
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2017
RADY GMINY TOMICE

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.) Rada Gminy 
Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2018, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Szymczak
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/255/2017 

Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2018 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                       

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tomice na rok 2018 określa gminną strategię  

w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

Podstawowym założeniem programu jest promocja zdrowego stylu życia                              

i rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań różnymi formami aktywności: 

artystycznej, sportowej i naukowej, jako alternatywy wobec uzależnień oraz stosowania 

przemocy, a także kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma 

również charakter edukacyjny i terapeutyczno – wspomagający dla osób uzależnionych                   

i współuzależnionych  od alkoholu, narkotyków oraz dotkniętych problemem przemocy                

w rodzinie. 

Obowiązek corocznego uchwalania niniejszego programu wynika wprost z art. 4
1 

ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz.487 z późn. zm.), a także z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017r. poz.783 z późn. zm.).  

 

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz członków ich rodzin. 

2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych, 

zapobieganie powstawaniu nowych oraz innych zjawisk patologicznych w tym 

eskalacji przemocy. 

3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

4. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

5. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki. 

6. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez stwarzanie alternatywnych, ciekawszych 

możliwości spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną m. in. poprzez 

zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

7. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych. 

8. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych. 

9. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim oraz podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych 

do sprzedawców napojów alkoholowych. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 obejmuje realizację poniższych zadań: 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i 

narkotyków.  

 

1. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 rozpatrywanie wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu, 

 przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu w celu 

zmotywowania  ich do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, 

kierowanie do leczenia specjalistycznego,  

 motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru 

picia, 

 kierowanie do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu (finansowanie badań psychiatryczno-psychologicznych), 

 składanie wniosków do sądu o obowiązek poddania się leczeniu w zakładzie 

odwykowym. 

2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, 

członków ich rodzin oraz ofiar przemocy: 

 zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, 

 udzielanie i gromadzenie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej 

osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie gminy, powiatu, 

województwa, 

 wskazywanie na możliwość wsparcia specjalistycznego w ramach współpracy                    

z WSISKA „Victoria”, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, 

 rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia                     

i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i przeciwdziałających przemocy. 

3. Zakup literatury fachowej do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Zakup i dystrybucja  

materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób nadużywających alkoholu, narkotyków 

oraz instytucji współdziałających w zakresie zwalczania alkoholizmu, narkomanii. 

             

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnienie od 

narkotyków, przemoc w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej. 

 

1. Zorganizowanie dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią wypoczynku letniego z 

programem profilaktycznym/socjoterapeutycznym.  

2. Wspieranie działań zgodnych z procedurą interwencji wobec przemocy domowej pod 

nazwą „Niebieska Karta” oraz działań Zespołu Interdyscyplinarnego                               

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Tomice. 

3. Współpraca z instytucjami w celu łatwiejszego zdiagnozowania środowiska oraz 

możliwości udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy rodzinom (Sąd Rejonowy 

w Wadowicach, Policja, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 

Poradnia Leczenia Uzależnień w  Wadowicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej              
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w Radoczy, Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów 

„Victoria” , Centrum Integracji Społecznej w Wadowicach). 

4. Współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku –Białej.  

5. Podnoszenie kompetencji członków GKRPA, Pełnomocnika ds. Profilaktyki, pedagogów 

szkolnych, sprzedawców napojów alkoholowych (szkolenia, konferencje, kursy, itp.).     

                          

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                         

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

zajęć sportowych. 

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież poprzez organizowanie/wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć 

sportowych w szkołach. 

2. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół profilaktycznych programów, zajęć, 

prelekcji, przedstawień, konkursów, koncertów dla dzieci i młodzieży. 

3. Zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, literatury fachowej, kaset 

szkoleniowych w zakresie profilaktyki, itp. 

4. Prowadzenie edukacji publicznej poprzez rozpowszechnienie plakatów, ulotek, broszur 

w zakresie profilaktyki. 

5. Promocje i wspieranie lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych, festynów, projektów, 

wydarzeń, konkursów i zajęć o charakterze prozdrowotnym, kulturalnym,  rekreacyjno-

sportowym. 

6. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjno-społecznych dotyczących profilaktyki              

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy oraz włączanie 

się do ogólnopolskich kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy. 

 

IV. Sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Realizacja niniejszego Programu nastąpi poprzez: 

 zlecenie realizacji niektórych zadań wybranym podmiotom, 

 nadzór nad realizacją zleconych zadań, 

 zakup usług niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań, 

 tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej                          

do realizacji programu.  

2. Koordynację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi Pełnomocnik               

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 
3. Osiągnięcie zaplanowanych zadań opiera się na współpracy z: 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice, 
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 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Tomice, 

 Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, 

 Posterunkiem Policji, 

 Dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi, 

 Klubami sportowymi, OSP oraz organizacjami pozarządowymi, 

 Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Biurem Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. uzależnień, 

 Biegłymi sądowymi, 

 WSISKA „VICTORIA”, 

 Centrum Integracji Społecznej w Wadowicach, 

 Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku –Białej, 

 Sądem i kuratorami sądowymi.  

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art. 13
1
 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

1. Prowadzenie przez członków GKRPA cyklicznych kontroli punktów sprzedaży                           

i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia.  

2. Podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu eliminowanie nieprawidłowości 

w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, tu m.in. wobec przypadków 

sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod 

zastaw. 

3. Podejmowanie interwencji wobec prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych, w szczególności skierowaną do młodzieży. 

4. Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.  

5. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż                   

i podawanie napojów alkoholowych. 

