
UCHWAŁA NR XX/140/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów 
Społecznych na rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Program stanowi część Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 2. W 2016 r. przeznacza się z budżetu gminy 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 2016 złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady Miejskiej
w I kwartale 2017r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 i Problemów Społecznych na rok 2016 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 i Problemów Społecznych na rok 2016 jest kontynuacją Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2015, stanowi realizację zapisu art. 41 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia  

26 października 1982 roku. Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które 

powinny być realizowane przez samorządy gminne oraz sposób ich realizacji. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy.  Program przygotowano w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie 

realizacji poprzednich edycji programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

I. DIAGNOZA LOKALNA 

Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeprowadzono diagnozę środowiska dzieci i młodzieży pod 

kątem korzystania przez nich ze środków odurzających ( leków, narkotyków, dopalaczy), 

picia alkoholu, palenia papierosów. Podstawowym materiałem badawczym były pytania 

skierowane do uczniów szkół w Gminie Byczyna, o ich doświadczenia z tego typu 

substancjami oraz stopień nasilenia tych doświadczeń w ocenie rówieśników i ich 

rodziców oraz innych dorosłych mieszkańców gminy Byczyna. W badaniu  poruszono 

również kwestie dotyczące dostępności substancji psychoaktywnych. Dodatkowo o skali 

problemów alkoholowych na terenie Gminy Byczyna dowiadujemy się z danych takich 

instytucji jak: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Wyniki badań wskazują, że wśród badanych uczniów palenie papierosów jest dość 

częste, zwłaszcza w klasach starszych. Wzrasta również zainteresowanie alkoholem 

wśród uczniów, szczególnie picie piwa. Stosowanie środków psychoaktywnych w postaci 

kleju, farb, palenia papierosów z narkotykami, odurzania się lekami ,czy brania dopalaczy 

wśród dzieci i młodzieży w gminie Byczyna nie jest zjawiskiem często występującym. 

Jednakże kilka osób, które miały kontakt ze środkami psychoaktywnymi  może niepokoić, 

zwłaszcza, ze istnieją miejsca w najbliższym środowisku w których nieletni mogą nabyć 

te środki.  

Z informacji Policji, wyrażonej odpowiedzi na postawione przez Pełnomocnika 

Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pytania, wynika,  

że w/w produkty najczęściej kupowane są przez Internet pod nazwą artykułów 

kolekcjonerskich. Ponadto dużym problemem jest niepełna wiedza zarówno dorosłych, 

jak i dzieci i młodzieży na temat konsekwencji  używania przez dzieci  i młodzież środków 

psychoaktywnych. Przeprowadzana diagnoza potwierdza konieczność kontynuacji 

realizacji programów profilaktycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania te, 

muszą swym zasięgiem objąć wszystkie elementy otoczenia młodych ludzi, rodzinę, 

grupę rówieśniczą, szkołę oraz społeczność lokalną.  Z informacji uzyskanej z Posterunku 

Policji w Byczynie, wynika, iż w okresie od 01-01-.2015r. do 31.10.2015r., na terenie 

Gminy Byczyna odnotowano następującą  ilość zdarzeń:  

Załącznik do Uchwały Nr XX/140/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2015 r.
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- liczba założonych niebieskich kart: 17, 

- liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia: 10, 

- kradzieże z udziałem nietrzeźwych: 1,  

- bójki, pobicia, uszkodzenia ciała: 4,  

- ujawnieni nietrzeźwi kierujący rowerem: 11, 

- ujawnieni kierujący w stanie nietrzeźwości ( pojazdy mechaniczne): 25,  

- wypadki drogowe z udziałem osób nietrzeźwych: 0  

 

II. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest Gmina Byczyna. W ramach realizacji Programu Gmina będzie współpracować z:  

- Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie,  

- Zespołem Interdyscyplinarnym,  

- Komisariatem Policji w Byczynie,  

- Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,  

- Szkołami z terenu Gminy Byczyna,  

- Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach,  

- Sądem Rejonowym w Kluczborku,  

- Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kluczborku,  

- Ośrodkiem Kultury w Byczynie,  

- Placówkami służby zdrowia,  

- Urzędem Miejskim w Byczynie,  

- Innymi Podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów zawartych w niniejszym programie, prowadzi 

Pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części  

społeczeństwa, dlatego program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy 

Byczyna, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym spotykają się z nadużywaniem 

alkoholu oraz jego konsekwencjami, a również wszystkich zainteresowanych  

tą problematyką.  
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IV. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Celem głównym Programu jest wielokierunkowe wsparcie osób uzależnionych, 

współuzależnionych,  a także zagrożonych uzależnieniem poprzez dostosowanie katalogu 

zadań do zdefiniowanych potrzeb w tym obszarze.   

