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                                                                                        Załącznik do uchwały  
Nr 20/II/2002 

Rady Gminy Oleśnica   
                                                                                                                      z dnia 9 grudnia 2002 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

                                                                              
                                                                                    

G M I N N Y  P R O G R A M 
 
 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Oleśnica na 2003 rok 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne  
 
1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją       

zadań realizowanych w Gminie Oleśnica od 1992 r. Stanowi spis działań będących 
jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą 
realizowane w 2003 roku.                        

2. Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu    
3. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego przez Rząd RP w dniu 26.09.2000 r. 

 
Cele programu 

 
      Cele strategiczne programu: 

a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 
b) zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych, które aktualnie występują; 
c) zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami 

alkoholowymi. 
 
       Cele operacyjne programu: 

d) ograniczanie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych; 
e) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy w sytuacjach związanych z alkoholem; 
f) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci 

i młodzieży; 
g) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie); 

h) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 
rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 
3.  Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem Nr 
2/IV/02 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 3 grudnia  2002 r., w zakresie: 
⇒ inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów alkoholowych; 



 2
 

⇒ prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych; 
⇒ wyznaczanie priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 
 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie: 
⇒ prowadzenia rozmów  z osobami i rodzinami  osób uzależnionych; 
⇒ współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
c) Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach w zakresie: 

⇒ dysponowania środkami finansowymi na opłaty za prowadzenie świetlic w Boguszycach, 
Bystrem, Brzezince, Nieciszowie, Smolnej i Krzeczynie; 

⇒ współpracy z instytucjami realizującymi programy profilaktyczne. 
 

d) Ośrodki Zdrowia w Ligocie Polskiej i Boguszycach w zakresie: 
⇒ wczesnego rozpoznanie u pacjentów rozwijania się procesu uzależnienia; 
⇒ współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

kierowania osób uzależnionych na leczenie. 
 

e) Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Pełnomocnika Wójta w zakresie: 
⇒ prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi i rodzinami tych osób oraz    

 motywowania ich do leczenia. 
 
5. Źródła finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów    
alkoholowych  
 
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń      
na sprzedaż napojów alkoholowych. Zasady finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik do niniejszego programu. 
 
 
                                                          ROZDZIAŁ  II 
 
  Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych   
 
  Zadanie 1 
 
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu. 
 
1.   Prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego przez Pełnomocnika Wójta: 
 
    a) prowadzenie rozmów pierwszego kontaktu z osobami przychodzącymi do punktu;  
    b) motywowanie osoby do leczenia; 
    c) podawanie informacji o placówkach leczących alkoholików; 
    d) współpraca z instytucjami zajmującymi się leczeniem uzależnień; 
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2.  Prowadzenie punktów konsultacyjnych przez lekarzy pierwszego kontaktu w ośrodkach zdrowia; 
 
    a) dalsze rozpoznawanie środowisk i poszczególnych rodzin z problemem alkoholowym; 
    b)  kontrola stanu zdrowia pacjentów, związana z przewlekłymi skutkami ubocznego  
         działania alkoholu na organizm. 
    c) w koniecznych przypadkach współpraca w skierowaniu osób uzależnionych na leczenie 
        odwykowe. 
 
3.  Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy. 
 
4.  Udzielanie pomocy rodzinom osób uzależnionych w ramach posiadanych kompetencji. 
 
5.  Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie 
     szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
6.  Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań 
     związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin. 
 
Zadanie 2 
 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 
Pomoc ofiarom przemocy domowej poprzez: 
 
1. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, 
    GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi  
    i osobami fizycznymi realizującymi  programy przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
2. Finansowanie pracy psychoterapeuty z zakresu przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania  
    problemów uzależnień. 
 
3. Finansowanie działań i programów  związanych  z opieką psychologiczną i prawną dla  
    rodzin dotkniętych  problemem przemocy. 
 
4. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w Gminie 
    Oleśnica. 
 
5. Utrzymywanie działalności świetlic środowiskowych w Boguszycach, Bystrem, Brzezince, 
    Nieciszowie, Smolnej i Krzeczynie oraz uruchomienie świetlicy środowiskowej  
    w Poniatowicach.  
 
6. Prowadzenie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w czasie trwania obozów 
    wypoczynkowych. 
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Zadanie 3 
 
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności  
dla dzieci i młodzieży.   
1.  Dofinansowanie, koordynacja realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych 
     i gimnazjum.                                                                                                     
2.  Promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, opracowań  
     autorskich i pilotażowych, zakup prenumeraty pism, periodyków oraz literatury fachowej.           
3.  Finansowanie programów autorskich - szczególnie dla nauczycieli realizujących  swe 
     zamierzenia w godzinach pozalekcyjnych z dziećmi i młodzieżą. 
 
