
                                                                
 

Uchwała Nr XXXI/288/12 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2013. 

 
 

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, 3 i 5 oraz art. 11

1 
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. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  
 
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

 
 
§ 1. 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Czechowice-Dziedzice   na rok 2013, określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 
 

Damian Żelazny 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr  XXXI/288/12 Rady Miejskiej 

 w Czechowicach-Dziedzicach 
 z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
w Gminie Czechowice-Dziedzice 

na rok 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Czechowice-Dziedzice, listopad 2012 r. 

 
 



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych reguluje prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 

 
2. Program opracowywany jest corocznie w oparciu o art. 4

1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
a jego założenia współgrają z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 

 
3. Gminny Program realizowany jest przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom   

w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach, a poszczególne zadania Programu 
zostaną zlecone do wykonania wybranym wykonawcom. 
 

4. Wykonawcami zadań mogą być m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, 
kościoły, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej,  Administracja 
Zasobów Komunalnych, Miejski Dom Kultury, zakłady opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze), 
Policja, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Świetlica „ZATOKA”, szkoły nauki jazdy, szkoły , przedszkola, lokalne media oraz inne 
podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie do realizacji 
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 
5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2013 prowadzona będzie w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami Ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  
wychowaniu  w  trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 - 
jednolity tekst z późn. zm.). 

 
6. Program stanowi kontynuację oraz uzupełnienie działań podejmowanych w Gminie  

w latach poprzednich. Uzupełniono go o zdobyte w trakcie realizacji poprzednich programów 
doświadczenia, które wskazują na konieczność łączenia oddziaływań w zakresie profilaktyki 
alkoholowej z działaniami zapobiegającymi innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych 
oraz uzależnieniom behawioralnym. Stąd konieczność realizacji różnego rodzaju programów w 
zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy i cyberprzemocy, oraz kształtujących umiejętności 
interpersonalne i społeczne (np. komunikacja, poczucie własnej wartości szacunek do siebie, 
swojego ciała, do drugiego człowieka, rozpoznawanie psychomanipulacji jako profilaktyka 
wchodzenia w różnego rodzaju grupy destrukcyjne itp.) 

 
7. Ilekroć w niniejszym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest mowa o: 
 

7.1. ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

7.2. programie – należy rozumieć przez to Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obowiązujący na terenie Gminy Czechowice-
Dziedzice  w 2013 r 

 
Rozdział II 

 
Diagnoza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu  

 
1. Charakterystyka gminy 
 

Gminę zamieszkuje 43 536 osób, w tym w mieście: 34 578 osób, w sołectwach: 8 958 osób. 
Wśród ogółu mieszkańców 8 334 osoby to dzieci i młodzież do 18 roku życia

1
. 

 
Na terenie gminy funkcjonują szkoły publiczne placówki oświatowe: 12 przedszkoli, 7 szkół 

podstawowych, 3 gimnazja, 2 zespoły szkolno – przedszkolne, 2 zespoły szkół (szkoła 

                                                 
1
 Źródło: UM Wydział Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności).Stan na dzień 30.09.2012r.  



podstawowa i gimnazjum), Zespół Szkół Specjalnych, 3 szkoły średnie oraz katolickie gimnazjum 
i przedszkole. 

 
Uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach ustalono limit liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu za wyjątkiem piwa w ilości po 
100 punktów sprzedaży tak poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży. 
 

Wg stanu na 30 września  2012 r. na terenie gminy istnieje: 
 
– 155 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem), w tym 

 
– 91 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, 
 

– 64  punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży

2
. 

 
W stosunku do roku poprzedniego liczba punktów sprzedaży alkoholu spadła z 171 punktów do 
155, czyli o 16 punktów. 
 
2. Rozmiary problemów alkoholowych w gminie Czechowice-Dziedzice. 

 
Dane zamieszczone w tabeli nr 1 prezentują fragment działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach adresowanej do dorosłych 
mieszkańców gminy 
 
Tabela Nr 1 
 

  
2009 r. 2010 r. 2011 r. 

