
Uchwała Nr XLVIII/354/09

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009r.

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

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  (  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  –  z  późn.  zm.),  oraz  art.41 ust.2  
i  ust.  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (  Dz.  U.  z  2007r.  Nr  70,  poz.  473,z  póź.  zm.  )  Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§1  1.  Przyjmuje  się  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych na 2010r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
uchwały. 

2.  Program,  o  którym  mowa  w  ust.  1  stanowi  część  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 

§ 2 1. W 2010r. przeznacza się z budżetu Gminy środki na wydatki szczegółowe związane 
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Problemów Społecznych.

2. Dochody i wydatki środków finansowych na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów  Społecznych  zostaną  ujęte  
w uchwale budżetowej na 2010r. 

§ 3 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych za 2010r. złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady 
Miejskiej w marcu 2011r. 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 

                                                                                         Prze
wodniczący Rady Miejskiej

   w Byczynie

                                                                                       Zdzisław Roman Biliński



                                                                                 Załącznik do uchwały Nr XLVIII/09

                                                                   Rady Miejskiej w Byczynie 

                                                               z dnia 30 grudnia  2009r

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych na rok 2010 jest kontynuacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych za rok 2009. 

Gminny  program  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  ,  stanowi  opis 
działań  będących  jednocześnie  zadaniami  własnymi  Gminy  zgodnie  z  art.  41  ustawy  o 
wychowaniu  w  trzeźwości,  tj.  działań  związanych  z  profilaktyka  i  rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej uzależnionych od alkoholu.

ANALIZA STANU ZAGROŻENIA 

Posterunek  Policji  w  Byczynie  informuje  że  w  okresie  od  01.01.2009r.  
do  31.10.2009r.  policjanci  posterunku  w  wyniku  podjętych  interwencji  zatrzymali  
do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w 
Kluczborku  12  osób  ujawniono  13  nieletnich  będących  w  stanie  po  użyciu  alkoholu. 
Ujawniono także 36 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości / przestępstwo z art. 
178kk/ oraz 3 osoby kierujące pojazdami w stanie po użyciu alkoholu / wykroczenie z art. 87 
kw/. Ponadto nałożono 13 mandatów karnych za czyny z art. 43 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  tj.  za  spożycie  alkoholu  w  miejscach 
zabronionych.  
W  rejonie  działania  Posterunku  przeprowadzono  łącznie  289  interwencji,  w  tym  12 
interwencji dot. przemocy domowej, gdzie wdrożono procedurę „ Niebieskie karty” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie udziela pomocy osobom i rodzinom uzależnionym, 
współuzależnionym od alkoholu. W sumie opieką Ośrodka otoczono 11 rodzin, oprócz pracy socjalnej 
przekazano im także pomoc materialną. 

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 
uzależnieniem od alkoholu.

2. Zwiększenie świadomości społecznej motywującej do leczenia.
3. Zwiększenie skuteczności i dostępność terapii w zakresie nowoczesnych strategii i 

metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie działań w celu minimalizowania zaburzeń życia rodzinnego 

spowodowanych nadużywaniem alkoholu w szczególności przemocy w rodzinie i 
zaniedbań. 



SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób 
uzależnionych od alkoholu:

Inicjowanie  przedsięwzięć  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych,

1. Zapewnienie  informacji  o  możliwościach  korzystania  z  usług  terapeutycznych  dla 
osób uzależnionych i członków ich rodzin.

2. Skierowanie  osoby  na  badanie  do  lekarza  biegłego  w  celu  wydania  opinii  
w przedmiocie uzależnień. 

3. Współpraca z innymi  organizacjami administracji  państwowej i samorządowej  oraz 
organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  sądowym  oraz  opinią 
wydaną przez biegłego. 

5. Składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Kluczborku,
6. Kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych,
7. Motywowanie do leczenia.
8. Prowadzenie  kontroli  przestrzegania  warunków  sprzedaży,  podawania  i  spożycia 

napojów alkoholowych. 
9. Inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. 
10. Koordynowanie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów 

alkoholowych na terenie Gminy.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – 
wychowawczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

1. Organizowanie i dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej.

2. Podejmowanie  działań  o  charakterze  edukacyjnym  przeznaczonych  dla  rodziców, 
których celem jest wspieranie abstynencji dziecka . 

3. Szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie  na  terenie  szkół  programów  profilaktycznych  pierwszorzędny  i 

drugorzędnych:  profilaktykę  pierwszorzędową  –  adresowaną  do  ogółu  dzieci  i 
młodzieży,  mającą na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie inicjacji 
alkoholowej  czy  narkotykowej,  profilaktykę  drugorzędową  –  adresowaną  do  grup 
podwyższonego  ryzyka,  a  więc  do  osób,  które  przeszły  już  inicjacje  i  u  których 
występują problemy alkoholowe.

5. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych



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

1. Zapewnienie  pomocy  psychologicznej  dla  dzieci  z  rodzin  z  problemami 
alkoholowymi.

2. Kontynuowanie  działalności  Punktu  Konsultacyjno  –  Informacyjnego  jako miejsca 
pierwszego  kontaktu  mającego  na  celu  informowanie  o  chorobie  alkoholowej  i 
możliwościach  leczenia  osób  uzależnionych  i  członków  ich  rodzin  oraz 
zmotywowanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii.

3. Koordynacja  działań  dotyczących  pomocy  ofiarom  przemocy  domowej  ,  poprzez 
współpracę  z  Policją,  PCPR,  OPS,  szkołami  oraz  organizacjami  pozarządowymi  i 
osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.

4. Organizacje  dla  rodziców  warsztatów  z  zakresu  umiejętności  wychowawczych 
umożliwiających kształtowanie konstruktywnych postaw rodzicielskich mających na 
celu przeciwdziałania przemocy i agresji. 

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

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz 
kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

1. Zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wydaje  się  z  uwzględnieniem 
warunków zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 czerwca 2003r. 
Nr  VIII/69/03  w  sprawie  ustalenia  liczby  miejsc  sprzedaży  oraz  określenia  zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Cykliczna  kontrola  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  sprzedaż  napojów 
alkoholowych. 

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

1. Włączenie organizacji pozarządowych w wykonanie zadań wynikających z realizacji 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i 
Problemów Społecznych,

2. Dofinansowanie  zatrudnienia  socjalnego  w  Centrum  Integracji  Społecznej  
„ CISPOL” dla osób bezdomnych, bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, 
uzależnionych od alkoholu po zakończonym leczeniu odwykowym,

3. Wynagrodzenie  członków  Komisji  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  zgodnie  z  uchwałą  Rady Miejskiej  w Byczynie  Nr XIX/189/2000r. 
ustala się w wysokości 13% najniższego wynagrodzenia określonego w Ob. Prezesa 
Rady  Ministrów  w  M.P.  Nr  55,  poz.  499  z  dnia  24  lipca  2008r.  w  sprawie 
minimalnego wynagrodzenia za prace w 2009r. 

4. Wsparcie  edukacyjne  i  materialne  podmiotów  zajmujących  się  rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 



SPOSÓB REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. udzielanie dotacji na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powierzone organizacjom 
pozarządowym. 

2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo – 
wychowawczej w szkołach, 

3. dofinansowanie wyposażenia świetlic wiejskich pomocnych przy organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży.



PRELIMINARZ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ 
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W 2009ROKU.

Dochody: 170. 000zł. ( z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Wydatki: 155.000zł.( wg klasyfikacji j.n.)

Dział Rozdział § Nazwa wydatku Dochody
w zł.

Wydatki w 
zł.

851 Ochrona zdrowia 170.000 155.000

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

170.000 155.000

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu

125.000

2310 Wpływy z gminy Kluczbork 
i gminy Wołczyn – dotacja 

na uczestnika Centrum 
Integracji Społecznej w 

Polanowicach.

45.000

Wydatki bieżące w tym: 155.000

2660 Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla gospodarstwa 

pomocniczego 

115.000

Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

10.000

Pozostałe wydatki 30.000