4.  Inne formy oddziaływań profilaktycznych: 
 
  a)  tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla 
       dzieci i młodzieży - utrzymanie świetlic, klubów młodzieżowych. 
  b)  organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych. 
  c)  reagowanie na potrzeby wynikające z otrzymanych informacji - uruchamianie programów 
       interwencyjnych. 
 
5.  Edukacja i szkolenie: 
 
1) finansowanie profilaktycznych i terapeutycznych programów dla dzieci i młodzieży; 
2) finansowanie szkoleń przeprowadzanych przez ekspertów i profesjonalistów zapraszanych do       

gminy Oleśnica przez instytucje i organizacje pozarządowe  realizujące zadania gminnego 
programu; 

3) objęcie szkoleniami podstawowymi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów       
alkoholowych przedstawicieli Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli        
organizacji pozarządowych, osób duchownych i innych uczestniczących w realizacji zadań 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

4) prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów sprzedających napoje alkoholowe. 
 
 

 
Zadanie 4 
 
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 
1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi 

programy o charakterze profesjonalnym; 
a) wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych; 

b) współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych. 
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2. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych.   

 
 
    Zadanie 5 
 
 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
1. Podejmowanie interwencji w związku z działaniami mającymi charakter reklamy lub promocji 

napojów alkoholowych; 
2. Wprowadzenie skutecznej kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w 

szczególności w zakresie przestrzegania zakazu nie sprzedawania napojów alkoholowych 
dzieciom i młodzieży; 

3. Podejmowanie interwencji w związku z działaniami w zakresie nie przestrzegania zakazu 
sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży, osobom których zachowanie wskazuje, 
że znajdują się w stanie nietrzeźwości oraz na kredyt lub pod  zastaw.  

4. Zlecanie koordynacji prowadzenia postępowania dowodowego i przygotowania aktu oskarżenia 
radcy prawnemu UG. 

                                 
 

ROZDZIAŁ III 
 
Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

§ 1 
 
1. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych, zwanej dalej „komisją”, są finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Do wydatków , o których mowa w ust. 1, mogą należeć w szczególności: 
a) wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji: jej przewodniczącego, sekretarza 

i członków, 
b) wydatki z tytułu diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, 
c) wynagrodzenia za prace zlecone,  
d) wydatki rzeczowe związane z obsługą komisji, 
e) wynagrodzenia za udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 
§ 2 

 
1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji i kontroli punktów sprzedaży napojów         

alkoholowych odbyte po godzinach pracy, wynosi 10% najniższego miesięcznego uposażenia 
ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności 
podpisanej przez przewodniczącego komisji, a za udział w kontrolach po przedłożeniu notatki 
z przeprowadzonej kontroli. 

3. W razie zwiększenia zadań i prac komisji, Wójt Gminy Oleśnica może zwiększyć 
wynagrodzenie dla poszczególnych członków komisji. 
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P L A N 
 
                     wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   
                                                                 w 2003 roku 
 
 
  Dział      Rozdział          Wyszczególnienie         Plan  
           

              D O C H O D Y 
 

 
107.000,00 

   
              W Y D A T K I 
 

 

 
    851      
Ochrona 
zdrowia  
 

                                           
      85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

 
 
   § 

  

  4210 Zakup materiałów biurowych dla świetlic.   2.400,00 
 
 
 
 
 

 4010 
4110 
4120 
4440 
 

 Wynagrodzenie instruktora i pochodne od 
wynagrodzenia w świetlicy w Boguszycach. 

 
 
20.600,00 

    
4300 

Wynagrodzenia instruktorów i pochodne od 
wynagrodzeń w świetlicach w Brzezince, 
Bystrem, Nieciszowie, Poniatowicach, 
Smolnej i Krzeczynie. 

 
31.000,00 

     
4300 

Opłaty za koszty pobytu dzieci i młodzieży  na 
obozach z programem pomocy psycholo-
giczno-terapeutycznej. 

   
20.000,00 

    
4300 

Opłata zajęć dodatkowych w Przychodni Od-
wykowej w Oleśnicy. 

 
  3.700,00 

    
4300 

Wynagrodzenia za prowadzenie programów 
profilaktycznych w szkołach podstawowych i 
gimnazjum. 

 
  6.100,00 

  3030 Wynagrodzenia dla członków G.K.R.P.Al.   2.600,00 
  4300 Opłata za szkolenie członków G.K.R.P.Al.   3.000,00 
          

6060 
Koszty organizacji imprez propagujących al-
ternatywne spędzanie czasu: konkursy, roz-
grywki sportowe, nagrody oraz utrzymanie 
świetlic środowiskowych w Boguszycach, 
Brzezince, Bystrem, Nieciszowie, 
Poniatowicach, Smolnej i Krzeczynie. 
 

   
17.100,00 

  4410   Delegacje.   500,00 
           R a z e m             107.000,00 
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