2012 r.  
(do 30.09) 

Liczba zarejestrowanych wniosków o 
zastosowanie leczenia odwykowego ogółem 78 58 56 35 

w tym wobec kobiet 15 7 10 6 

Liczba opinii sporządzonych przez biegłych 
sądowych  25 26 24 10 

Liczba wezwanych osób na zespół d/s rozmów 
interwencyjno - motywujących ogółem 

311 227 276 158 

w tym osób, których dot. postępowanie 113 137 124 68 

Liczba wystąpień Komisji do Sądu Rejonowego 
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego 

59 39 39 19 

 
Przedstawione dane wskazują na wzrost liczby wniosków składanych do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do roku 2008, a następnie od 2009 spadek 
zarejestrowanych spraw. Obecnie obserwuje się stabilizację liczby wniosków składanych do Komisji. 
Skalę problemów alkoholowych w Gminie obrazuje również tabela przedstawiająca funkcjonowanie 
Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, gdzie od roku 2011 zaobserwowano wzrost liczby pacjentów. 
Powyższa sytuacja pośrednio potwierdza skuteczność działań podejmowanych przez Biuro ds. 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz GKRPA (motywowanie do leczenia, kampanie 
informacyjne i edukacyjne). W wywiadach z pracownikami Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień 
również potwierdzono, że wielu pacjentów podejmuje terapię, po kontakcie z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Tabela Nr 2 Działalność Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień  
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Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy gminy 
Czechowice - Dziedzice 

2009 r. 2010 r. 2011 
2012 r.  

(do 30.09) 

Liczba osób uzależnionych 170 180 170 180 

Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach 
dla współuzależnionych 

77 58 75 85 

 
Mieszkańcy gminy korzystają również z pomocy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej. Z terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych mogą 
korzystać dorośli mieszkańcy naszego miasta.   
 
Tabela Nr 3 Działalność SPZOZ w Biesku – Białej 
 

Pacjenci Ośrodka – mieszkańcy gminy 
Czechowice - Dziedzice 

2009 r. 2010 r. 2011 
2012 r.  

(do 30.09) 

Liczba osób uzależnionych 22 15 17 22 

Osoby, które podjęły uczestnictwo w spotkaniach 
dla współuzależnionych 

20 14 10 9 

 
Również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach często 

w swojej pracy spotykają osoby i rodziny z problemem alkoholowym. Tabela Nr 4 wskazuje, że liczba 
uzależnionych i współuzależnionych klientów OPS utrzymuje się na podobnym poziomie. 
 
Tabela Nr 4 
 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czechowicach-Dziedzicach 

2011 r. 
2012 r.  

(do 30.09) 

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy 
OPS w związku z uzależnieniem od alkoholu 
przynajmniej jednego członka rodziny 

131 132 

Liczba osób w tych rodzinach 299 237 

 
Nierzadko wraz z nadużywaniem alkoholu oraz stosowaniem środków psychoaktywnych 

współwystępuje zjawisko przemocy domowej.  
 

Tabela Nr 5  Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w zakresie wsparcia 
psychologicznego 
 

 
2009 r. 

psycholog 
2010 r. 

psycholog 
2011 r. 

psycholog/konsultant 

Liczba porad (ogółem) 258 230 222 

- kobiety 213 185 123 

- mężczyźni 38 37 12 

- dzieci 7 8 9 

 
Tabela Nr 6 Porada konsultanta udzielana w Punkcie Konsultacyjnym 
 

Porada konsultanta (2 x w tygodniu ) 
udzielana w Punkcie Konsultacyjnym 

Rok 2012 (do 30.09) 

53 porady 

 
Poradnictwo psychologiczne (1x w tygodniu) w ramach realizacji zadania: wspieranie działań 
edukacyjno – terapeutycznych z elementami profilaktyki dla rodzin z problemem alkoholowym oraz osób 
współuzależnionych obrazuje Tabela Nr 7. 
 
 
 



Tabela Nr 7 
 

 2012 r. (do 30.09) psycholog 

Liczba porad (ogółem) 66 

Liczba osób (ogółem) 22 

- kobiety 17 

- mężczyźni 5 

- dzieci - 

- osoby doznające przemocy 10 

- sprawcy przemocy 5 

- osoby uzależnione 3 

- osoby współuzależnione 7 

 
Z powyższych danych wynika, że w Gminie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne 

usługi tj. terapię psychologiczną. Do sierpnia 2011 roku  w Punkcie konsultacyjnym porad udzielał 
psycholog, po jego rezygnacji od września zatrudniono konsultanta. Dane ilościowe wskazują, że 
pomimo iż konsultant dyżurował w Punkcie konsultacyjnym dwa razy w tygodniu, zapotrzebowanie na 
jego porady nie było duże w stosunku do ilości osób korzystających z profesjonalnej terapii 
psychologicznej. W roku 2012 mieszkańcy Gminy otrzymali możliwość korzystania z usług 
psychologa, który prowadził zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z elementami profilaktyki. Ta forma 
wsparcia, pomimo iż dostępna tylko raz w tygodniu cieszyła się ogromną popularnością. Powyższe 
dane wskazują na konieczność zastąpienia konsultacji (w formie wsparcia, motywowania, 
udzielania informacji) profesjonalną terapią psychologiczną. 
 