  Priorytetami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2016 jest kontynuacją dotychczasowych 

działań ze szczególnym naciskiem na zapobieganie i prewencję w tym profilaktykę dzieci  

i młodzieży poprzez wspieranie szkolnych programów profilaktycznych, a także 

ograniczenie szkód i negatywnych skutków płynących z nadużywania alkoholu przy 

jednoczesnym zwiększeniu dostępności do pomocy terapeutycznej i psychologicznej  

dla osób uzależnionych i ich rodzin .  

Program jest adresowany do osób fizycznych i prawnych realizujących zadania  

w wymienionych obszarach, do osób z grup ryzyka, uzależnionych i ich rodzin  

oraz wszystkich mieszkańców gminy Byczyna.  

Cel programu realizowany będzie poprzez  pracę w nw. obszarach przy efektywnym 

wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych w wybranych  inicjatywach lokalnych: 

 Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców, bez względu 

na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych  

z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,  

 Profilaktyki selektywnej – adresowanej do jednostek lub grup o podwyższonym 

ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, 

 Profilaktyki wskazującej – adresowanej do osób lub grup, które ujawniają 

pierwsze symptomy problemów zawiązanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

 ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia.  

 Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku  

z uzależnieniem.   

 

Zadania programu wynikające z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

dla osób  uzależnionych od alkoholu.  

a.  Kontynuacja prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla osób uzależnionych,        

współuzależnionych, sprawców i ofiar przemocy.  

b. Wprowadzenie dyżurów  członków Gminnej Komisji  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Byczynie, Pracownika Socjalnego z Ośrodka Pomocy 

Społecznej z Byczyny, Posterunkowego w Posterunku Policji w Byczynie, 

Socjoterapeuty  w   Punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Byczynie w celu 

udzielania zainteresowanym mieszkańcom bezpłatnych porad specjalistycznych.  

c. Zapewnienie konsultacji specjalistycznych, rodzinom, w których występują 

problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków.  

d. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 

października 1982r, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
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skierowanych do różnych grup zawodowych i społecznych, w tym szkolenia 

sprzedawców napojów alkoholowych. 

e. Zadania Gminnej Komisji profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 

 

Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku  

do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictw 

odwyKowego w tym:  

 motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia  

i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich 

poradni  i instytucji, 

 udzielanie wsparcia edukacyjnego, prawnego dla osób z problemem 

alkoholowym,  

 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, 

 kierowanie do sądu wniosków w sprawie  orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego,  

 udział w postępowaniu sądowym, 

 kierowanie osób z problemami alkoholowymi na konsultacje i zajęcia 

indywidualne z psychologiem,  

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

  inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów  alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałaniu zjawisku 

przemocy,  

 wspieranie działalności grup wsparcia,  

 opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zwanego dalej 

 „programem gminnym” oraz projektów uchwał Rady Miejskiej, w tym 

zakresie, 

  inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego 

programu,  

 rozpatrywanie spraw związanych z realizacją programu,  

 rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonywanego 

programu gminnego,  
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 kontrolowanie placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  

w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia,  

 udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w grupach roboczych  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży, 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie Nr VIII/69/03  z dnia 12 

czerwca 2003r.,  w sprawie ustalenia dla terenu gminy Byczyna liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 

 (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie 

gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie.  

a. Kontynuacja współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

 i Współuzależnienia w Kluczborku w  realizacji prowadzenia programu 

psychoterapii współuzależnienia.  

b. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

 z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, udzielanie konsultacji 

prawnych, pomocy psychologicznej, porad i wsparcia w kategoriach problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu. 

c. Wprowadzenie programu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych, 

wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym. ( DDA).  

d. Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Ośrodkami 

uzależnień, PCPR, pedagogami szkolnymi w celu podnoszenia skuteczności 

podejmowanych działań.  

e. Zajęcia (spotkania) grupowe dla rodziców, warsztaty w zakresie doskonalenia 

umiejętności wychowawczych. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży.  

a. Wspieranie działań podejmowanych na rzecz propagowania trzeźwości poprzez 

lokalne społeczności (szkoły podstawowe, gimnazja, sołectwa) m.in. takich jak:  

- środowiskowe festyny sportowo-rekreacyjne,  

- konkursy związane z promocją zdrowego stylu życia i spędzanie wolnego czasu  

  pożytecznie  z uwzględnieniem zajęć  profilaktyczno   – edukacyjnych.  

Id: 517BBDD5-54D6-47BE-AFB3-D7B3CF9BC415. Podpisany Strona 5



b. Prowadzenie przy współpracy z Posterunkiem Policji w Byczynie działań na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

c. Zorganizowanie konferencji „ Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci 

z Płodowym Zespołem Alkoholowym” ( FAS).  

d. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, 

wg potrzeb zgłoszonych przez szkolnych pedagogów.   

e. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli placówek pracujących z dziećmi  

i młodzieżą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące skutecznych strategii 

profilaktycznych. 

f. Prowadzenie działalności informacyjnej o miejscach i instytucjach zajmujących 

 się niesieniem pomocy osobom w kryzysie (ulotki, broszury). 

g. Szkolenie przedsiębiorców oraz sprzedawców napojów alkoholowych.  

h. Prowadzenie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami  

w obszarze profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania przemocy.  

i. Udział w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. 

j. Prowadzenie na terenie  wszystkich szkół autorskich projektów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb konkretnych placówek.  

k. Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży, głównie z grup ryzyka,  indywidualnych 

konsultacji psychologicznych.  

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

a. Kontynowanie 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 2016 

roku  realizacji następującego zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym.   

b. Wspieranie organizacyjne grupy AA (nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia  

i udzielanie bieżącej , niezbędnej pomocy organizacyjnej).   

 

5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie  

i finansowanie centrów integracji społecznej.   

a.  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.  
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6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art.131
 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego.  

 

a. Prowadzenie regularnych kontroli w palcówkach 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.  

 

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie Nr XIX/189/2000 r. ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 13% najniższego wynagrodzenia określonego 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2015r., w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. ( Dz. U. z 2015r. poz.1385). Pełnomocnik 

Burmistrza jednocześnie pełni funkcję sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Z tytułu pełnienia funkcji sekretarza- członka Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie otrzymuje wynagrodzenia.  

 

 

VI. 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 2015r., ustala się  w wysokości 40% najniższego 

wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2015r., 

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynagrodzenia za pracę  

w 2016r. ( Dz .U. z 2015r.poz.1385).   

 

 

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU. 

 

Realizacja zadań w ramach Programu finansowania będzie ze środków własnych Gminy 

Byczyna pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych ( zgodnie z art.182 
 ustawy ).  
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Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Problemów Społecznych na rok 2016. 

 

 

PRELIMINARZ  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI 

I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I  PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH  NA  ROK  2016 

 

 

Dochody: 169.000,00 zł.  

Wydatki:  159.000,00 zł (wg klasyfikacji j.n.)   

           

Dział Rozdział § Opis Dochody 

 w zł. 

Wydatki w zł. 

851   Ochrona zdrowia 169.000,0

0 

159.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi  

 

169.000,00 159.000,00 

  0480 Wpływy z opłat za wydanie 

zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu 

134.000,00  

  2310 Gmina Kluczbork – 

wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i 

finansowanie Centrum 

Integracji Społecznej  

CISPOL 

35.000,00        

    

Wydatki bieżące w tym:  

  

159.000,00 

   Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i 

finansowanie Centrum 

Integracji Społecznej 

CISPOL  

 35.000,00 

   Dotacja celowa z budżetu  

na finansowanie  

lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom.  

 10.000,00 

   Wynagrodzenia i składki  

od nich naliczone 

 20.000,00 

   Pozostałe wydatki  94.000,00 

 

Id: 517BBDD5-54D6-47BE-AFB3-D7B3CF9BC415. Podpisany Strona 8




