
UCHWAŁA NR VIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), Rada Miejska w Nowym Korczynie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Uchwałę powyższą podejmuje się zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277), która mówi, że Rada Gminy przyjmuje Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr VIII/79/2019 

Rady Miejskiej w Nowym Korczynie 

z  dnia 30 grudnia 2019 roku  

 

GMINNY PROGRAM 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Nowy Korczyn  na 2020 rok 

 

Wprowadzenie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania 

własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność 

wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację 

osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania 

alkoholu i ich usuwania. 

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 opracowano zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 

2016-2020. Uwzględnione zostały także wskazówki wynikające z Rekomendacji do 

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Finansową podstawę realizacji programu stanowią dochody gminy z opłat za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu stanowią jedną z ważniejszych kwestii 

społecznych. Choroba alkoholowa ma wiele aspektów: wpływa na sferę zawodową, 

psychiczną, duchową i rodzinną uzależnionego. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu 

wyróżniają się na tle innych ze względu na ich wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. 

Przyczyniają się do negatywnych zjawisk, jak wypadki komunikacyjne, wykroczenia i czyny 

karalne. Nietrzeźwość to także jedna z głównych barier  utrudniających wydostanie się z biedy. 

Niejednokrotnie z uzależnieniem wiąże się problem przemocy domowej.  

Rozwiązywaniem problemu uzależnienia od alkoholu na terenie gminy Nowy Korczyn zajmuje 

się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałając z Punktem 

Konsultacyjnym, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, 

Komisariatem Policji w Solcu Zdroju, Sądem Rejonowym w Busku Zdroju, Świętokrzyskim 

Centrum Psychiatrii w Morawicy, Zespołem Interdyscyplinarnym, kuratorami zawodowymi.  
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Rozdział I 

Cele Programu 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, 

wynikających z nadużywania alkoholu i innych używek. 

3. Zwiększenie świadomości społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia bez 

używek. 

 

Rozdział II 

Zadania do realizacji 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy – udzielanie porad 

indywidualnych, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób 

uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych. 

2) Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i 

pomocą osobom uzależnionym. 

3) Ponoszenie kosztów dotyczących sporządzanych przez biegłego psychiatrę i 

psychologa opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

4) Pokrywanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do sądu o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego w placówce ambulatoryjnej lub oddziale 

stacjonarnym. 

 

II. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z Policją. 

2) Edukacja publiczna – upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez zakup ulotek, broszur i poradników. 

3) Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia 

poprzez zakupy inwestycyjne i wyposażenie świetlic wiejskich. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

1) Wspieranie działań w placówkach oświatowych, polegających na organizowaniu zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego. 

Id: AQQRQ-IWMKH-GNYAQ-QFURE-CFDHB. Podpisany Strona 2



2) Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień – 

konkursy, turnieje, spektakle, projekty, olimpiady, zajęcia rekreacyjne i sportowe, 

prelekcje, pogadanki, warsztaty profilaktyczne dla uczniów. 

3) Dofinansowanie świetlic szkolnych i bibliotek.  

4) Tworzenie zaplecza do zajęć rekreacyjnych - sportowych poprzez doposażenie już 

istniejących miejsc i boisk sportowych w sprzęt, zakup nagród i pucharów itp. 

5) Organizowanie imprez rozrywkowo – okolicznościowych propagujących życie i 

zabawę bez alkoholu: Dzień Dziecka, Sobótki, Mikołajki, Buskie Spotkania z 

Folklorem i inne. 

6) Współdziałanie dzieci i młodzieży przy organizacji imprez historycznych i 

patriotycznych - integracja pokoleń. 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1) Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 

wybranym podmiotom zajmującym się profilaktyką alkoholową, przy zastosowaniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

V. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1) Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności 

prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi i 

członkami ich rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej. 

2) Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

3) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4) Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

5) Wynagrodzenie członków GKRPA za udział w komisjach. 

6) Finansowanie udziału członków GKRPA w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia 

i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki uzależnień. 

 

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

1) Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej 
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liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Korczyn. 

2) Monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Rozdział III 

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1. Za wykonanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w kwocie 100.00 zł brutto za 

pracę i udział w każdym posiedzeniu komisji bez względu na czas jego trwania. 

2. Wynagrodzenie wypłaca się na podstawie list obecności podpisanych przez 

przewodniczącego GKRPA. 

 

Rozdział IV 

Przewidywane efekty realizacji Programu 

1. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Nowy Korczyn wobec skutków 

nadużywania napojów alkoholowych. 

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z 

ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

4. Zmniejszanie skali dysfunkcji występujących w  rodzinach poprzesz modyfikowanie 

stylu życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

 

 

Podstawa prawna: 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm). 

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz.2365). 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze 

zm.). 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok.  

P L A N   F I N A N S O W Y 

 

 
Zadanie do realizacji 

 

Zadania szczegółowe 
Wydatki 

I. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy – udzielanie 

porad indywidualnych, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia 

leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych. 

2) Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów 

alkoholowych i pomocą osobom uzależnionym. 

3) Ponoszenie kosztów dotyczących sporządzanych przez biegłego psychiatrę i 

psychologa opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

4) Pokrywanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do sądu o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego w placówce ambulatoryjnej lub oddziale 

stacjonarnym. 

 

9 000 zł.     

II Udzielanie rodzinom, w 

którym występują problemy 

alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

1) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z Policją. 

2) Edukacja publiczna – upowszechnianie wiedzy na temat uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zakup ulotek, broszur i 

poradników. 

3) Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia 

poprzez zakupy inwestycyjne i wyposażenie świetlic wiejskich. 

 

31 000 zł. 
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III Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych. 

1) Wspieranie działań w placówkach oświatowych, polegających na organizowaniu 

zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu 

wolnego. 

2) Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień –

konkursy, turnieje, spektakle, projekty, olimpiady, zajęcia rekreacyjne i sportowe, 

prelekcje, pogadanki, warsztaty profilaktyczne dla uczniów. 

3) Dofinansowanie świetlic szkolnych i bibliotek.  

4) Tworzenie zaplecza do zajęć rekreacyjnych - sportowych poprzez doposażenie już 

istniejących miejsc i boisk sportowych w sprzęt, zakup nagród i pucharów itp. 

5) Organizowanie imprez rozrywkowo – okolicznościowych propagujących życie i 

zabawę bez alkoholu: Dzień Dziecka, Sobótki, Mikołajki, Buskie Spotkania z 

Folklorem i inne. 

6) Współdziałanie dzieci i młodzieży przy organizacji imprez historycznych i 

patriotycznych - integracja pokoleń. 

 

 

 

 

29 000 zł. 

 

IV Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

1) Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów 

ofert wybranym podmiotom zajmującym się profilaktyką alkoholową, przy 

zastosowaniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2) Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

7 000 zł. 

V Funkcjonowanie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1) Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia, w szczególności 

prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami uzależnionymi 

i członkami ich rodzin, oraz ze sprawcami przemocy domowej. 

 

4000 zł. 
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2) Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

3) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

4) Opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

5) Wynagrodzenie członków GKRPA za udział w komisjach. 

6) Finansowanie udziału członków GKRPA w szkoleniach i kursach w celu 

doskonalenia i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki 

uzależnień. 

 RAZEM  80.000 zł.  
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