Tabela Nr 8 Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w zakresie porad 
prawnych. 
  

 2009 r. 2010 r. 2011 r. 
2012 r.  

(do 30.09) 

Liczba porad 162 155 160 140 

 
W czasie wykonywania swoich obowiązków miejskiej służby mundurowe nierzadko 

interweniują wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych.  
 
Tabela Nr 9 Działania Straży Miejskiej w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

Działalność SM 2009 2010 2011 r. 
2012 r.  

(do 30.09) 

Liczba osób zatrzymanych pod 
wpływem alkoholu 

293 244 357 164 

• w tym nieletnich 11 6 5 2 

Liczba osób odwiezionych do 
OPPA 

146 126 211 80 

Liczba skontrolowanych punktów 
sprzedaży alkoholu 

74 57 28 3 

• detal (sklepy) 71 29 15 2 

• gastronomia 3 28 13 1 

 
W roku 2011 zaobserwowano drastyczny wzrost liczby osób zatrzymanych pod wpływem 

alkoholu oraz osób odwiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – 
Białej. Do końca września 2012 zaobserwowano spadek tych parametrów. 

 
Tabela Nr 10 obrazuje działalność Policji w obszarze ruchu drogowego. Z informacji 

zawartych w tabeli wynika, że liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez osoby nietrzeźwe 
gwałtownie spadła w latach 2010 - 2011. Dane dotyczące lat 2010-2011 pozyskano bezpośrednio z 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Bielsku – Białej. Natomiast w latach wcześniejszych powyższe dane pozyskiwano  
z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.  

 
 



 
Tabela Nr 10 Działalność Policji 
 

 2009 2010 2011  
2012 r.  

(do 12.11) 

Zdarzenia drogowe spowodowane 
przez będących pod wpływem 

alkoholu (ogółem) 
106 15 20 17 

- kierowców 102 14 19 17 

- pieszych 4 1 1 0 

Liczba kierowców zatrzymanych 
pod wpływem alkoholu 

93 113 90 65 

 
Z roku na rok wzrasta natomiast liczba nietrzeźwych mieszkańców naszego miasta 

doprowadzonych do wytrzeźwienia w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – 
Białej. Tabela nr 9 przedstawia dane dotyczące tego Ośrodka. 
 
Tabela Nr 11 
 

 2009 2010 2011  r. 
2012 r.  

(do 30.09) 

Doprowadzenia do wytrzeźwienia 451 444 538 307 

 
 W czerwcu br. zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach na terenie całej gminy 
badania ankietowe. Badanie obejmowało dzieci klas IV – VI szkół podstawowych, uczniów wszystkich 
klas Gimnazjum oraz Szkół Średnich (bez klas maturalnych). Badanie miało na celu przede wszystkim 
pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, ale nie tylko. 
Autorzy ankiety chcieli także poznać zwyczaje panujące wśród czechowickich dzieci młodzieży, a 
także zorientować się, co do zagrożeń i problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie. I tak badano 
postawy młodzieży wobec alkoholu, narkotyków, nikotyny, zagrożenia związane z przemocą i 
cyberprzemocą, hazardem czy wczesną inicjacją seksualną. 

Analiza badań ankietowych zostanie opracowana w formie odrębnego raportu, jednak już 
można stwierdzić, że głównym problemem jaki występuje wśród młodzieży jest przemoc i to pod 
każdą postacią. Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie przemocy słownej, wyśmiewania wśród 
dzieci i młodzieży, ponieważ może to w bardzo niekorzystny sposób wpłynąć na dalszy rozwój dziecka 
oraz na jego samoocenę i postrzeganie siebie.  

