
Uchwała Nr XVIII/135/11
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2011r.

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 1990 r. 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 2007 r.  Nr 70,  poz.  473 z późn.  zm.) Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów  Społecznych  na  2012  r.  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  uchwały. 
Program, stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

§  2.  W 2012 r.  przeznacza się z budżetu Gminy środki na wydatki szczegółowe związane 
z realizacją  Gminnego  Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych. Dochody  i wydatki środków finansowych na realizację Gminnego 
Programu  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Problemów  Społecznych  zostaną 
ujęte w uchwale budżetowej na 2012 r.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych  za  rok  2012,  złoży Burmistrz  Byczyny na  sesji 
Rady Miejskiej w Byczynie w marcu 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

                                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                    Rady Miejskiej w Byczynie

                                                                                                               Grzegorz Kapica

 



Załącznik do uchwały Nr XVIII/135/11
                                Rady Miejskiej w Byczynie 

 z dnia 29 grudnia 2011r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA ROK 2012.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
 i Problemów Społecznych na rok 2012 jest kontynuacją Gminnego Programu Profilaktyki
 i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych za rok 2011. 

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  profilaktyką  i  rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej uzależnionych od alkoholu. 

ANALIZA STANU ZAGROŻENIA 

Kierownik Posterunku Policji w Byczynie informuje, iż  w okresie od 01.01.2011r.  
do 30.10.11r. na terenie gminy Byczyna, zatrzymano:

• 64 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym jedna osoba nieletnia, 
• 5 kierujących po użyciu alkoholu w tym 2 nieletnich,
• przeprowadzono 6 postępowań w sprawie psychicznego i fizycznego znęcania się nad 

rodziną,
• przeprowadzono 11 postępowań w ramach procedury „ Niebieska karta”
• przeprowadzono  933  interwencji,  w  tym,  760  w  miejscach  publicznych

 i 173 „ domowych”, 
• ujawniono 43 wykroczenia z art.43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, które w 37 

przypadkach  zakończono  w  drodze  postępowania  mandatowego  i  zastosowano  
6 pouczeń. 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie informuje, iż w okresie od stycznia 
2011r.  do  listopada  2011r.,  udzielono  pomocy  29  rodzinom  z  problemem  alkoholowym. 
Rodziny te korzystały z zasiłków okresowych na kwotę – 23.570,00zł, zasiłków celowych na 
kwotę – 3.716,00zł.  Pracownicy socjalni  starają się  ,  aby powiązać tę  pomoc z próbami 
nakłonienia uzależnionych do zmiany zachowań.  Ze względu na możliwość zmarnotrawienia 
przyznanej pomocy, wręcz zakupu za nią alkoholu, regułą jest przyznawanie pomocy jako 
upoważnienie do kupna artykułów spożywczych i innych artykułów wybranych w sklepach, 
tzw.  talonów.  Wszystkie  dzieci  z  rodzin  uzależnionych  objęte  są  dożywianiem,  na  kwotę 
2.771,60zł, pokrytym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle 
współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie, 
z Centrum Integracji Społecznej CISPOL oraz Poradnią Uzależnień i Współuzależnienia
 w Kluczborku. 



CELE  PROGRAMU 

Celem  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych
i problemów społecznych  jest konstruowanie i realizacja lokalnych zasad polityki społecznej 
poprzez  podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  spożywania  napojów 
alkoholowych, przeciwdziałaniu powstaniu i usuwaniu następstw ich nadużywania: 

• podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 
z uzależnieniem od alkoholu i możliwości zapobiegania zjawisku, 

• upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
• wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne. 

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W OPARCIU 
O ZAŁOŻENIA USTAWY O WYCHOWANOU W TRZEŹWOŚCI I 

PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu poprzez: 

1. Kontynuację  działalności  punktu  konsultacyjno  –  informacyjnego  dla  osób 
uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy, 

2. Działanie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych skierowane  
do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu: 

•  motywowanie  skierowanych  we  wnioskach  do  GKRPA  w  Byczynie  
 na leczenie odwykowe, 

•  zapewnienie informacji o możliwościach korzystania z usług terapeutycznych 
dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

•  przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  sądowym  oraz 
opinią wydana przez lekarza biegłego, 

• prowadzenie  kontroli  przestrzegania  warunków  sprzedaży,  oraz  kontrola 
przestrzegania zakazu podawania i spożycia napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych,

•  współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od alkoholu, 
• koordynowanie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych na terenie gminy Byczyna, 
• współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w zakresie 

podejmowania i kontynuacji leczenia przez osoby uzależnione 
i współuzależnione.



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

1. Wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
z wykorzystywaniem elementów programów profilaktycznych, 

2. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,
3. Podejmowanie  działań  edukacyjnych  wobec  sprzedawców  napojów  alkoholowych 

oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, 
4. Inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, 
5. Inicjowanie i wspieranie zajęć edukacyjnych dla rodziców, 
6. Prowadzenie  na  terenie  szkół  programów  profilaktycznych  pierwszorzędowych

i drugorzędowych.

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

1. Podejmowanie  wspólnych  działań  służb  i  instytucji  stosujących  procedury  
„ Niebieskiej Karty”,

2. Stała  współpraca  z  zespołem interdyscyplinarnym ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  
w  Rodzinie   oraz  z   Policją,  Ośrodkiem Pomocy  Społecznej,  Sądem,  Ośrodkami 
uzależnień, pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych 
działań,  

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszaniu skali zjawiska przemocy 
w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, 

4. Organizowanie  szkoleń  dot.  współpracy  służb  i  instytucji,  zwłaszcza  związanych  
z wdrażaniem procedur interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie.

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

1. Wspieranie  działalności  organizacji  młodzieżowych  i  sportowych,  promujących 
zdrowy styl życia,

2. 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, 

3. Wynagrodzenie  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Byczynie Nr XIX/189/2000r. 
ustala wynagrodzenie w wysokości 13% najniższego wynagrodzenia określonego w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r . ( Dz. U. z 2011r. Nr 192, 
poz. 1141) W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.



Sposób realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

1. Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, na zadania wynikające z Gminnego 
programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Problemów 
Społecznych, 

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

3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 
profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  zawartych  w  niniejszym 
programie,  prowadzi  pełnomocnik  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych. 



PROJEKT PRELIMINARZU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
 W 2012 ROKU.

Dochody: 179. 000zł. 
Wydatki: 169.000zł.( wg klasyfikacji j.n.)            
Lp
.

Dział Rozdział § Nazwa dochodu i wydatku Dochody
 w zł.

Wydatki 
w zł.

1. 851 Ochrona zdrowia 179.000 169.000

85154 Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

179.000 169.000

0480 Wpływy z opłat za wydanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu

134.000

2310 Wpływy z gminy Kluczbork 
i gminy Wołczyn – dotacja 
na uczestnika Centrum 
Integracji Społecznej w 
Polanowicach.

45.000

Wydatki bieżące w tym: 169.000

Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla samorządowego 
zakładu budżetowego. 

122.000

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

10.000

Wynagrodzenia  i  pochodne 
od wynagrodzeń

12.000

Pozostałe wydatki 25.000


