
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001, Nr 142, poz. 15911) ) oraz art. 41 ust. 1,3,5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 4732) ) Rada 
Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Statutowo-Organizacyjna Spraw 
Społecznych i Etyki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Wojciech Serafin

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002  r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 56

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 
127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, z 2012 r. poz. 405
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/243/2013 

Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 

WPROWADZENIE: 

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym społeczeństwie, problemy 
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów szkód 
alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. 
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak 
i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą 
populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. 

- zakłócenia porządku publicznego, 

- przestępczość, 

- wypadki samochodowe, 

- przemoc w rodzinie, 

- ubóstwo, 

- bezrobocie. 

Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny 
być przedmiotem szczególnej troski ze strony administracji rządowej jak i samorządowej. 

Posługując się wskaźnikami europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę osób 
uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 700 – 900 tys., zaś osób pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 – 4 mln. 

Działania realizowane na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych kierowane są do ogółu mieszkańców gminy Nowa Dęba. Działania te mają na celu 
ograniczenie zachowań postrzeganych jako problemy społeczne, z których najważniejsze to: 

- używanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie, 

- brak wystarczających form spędzania wolnego czasu, 

- agresja młodzieży, 

- alkoholizm. 

CELE PROGRAMU: 

- ograniczenie tempa wzrostu aktualnie istniejących problemów alkoholowych i zapobieganie 
powstawaniu nowych, 

- zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

- przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, 

- zwiększenie zasobów ludzkich niezbędnych do udzielania pomocy osobom i grupom społecznym 
w obszarze przemocy i alkoholizmu. 

ZADANIA POMOCNICZE: 

- zmniejszenie szkód spowodowanych piciem alkoholu, ograniczenie dostępności do alkoholu na terenie 
Gminy poprzez wizytacje placówek sprzedaży napojów alkoholowych, 
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- edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i promocji 
zdrowego stylu życia, 

- podjęcie działań zmierzających do zmiany obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów 
alkoholowych i innych używek, 

- propagowanie trzeźwości i pełnej świadomości we wszystkich dziedzinach życia, 

- przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, 

- podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców i innych osób zajmujących się 
zawodowo dziećmi i młodzieżą, 

- informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy w instytucjach do tego 
powołanych. 

WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKÓW KOMISJI. 

Wynagrodzenie za pracę członków Miejsko-Gminnej Komisji w 2013 r. określa się następująco: 

Przewodniczący Komisji – 150 zł brutto za pracę podczas jednego posiedzenia Komisji. 

Sekretarzowi Komisji – 125 zł brutto za pracę podczas jednego posiedzenia Komisji. 

Pozostali członkowie Komisji - 100 zł brutto za pracę podczas jednego posiedzenia Komisji. 

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest zawarta umowa zlecenia z członkiem Komisji oraz protokół 
z posiedzenia z dołączoną do niego listą obecności. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 

 

Lp
. 

Kierunek działań do 
realizacji Nazwa zadania 

Metody 
i sposoby 
realizacji 

Koszt realizacji – 
kwota w zł 

1.Podnoszenie kwalifikacji 
w zakresie lecznictwa, 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

- Dofinansowanie 
dla osoby 
wytypowanej przez 
Nowodębski Klub 
Abstynenta 
- Dofinansowanie 
kształcenia 
pracowników 
lecznictwa 
odwykowego. 

3000,00 

2. Prowadzenie punktów 
konsultacyjnych dla osób 
uzależnionych 
i współuzależnionych oraz ich 
rodzin. 

- Dofinansowanie 
dla specjalisty 
prowadzącego 
terapię 
i psychoterapię dla 
osób 
uzależnionych 
i współuzależniony
ch 

5000,00 

I. Zwiększenie dostępności 
pomocy rehabilitacyjnej 
i terapeutycznej dla osób 

uzależnionych 
i współuzależnionych. 

3. Dofinansowanie do kosztów 
podróży związanych 
z przejazdem na odbywaną 
terapię uzależnień 
w zamiejscowych ośrodkach 
terapeutycznych, szkolenia. 

- Dofinansowanie 
dla osób 
odbywających 
leczenie 
i szkolenia 

1000,00 

II.
 

Prowadzenie 
profilaktycznej działalności 

informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 

1. Promocja zdrowego stylu 
życia; w tym organizacja 
ogólnodostępnych kampanii 
edukacyjnych 

- Organizacja 
kampanii, zajęć 
dotyczących 
uzależnień, 

3000,00 
Konkurs ofert - 

dotacja 
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zdrowego stylu 
życia. 

2. Lokalne imprezy 
profilaktyczne 

- Organizacja 
imprez 
charytatywnych, 
rekreacyjnych, 
sportowych. 

