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Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR XXVI/     /2021 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.713 i poz.1378) oraz art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492)  Rada Gminy Cisek  
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/     /2021 

Rady Gminy Cisek 

z dnia....................2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

I.  Wprowadzenie 

W Polsce problemy społeczne związane z alkoholem są jednymi z najtrudniejszych do rozwiązania. Alkohol 
jest legalnym towarem rynkowym, powodującym szkody ekonomiczne, społeczne i zdrowotne. Konsumpcja 
alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej 
konsekwencje nie dotyczą tylko osób pijących szkodliwie lecz wpływają na całą populację. Nadużywanie 
alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, 
wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, zwany dalej 
Programem, określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych 
i zdrowotnych, wynikających z nadużywania alkoholu. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada 
na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, 
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych 
napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby 
nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom. 

Realizacja Programu zakłada współpracę różnych podmiotów, instytucji i osób fizycznych działających 
w obszarze profilaktyki uzależnień. Program kontynuuje realizację sprawdzonych w poprzednich latach 
działań, ale podejmuje również nowe przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich skuteczność. Gminny Program 
opracowano we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przy opracowaniu 
niniejszego programu, uwzględnione zostały wskazówki wynikający z Rekomendacji Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

II.   Cele Programu  

Celem głównym gminnego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych, zmniejszenie występowania zjawiska  przemocy w rodzinie oraz 
innych ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci i młodzież poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 
i świadomości mieszkańców Gminy Cisek oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 
Zadania te dotyczą: 

1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

Sposób realizacji zadania: 

a) współpraca z biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających alkoholu oraz badań 
i wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

b) składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie odwykowym, 

c) współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień „B-med.” Kędzierzyn-Koźle w zakresie informowania osób 
uzależnionych o możliwościach spotkań, 
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d) tworzenie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez finansowanie 
zakupu sprzętu do ich realizacji. 

2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Sposób realizacji zadania: 

a) inicjowanie i oferowanie przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy 
w zakresie przemocy w rodzinie, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy 
psychologicznej, medycznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, 

b) informowanie o najbliższych placówkach zajmujących się leczeniem osób uzależnionych, 

c) wstępne motywowanie  do leczenia i terapii, 

d) informowanie o ruchach samopomocowych typu AA, DDA, itp., 

e) współpraca ze służbami prewencyjnymi policji, psychologami, kuratorami, zmierzająca do zapewnienia 
osobom uzależnionym od alkoholu leczenia i terapii, 

f) zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych z terenu gminy, 

g) kontynuowanie  działalności świetlic wiejskich i szkolnych, 

h) diagnozowanie problematyki alkoholowej na terenie gminy, 

i) integracja społeczna osób uzależnionych oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego, 

j) pomoc finansowa z przeznaczeniem na zagospodarowanie dla rodzin patologicznych decydujących się na 
separację. 

3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów  alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Sposób realizacji zadania: 

a) udział w kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych, 

b) organizacja warsztatów profilaktycznych, które są źródłem szerokiej wiedzy na temat  uzależnień i form 
przemocy oraz zachowań ryzykownych, 

c) zapewnienie fachowej literatury pomocnej przy realizacji zadań związanych z problematyką uzależnień, 

d) udział dzieci i młodzieży w spektaklach profilaktycznych, 

e) rozwijanie umiejętności porozumiewania się z dziećmi na temat problemów związanych z używaniem 
alkoholu i innych szkodliwych używek- rozmowy  pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty i policji 
z rodzicami w trakcie wywiadówek szkolnych, 

f) organizacja konkursów plastycznych i literackich o tematyce przeciwalkoholowej w szkołach   
podstawowych, 

g) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez organizowanie imprez sportowo-    rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, promujących alternatywne spędzenie wolnego czasu bez uzależnień, 

h) inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne,  sport i rekreację, 

i) sukcesywne informowanie mieszkańców Gminy o działalności prowadzonej przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnie Odwykowe w Kędzierzynie-Koźlu, 

j) finansowanie szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych, których tematyką będzie: 
-profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży, 

- przemoc fizyczna, psychiczna, 

k) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

l) finansowanie szkoleń oraz niezbędnych wydatków związanych z działalnością zespołu      
interdyscyplinarnego. 
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4. Wspomagania  działalności   instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

Sposób realizacji zadania: 

a) ochrona zdrowia poprzez wspomaganie działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
przy pomocy dofinansowania, promocji sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako 
alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego w środowisku gminnym, 

b) prowadzenie zajęć treningowych, 

c) organizowanie zawodów sportowych. 

5. Podejmowania  interwencji w związku z naruszeniem  przepisów  określonych w art. 13'  i 15  
ustawy  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Sposób realizacji zadania: 

a) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

III. Podmioty współpracujące oraz odpowiedzialne za realizację programu: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3. Policja, 

4. Szkoły Podstawowe, 

5. Zespół Interdyscyplinarny, 

6. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy. 

IV. Wynagrodzenie  członków Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniu komisji w wysokości 7,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego 
w odrębnych przepisach. 

V. Finansowanie Programu 

Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.           

VI. Postanowienia końcowe 

Pozostawia się pewien margines merytoryczno-finansowy, dając możliwość włączenia do realizacji 
w trakcie roku 2021 najbardziej wartościowych pomysłów zgłoszonych przez  mieszkańców gminy. 

 
Podstawą przyznania dofinansowania do działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych jest pozytywnie rozpatrzony wniosek, który stanowi załącznik do Programu. 

Rada Gminy Cisek, mając na względzie wagę problemu oraz zagrożenie dla normalnego funkcjonowania 
społeczności lokalnej oraz zdrowia publicznego wynikającego z nadużywania alkoholu, przyjmuje niniejszy 
program jako podstawę do podejmowania wszelkich działań profilaktycznych.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez
radę gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne
działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych,
wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany do
całej społeczności Gminy Cisek, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań są przeznaczone środki
uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy.
Gminny Program na rok 2021 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami
występującymi na terenie Gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Cisek na rok 2021 jest zasadne.
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