Wychodząc z założenia, że różnego rodzaje dysfunkcje i patologie mogą się wzajemnie 
zazębiać i przenikać stając się źródłem poważnego zagrożenia dla dzieci  
i młodzieży, należało rozpoznać zagrożenia, aby móc im skutecznie przeciwdziałać kierując do 
młodzieży odpowiednio skonstruowane programy profilaktyczne.  
 

Rozdział III 
 

Zasoby umożliwiające realizację Programu: 
 

 Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach (Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, 

 grupy samopomocowe (AA), 

 zespół interdyscyplinarny, 

 media (Internet), Gazeta Czechowicka, 

 Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 poradnie i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze), 

 Policja i Straż Miejska, 

 Świetlica socjoterapeutyczna „ZATOKA”, funkcjonująca w systemie pomocy społecznej, 
która realizuje program socjoterapeutyczny, 

 Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio, 

 szkoły i przedszkola (gminne, powiatowe lub prywatne, 

 Zespół Szkół Specjalnych Nr 4,  



 szkoła katolicka,   

 szkoły ponadgimnazjalne, 

 kościoły, 

 organizacje pozarządowe, 

 Miejski Dom Kultury, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach, 

 Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej. 
 

Rozdział IV 
 

Cele i zadania programu: 
 
Cel ogólny: Przeciwdziałanie problemom alkoholowym w Gminie Czechowice-Dziedzice  . 
 
Cele szczegółowe: 
 

Cel I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych i ich rodzin. 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

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

2. Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego w sprzęt oraz 
materiały niezbędne do prowadzenia terapii dla pacjentów z gminy 
Czechowice-Dziedzice. 

a) liczba osób 
uczestniczących 
w programach 
ponadstandardowych. 

 

 

Cel II. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności 
udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.  

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

1. Rozszerzenie oferty Punktu Konsultacyjnego (remont, doposażenie, 
wynagrodzenie dla psychologa oraz prawnika, media, telefon itp.). 

2. Uruchomienie na terenie Gminy grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy. 

3. Dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „ZATOKA” przy 
ul. Słowackiego 34a – 260 000,00 zł. 

4. Współpraca z grupami samopomocowymi (np. grupy AA, Klub 
Abstynenta). 

5. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 
6. Zakup materiałów edukacyjnych dla członków Zespołu 

interdyscyplinarnego, grup samopomocowych, Punktu 
Konsultacyjnego. 

 liczba osób korzystających 
z Punktu Konsultacyjnego/ 
liczba udzielonych porad, 

 liczba dzieci 
korzystających ze świetlicy 
socjoterapeutycznej 
„ZATOKA”, 

 liczba spotkań grup 
roboczych, 

 ilość zakupionych 
materiałów edukacyjnych. 

 

 

Cel III. Rozwijanie profilaktyki szkolnej i przedszkolnej w zakresie problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy. 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

1. Prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół, przedszkoli 
przeznaczonych dla dzieci, młodzieży rodziców oraz grona 
pedagogicznego - 310 000,00 zł ZOPO 

2. Przygotowanie nauczycieli oraz wychowawców do prowadzenia 
programów pt.: „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz Inaczej na Agresję” 
(szkolenia dla nauczycieli).  

 liczba programów 
profilaktycznych, 

 liczba osób 
uczestniczących 
w programach 
i przedsięwzięciach 
profilaktycznych, 

 liczba przeszkolonych 
nauczycieli. 

 



Cel IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

1. Realizacja programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych 
zagrożeń społecznych np.: alkohol, narkotyki, cyberprzemoc, handel 
ludźmi, sponsoring, przemoc itp., które bezpośrednio lub pośrednio mogą 
prowadzić do uzależnienia. 

2. Realizacja profesjonalnych programów psycho-edukacyjnych (rozwijanie 
komunikacji, zastępowanie agresji). 

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

4. Organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, pogadanek, wywiadówek 
dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy. 

5. Organizacja imprez profilaktycznych, koncertów, pikników, festynów, 
przedsięwzięć, konkursów, przeglądów grup artystycznych promujących 
wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia (np. Jesienna Szkoła 
Profilaktyki). 

6. Organizacja Gali podsumowującej działania profilaktyczne na terenie 
gminy oraz uhonorowanie osób najbardziej aktywnych w dziedzinie 
profilaktyki uzależnień. 

7. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych lub organizacja 
własnych kampanii i przedsięwzięć profilaktycznych. 