4500,00 

3. Prowadzenie na terenie 
szkół podstawowych 
i gimnazjów lub innych 
placówek oświatowych 
programów profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży 

- Konkurs ofert dla 
osób fizycznych 
posiadających 
uprawnienia do 
realizacji 
programów 
profilaktycznych. 

2000,00 
Konkurs ofert 

4. Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży 
na terenie miejsca 
zamieszkania poprzez 
rozwijanie zainteresowań 
i talentów, poprawę sprawności 
fizycznej, rozwój umiejętności 
interpersonalnych , 
kształtowanie właściwych 
postaw społecznych. 

- Profilaktyczne 
imprezy sportowe 
(zawody, 
turnieje), 
- Rozwijanie 
zdrowych 
sposobów 
aktywności 
intelektualnej, 
ruchowej, zajęć: 
edukacyjnych, 
aportowych 
i turystycznych 

12000,00 
Konkurs ofert - 

dotacja 

5. Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
niewydolnych wychowawczo 
i zagrożonych patologiami 
(ferie zimowe i wakacje) 

- Ferie zimowe 
w szkołach 

- Konkurs 
obejmujący 
organizację 
wypoczynku 
letniego: 
• Poza miejscem 
zamieszkania (min. 
7 dni 
wypoczynku), 
• W miejscu 
zamieszkania 
(półkolonia), min. 
10 dni 
zorganizowanych 
zajęć 

10000,00 

35000,00 
Konkurs ofert - 

dotacja 

6. Realizacja podstawowej 
nauki pływania 

- Dofinansowanie 
nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży 
szkół 
podstawowych 
i gimnazjów 
z terenu miasta 
i gminy Nowa 
Dęba. 
- Transport dzieci 
i młodzieży na 
krytą pływalnię. 

115000,00 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

i przeciwdziałania 
narkomanii, 

w szczególności dla dzieci 
i młodzieży – w tym 

organizacja zajęć 
pozalekcyjnych oraz 

wypoczynku 

7. Zakup sprzętu sportowego 
i wyposażenia hal i boisk 

- Zakup sprzętu 
sportowego 

26000,00 
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sportowych, zakup sprzętu 
i wyposażenia dla szkół, 
w ramach tworzenia warunków 
do spędzania czasu wolnego 
oraz zakup nagród na 
organizowane konkursy 
i turnieje, zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 

i rehabilitacyjnego.
 
- Zakup urządzeń 
zabawowych na 
place zabaw. 
- Zakup sprzętu 
niezbędnego do 
nauki pływania. 
- Zakup nagród na 
organizowane 
konkursy 
i turnieje. 

8. Prowadzenie edukacji 
społecznej na temat zjawiska 
przemocy, przemocy 
w rodzinie, nadużywania 
substancji psychoaktywnych 

-Zakup materiałów 
edukacyjnych, 
organizacja 
spektakli 
profilaktycznych. 

4500,00 

9. Podnoszenie kwalifikacji 
w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej. 

- Dofinansowanie 
do organizacji 
kursu pomocy 
przedmedycznej. 

4000,00 
Konkurs ofert - 

dotacja 

III
. 

Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

1. Udzielenie wsparcia 
środowiskom abstynenckim 
(osobom uzależnionym 
i współuzależnionym) z terenu 
Gminy Nowa Dęba. 
Prowadzenie 
terapii/psychoterapii dla osób 
uzależnionych 

- Działalność 
klubów 
abstynenta. 
- Organizacja 
działań 
skierowanych do 
osób 
uzależnionych 
i działań 
wspierających dla 
abstynentów. 
- Organizacja 
spotkań 
integracyjno-
edukacyjnych 
propagujących 
ideę trzeźwości nie 
tylko w środowisku 
grupowym, ale 
i poza nim, dla 
osób 
odbywających 
terapię 
odwykową. 
- Organizacja 
terapii/psychotera
pii grupowej dla 
współuzależnionyc
h (zajęcia 
cykliczne) 

9000,00 
Konkurs ofert - 

dotacja 

1.Działalność MGKRPA, w tym 
zakup prasy, książek, szkolenia, 
opłaty sądowe za skierowanie 
wniosku do sądu 
o zastosowanie leczenia 
odwykowego. 

- Opłaty sądowe, 
szkolenia, 
konferencje, zakup 
materiałów (prasa, 
książki). 

3000,00 IV.
 

Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 

przepisów ustawy oraz 
występowanie przed 
sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego 
2. Wynagrodzenia dla członków 
Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w N. Dębie 

- Udział 
w posiedzeniach 
Komisji, 
opiniowanie 

13000,00 
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wniosków na 
sprzedaż alkoholu, 
przeprowadzanie 
rozmów 
motywacyjnych 
z osobami 
nadużywającymi 
alkohol. 

   Ogółem środki 
finansowe 

przeznaczone na 
realizację 
Miejsko-

Gminnego 
Programu 

Profilaktyki 
i Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 
na rok 2013 

250000,00 
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