
 
Uchwała Nr XXVIII/252/12 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
 

z dnia  27 września 2012 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2012. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4
1
 ust. 1, 2 oraz art. 18

2
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 

uchwala: 
 

§ 1. W uchwale Nr  XVII/134/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2011 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-
Dziedzice na rok 2012, zmienionego uchwałą Nr XXII/186/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2012, 
w załączniku Nr 2 do uchwały, zadania 1, 4 i 7 otrzymują brzmienie: 
 

 
 

Zadanie Metoda/sposób realizacji 

Koszt realizacji 
zadania 

Kto obsługuje 
zadania/realizatorzy 

1. Zwiększanie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej 
i rehabilitacyjne
j dla osób 
uzależnionych 
od alkoholu 
i współuzależni
onych.  

a) Dofinansowanie zajęć 
ponadstandardowych, wykraczających 
poza zakres podstawowego programu 
terapeutycznego lub zajęć po terapii, 
przez uzupełnienie gwarantowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  

b) finansowanie programów 
wspierających proces zdrowienia osób 
uzależnionych od alkoholu, 

c) wspieranie różnych form działań 
terapeutycznych skierowanych do 
rodzin (DDA - dorosłe dzieci 
alkoholików),  

d) wczesne diagnozowanie pacjentów z 
grup ryzyka przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej i udzielanie 
pacjentom informacji na temat skutków 
nadmiernego używania alkoholu i 
innych substancji uzależniających oraz 
możliwości leczenia w ramach 
procedury tzw. krótkiej interwencji 
(lekarze pierwszego kontaktu) 

e) remont pomieszczeń przy ul. Nad 
Białką  1b do wykorzystania przez 
pacjentów po terapii odwykowej 
Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień 
w ramach Klubu Abstynenta. 
(14 250,00 AZK) 

 

  21 900,00 zł 
 
 
   

UM,  
zakłady opieki 

zdrowotnej,  
NZOZ-y (podmioty 

lecznicze), 
AZK 



Zadanie Metoda/sposób realizacji 
Koszt realizacji 

zadania 
Kto obsługuje 

zadania/realizatorzy 

4. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej 
i edukacyjnej 
w zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
oraz 
przeciwdziałania 
przemocy. 

a) realizacja działań o charakterze 
edukacyjnym, przeznaczonych dla 
rodziców, których dzieci piją alkohol oraz 
realizacja programów interwencyjnych 
dla młodzieży upijającej się oraz 
zagrożonych uzależnieniem, 

b) wspieranie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych promujących trzeźwy 
sposób spędzania wolnego czasu (w tym 
zajęć sportowych, kulturalnych, 
teatralnych, tanecznych), 

c) podejmowanie działań zmierzających 
do ograniczenia dostępności alkoholu 
dla dzieci i młodzieży poprzez 
prowadzenie monitoringu w tej kwestii 
oraz przeciwdziałanie skutkom,   

d) realizacja lokalnych działań na rzecz 
egzekwowania zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim, 

e) prowadzenie szkoleń, konferencji, 
warsztatów dla sprzedawców alkoholu, 

f) realizacja i finansowanie lokalnych 
programów profilaktycznych imprez, 
koncertów, pikników, festynów, 
przedsięwzięć, konkursów, przeglądów 
grup artystycznych,  promujących 
wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy 
styl życia np. Jesienna Szkoła 
Profilaktyki, Mikołajkowa Niespodzianka,  

g) prowadzenie edukacji publicznej 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych; poprzez udział 
w ogólnopolskich kampaniach (np. 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” itp.), 

h) organizowanie szkoleń i konferencji 
z zakresu profilaktyki uzależnień od 
alkoholu dla realizatorów programów 
profilaktycznych oraz innych osób 
zajmujących się tą problematyką, 

i) zakup sprzętu (laptop wraz 
z oprogramowaniem, rzutnik, ekran) 
niezbędnego do prowadzenia szkoleń 
w ramach Jesiennej Szkoły Profilaktyki, 

j) wspieranie programów i przedsięwzięć 
profilaktycznych organizowanych przez 
placówki oświatowe, skierowanych do 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, 

k) organizowanie szkoleń, konferencji 
z zakresu profilaktyki uzależnień od 
alkoholu dla mieszkańców gminy, 

l) opracowanie materiałów, ulotek 
o tematyce profilaktycznej oraz 
informujących o dostępnych miejscach 
pomocy, 

m) edukowanie pracowników służby zdrowia 
w zakresie metod wczesnej diagnozy 

89 453,00 zł UM 
ZOPO, Placówki 

Oświatowe, 
OPS, 

MOSiR, 
Policja, 

Straż Miejska, 
MDK, 

NZOZ-y (podmioty 
lecznicze),osoby 

fizyczne, 
lokalne media, 

Świetlica „Zatoka” oraz 
Świetlica im. „Ojca Pio”, 

szkoły nauki jazdy, 
Gmina Bielsko-Biała 



     
 
 

Zadanie Metoda/sposób realizacji Koszt realizacji 
zadania  

Kto obsługuje 
zadania/realizatorzy 

7.Koordynowanie 
działań 
związanych z 
realizacją 
Gminnego 
Programu 
Profilaktyki 
i Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

a) finansowanie pracy członków 
GKRPA: 

 motywowanie osób zgłoszonych do 
Komisji o podjęcie leczenia 
odwykowego, 

 kierowanie osób zgłoszonych do 
Komisji na badania psychologiczno 
– psychiatryczne w przedmiocie 
uzależnienia, 

 kierowanie wniosków do sądu 
o orzeczenie poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,  

 opiniowanie m.in. programów 
profilaktycznych,  terapeutycznych 
warunkujących ich realizację. 

 wydawanie opinii dotyczących 
wydania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, zgodnie 
z art. 18 ust 3a ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 dokonywanie kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych 
z zakresie przestrzegana  zasad 
i warunków korzystania z zezwoleń,  

 prowadzenie działań edukacyjnych, 
skierowanych do sprzedawców 
napojów alkoholowych. 

b) diagnozowanie problemu uzależnień 
w poszczególnych rejonach miasta 
i sołectwach oraz podejmowanie 
działań profilaktycznych, 
zmniejszających rozmiar istniejących 
problemów, 

c) inicjowanie działań lokalnych 
w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

d) szkolenia członków GKRPA, 

55 000,00 zł 
 
 

UM 

i interwencji wobec pacjentów 
nadużywających alkoholu. 

n) informowanie i edukowanie 
mieszkańców w zakresie 
przeciwdziałania i ochrony przed 
przemocą w rodzinie, 

o) realizacja działań o charakterze 
edukacyjnym w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz w zakresie profilaktyki uzależnień 
i profilaktyki FAS, 

p) prowadzenie działań na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców, w tym współpraca ze 
szkołami nauki jazdy (Program „L-lekcje 
trzeźwej jazdy”). 



e) zakup aktów prawnych 
i normatywnych, materiałów 
edukacyjnych, 

f) finansowanie wydanych opinii 
dotyczących uzależnienia od 
alkoholu osób kierowanych przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Czechowicach – Dziedzicach i Sąd  

g) finansowanie kosztów związanych 
z realizacją gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 

 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 
 

Damian Żelazny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