8. Opracowanie materiałów, ulotek o tematyce profilaktycznej oraz 
informującej o dostępnych miejscach pomocy w Gminie. 

9. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych na 
temat różnych problemów społecznych dla mieszkańców gminy oraz dla 
instytucji pomocowych.  

10. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy. 

11. Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 
w tym współpraca ze szkołami nauki jazdy, edukacja społeczna, 
współpraca z Policją. 

12. Prowadzenie działań na rzecz egzekwowania zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom niepełnoletnim. 

 liczba programów 
profilaktycznych, 

 liczba osób 
uczestniczących 
w programach 
i przedsięwzięciach 
profilaktycznych, 

 liczba przeszkolonych 
osób, 

 Ilość rozdanych ulotek, 
materiałów 
profilaktycznych, 

 liczba zorganizowanych 
konferencji, warsztatów. 

 

 

Cel V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki oraz  rozwiązywania 
problemów alkoholowych (konkursy ofert).  

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

1. Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza 
zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii, 
przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
(wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych i DDA), 

2. Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z elementami profilaktyki. 

 liczba osób 
uczestniczących w WST, 

 liczba dzieci 
uczestniczących 
w wyjazdach.  

 

 

Cel VI. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zadania Wskaźniki realizacji zadań: 

1.   Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
należy w szczególności: 
a) kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badania psychologiczno – 

psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia, 
b) kierowanie wniosków do sądu o orzeczenie poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
c) opiniowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych 

warunkujące ich realizację (składanych m.in. przez szkoły, 

 liczba opinii wydanych 
przez biegłych sądowych, 

 liczba pozwów 
skierowanych do sądu, 

 liczba grup roboczych, 

 liczba zespołów 
motywacyjnych, 

 liczba posiedzeń GKRPA. 



przedszkola, osoby fizyczne oraz firmy), 
d) wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust 3a ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, 

f) diagnozowanie problemu uzależnień w poszczególnych rejonach 
miasta i sołectwach,  

g) inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

h) podnoszenie kompetencji członków GKRPA poprzez udział 
w szkoleniach, 

i) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w myśl ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy, 

j) koordynowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

k) prowadzenie zespołów motywujących (praca z osobami uzależnionymi 
oraz ich rodzinami). 

 

 
Budżet na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2013 r. wynosi – 720 000,00 zł 
 
 

Rozdział V 
 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Czechowicach-Dziedzicach 

 
Zgodnie z art. 4

1
 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa 

się zasady wynagradzania członków GKRPA, w następujący sposób: 
 

 Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywane 
czynności przysługuje wynagrodzenie – zgodnie z tabelą Nr 1 

 Wynagrodzenie określone w pkt. 1 ustalane jest procentowo do minimalnego wynagrodzenia 
określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. 

 
„ Tabela wynagrodzeń“ - za czynności GKRPA 
 

Lp. Nazwa czynności Realizator % podstawy 
„minimalnego 

wynagrodzenia” 

1. 
 

Udział w posiedzeniach GKRPA oraz 
reprezentowanie GKRPA (posiedzenia całej 
komisji, zespoły motywacyjne, zespoły zadaniowe) 

Przewodniczący GKRPA 15% 
 

Członkowie GKRPA 10% 

2. Reprezentowanie Komisji przed Sądem (za udział 
w jednej rozprawie) 

Przewodniczący GKRPA 4% 
 

Członkowie GKRPA 3% 

3. Opiniowanie o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży  alkoholu z uchwałami rady gminy, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2. Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Przewodnicząca GKRPA  
Członkowie GKRPA 

 

1% 

4.  Przeprowadzanie kontroli w sklepach i placówkach 
gastronomicznych (za każdy punkt sprzedaży 
alkoholu) 

Przewodnicząca GKRPA  
Członkowie GKRPA 

 

2% 

5. Przeprowadzanie wizji w terenie w związku 
z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu (za 
każdy punkt sprzedaży alkoholu) 

Przewodnicząca GKRPA  
Członkowie GKRPA 

 

2% 

 



 
 
 
1. Wynagrodzenia, o których mowa w Tabeli Nr 1, wypłacane będą na podstawie list obecności, 
potwierdzonych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
2. Dla osób będących członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
będących pracownikami Urzędu Miejskiego w  Czechowicach-Dziedzicach, wynagrodzenie za udział 
w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się w godzinach pracy 
Urzędu. 
 
 
 


