaźnik realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

-  ilość  przeprowadzanych
kontroli,  monitorujących,
przestrzeganie  zasad
sprzedaży i spożycia napojów
alkoholowych  w  miejscach
publicznych. 

I-XII Przewodniczący Gminnej
Komisji  Profilaktyki  i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.  

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

         Wynagrodzenie  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych.
Ustala się wynagrodzenie w wysokości 200,00zł brutto za każde odbyte posiedzenie
komisji. 
Pełnomocnik  Burmistrza  jednocześnie  pełni  funkcję  Przewodniczącego  Gminnej
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Z  tytułu  pełnienia  funkcji
Przewodniczącego  -  członka  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych nie otrzymuje wynagrodzenia. 

Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Byczynie : 

1. W  budżecie  Gminy  zapewnia  się  środki  na  finansowanie
GKPRPA.

2. Podstawą  do  wypłaty  wynagrodzenia  jest  udział  członka
komisji w posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście
obecności.

3. Wypłata  wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30
dnia każdego miesiąca.  
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ZASADY  WYNAGRODZENIA  PEŁNOMOCNIKA  BURMISTRZA  DS.
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 28 stycznia 2015 r.
ustala  się  w  wysokości  40%  najniższego  wynagrodzenia  określonego  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 2019r., w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz.1778).  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU. 

Źródłem  finansowania  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i  Problemów Społecznych są środki  finansowe budżetu
Gminy,  pochodzące  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych.  Art.  182 ust.1,  ust.2  ustawy  z  dnia  26   października  1982roku  o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Problemów Społecznych na 2020 rok

 PROJEKT PRELIMINARZA  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKII
ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I  PROBLEMÓW

SPOŁECZNYCH  NA  ROK  2020
Dochody: 159.000,00 zł. 
Wydatki:  159.000,00 zł (wg klasyfikacji j.n.)            

Dział Rozdział § Opis Dochody
 w zł.

Wydatki w zł.

851 Ochrona zdrowia 159.000,00 159.000,00

85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 

159.000,00 159.000,00

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

159.000,00

Wydatki bieżące w tym: 149.000,00
Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie i 
finansowanie Centrum 
Integracji Społecznej 
CISPOL 

44.000,00

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

15.000,00

Wynagrodzenia  i  składki  
od nich naliczone

30.000,00

Pozostałe wydatki 60.000,00

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00

Wynagrodzenia  i  składki  od
nich naliczone

5.000,00

Pozostałe wydatki 5.000,00 
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