 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tomicach. 

 

Za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizację Gminnego Programu Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii członkom 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie.                       

Podstawa prawna: art. 4
1
 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                      

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z poźn. zm.). 

 

1. Dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 180,00 zł brutto (netto 154,00 zł). Wynagrodzenie 

przysługiwać będzie za udział w posiedzeniu tej Komisji oraz za udział                                   

w przeprowadzaniu  kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
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Wynagrodzenie przysługiwać będzie pod warunkiem,  że posiedzenia Komisji odbywać 

się będą poza godzinami pracy.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 będzie sumowane i wypłacane na koniec 

każdego kwartału na podstawie listy obecności z posiedzenia Komisji lub 

przeprowadzonych kontroli w danym dniu. 

3. Za nieobecność na posiedzeniu Komisji wynagrodzenie nie przysługuje. 

4. Członkom Komisji przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów z tytułu wyjazdu             

na szkolenia na zasadach obowiązujących – przysługujących pracownikowi z tytułu                

podróży służbowej na obszarze kraju, przy czym udziału w szkoleniach                                                 

i wyjazdach nie uważa się za wykonywanie zadań w rozumieniu pkt.1. 

 

VII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty gospodarcze w 2018r., zgodnie                

z art. 18
2 

 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z poźn. zm.). Dochody                

te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. 

Zgodnie z art. 18
2 

cyt. ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

 

VII. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje: 

 Składanie rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 

Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Udzielanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy w zakresie  

merytorycznym i finansowym, dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

VIII. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1. Uzyskanie profesjonalnej pomocy przez osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz 

członków ich rodzin. 

2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych, społecznych                     

i rozwojowych dzieci z rodzin borykających się z problemem uzależnienia                         

i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków. 

3. Zwiększenie świadomości mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Tomice na 

temat zagrożeń wynikających z używania alkoholu i innych substancji uzależniających. 
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PLAN DO BUDŻETU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018 

W GMINIE TOMICE 

 

 

 

 

Lp. Treść zadania Sposób realizacji Koszt 

 

1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, 

współuzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem od 

alkoholu i narkotyków  

 

Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

od alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy 

- wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień za okres od  01.01. 2018r.            

do 31.12.2018 r. (3 godz. x 60 zł x 12 m-cy) 

- wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Tomice w ramach 

współpracy z WSISKA „ Victoria” Wadowice, Centrum Integracji Społecznej 

w Wadowicach 

(udział w grupach terapeutycznych, grupach samopomocowych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych,   pomoc prawnika, psychologa, 

pedagogów) 

 

 

 

3 860, 00 zł 

 

 

Zakup  literatury fachowej do prowadzenia zajęć terapeutycznych.              

Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób 

nadużywających alkoholu oraz instytucji współdziałających w zakresie 

zwalczania uzależnień. 

 

 

579, 00 zł 

Koszty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego. 

 

 

480, 00 zł 

Kontynuowanie współpracy z biegłymi sądowymi psychologiem i psychiatrą 

- koszty związane z wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu przez biegłych.  

 

 

4 260, 00 zł 
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Lp. Treść zadania Sposób realizacji Koszt 

 

2. Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

alkoholowe, uzależnienie od 

narkotyków, przemoc w 

rodzinie pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

Organizacja wypoczynku profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci                        

i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia w okresie wakacji. 
8 500,00 zł 

Udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy  

z osobami uzależnionymi,  współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy 

(członkowie gminnej komisji, pedagodzy, pracownicy socjalni, sprzedawcy 

napojów alkoholowych). 

  

 500,00 zł 

Delegacje.  

100,00 zł 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, zajęć 

sportowych. 

Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży (umowy zlecenia z pedagogami). 

 

2 200, 00 zł 

Uruchomienie programu działań wczesnej profilaktyki w szkołach 

obejmujących metody kształtowania postaw i umiejętności służących zdrowiu 

oraz pomocnych w trzeźwym życiu, m.in.: dofinansowanie  dla dzieci i 

młodzieży szkół podstawowych gminy Tomice profilaktycznych, 

przedstawień, konkursów, koncertów, pozalekcyjnych zajęć sportowych w 

ramach projektu pn.: „Szkolna Liga Abstynentów” .  

10 700,00 zł 

 

Organizowanie/dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych 

(festynów, imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, kampanii 

społecznych ) mających na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych 

obyczajów (współpraca z organizacjami młodzieżowymi, Ośrodkiem Kultury 

Gminy Tomice, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, OSP, klubami sportowymi, 

Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

szkołami podstawowymi, gimnazjum).  

 

2 200,00 zł 
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Lp. Treść zadania Sposób realizacji Koszt 

 

4. Funkcjonowanie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

1. Kontynuacja działań GKRPA w zakresie pomocy rodzinie z problemem 

alkoholowym polegających na podejmowaniu interwencji kryzysowej w 

chorobie alkoholowej i czynności zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego-kompletowanie dokumentacji 

oraz kierowanie wniosków do Sądu (wynagrodzenie za posiedzenia Komisji,  

prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu).  

2. Wynagrodzenie Pełnomocnika.   

3. Bieżące wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (m. in. zakup literatury fachowej, materiałów biurowych              

i wyposażenia) 

                          

43 621,00 zł 

5. Podejmowanie interwencji w 

związku z naruszeniem 

przepisów określonych w 

art.13
1
 i 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz 

występowanie przed Sądem w 

charakterze oskarżyciela 

publicznego 

  

 

 

bez nakładów 

finansowych 

 

 

R A Z E M: 

 

 

77 000, 00 
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