
UCHWAŁA NR 133/XVI/2016
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 
2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  15  ustawy z dnia  08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity  
Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późń. zm. ) w związku  z art. 4 ust. 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia  26 października  1982 
r.  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z 
późn. zm. )

Rada Gminy Irządze
uchwala co następuje :

§ 1. Uchwala  się  Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  na rok 2017  w 
brzmieniu  załącznika  do niniejszej  uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Irządze

Wojciech Ledwoch
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                           Załącznik   
do Uchwały Nr 133/XVI/2016 

                                                                                                          Rady Gminy Irządze 
                                                                                                          z dnia 28 grudnia 2016r. 

 
 

Gminny Program Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów  

 Alkoholowych dla Gminy Irządze na 2017 rok 
 

 
I. D I A G N O Z A 

 
1. Rynek napojów alkoholowych 
            Gmina Irządze liczy 2679 mieszkańców  zamieszkałych w 11 sołectwach. 
            Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,      
w tym : 
– 8 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 
– 3 punkty prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży  
(tj. restauracje, bary) 
 
           Alkohol powyżej 18 % zawartości alkoholu sprzedawany jest w 10 punktach sprzedaży. 
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 267 mieszkańców. 
 
2. Charakterystyka osób nadużywających alkohol. 
            Problem alkoholowy w naszej gminie, tak jak i w wielu gminach w Polsce istnieje. 
Osoby nadużywające alkoholu to w większości osoby samotne, bez pracy, ale są  też osoby, które 
posiadają rodziny. Największy problem jest w tym, że osoby mające problemy alkoholowe nie 
chcą się do tego przyznać i podjąć leczenie. 
            Rodziny w których istnieje problem z osobami nadużywającymi alkohol nie chcą ujawnić, 
że mąż czy syn nadużywają alkohol i zgłosić ten fakt do Komisji w celu podjęcia działań 
profilaktycznych, skierowania na leczenie. 
           Coraz częściej   alkohol  pije młodzież za przyzwoleniem dorosłych, nawet rodziców. 
Zajęcia prowadzone z młodzieżą na temat używania środków odurzających, przemocy w rodzinie 
prowadzone w postaci wykładu, sondażu,  diagnozującego obszary zachowań ryzykownych: 
palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków prowadzone są w szkołach 
podstawowych i gimnazjum  na terenie gminy  w  ciągu  całego  roku.     
               W  ramach profilaktyki dotyczącej zjawiska  przemocy w rodzinie i wsparcia 
trzeźwiejących  alkoholików  działa Punkt konsultacyjny w Irządzach. 

 
 

II POSTANOWIENIE OGÓLNE  
 
 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  
Wykonanie powyższej ustawy prowadzone jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego każdego roku przez Radę Gminy Irządze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id: 56E4EEA5-2D4F-4C2B-96F6-ADB94EBD8C7A. Podpisany Strona 2



 
 

III ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  
 
Po analizie dotychczasowych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
uznano, iż należy kontynuować następujące główne kierunki działań przyjęte w programie, a w 
szczególności : 
 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od  
    alkoholu. 
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i  
    prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania  
    problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w  
    tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci  
    uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
4. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu  
    problemów alkoholowych.  
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów w art.131 i 15 ustawy oraz       
    występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
 
Na realizacje programu przeznaczenia się kwotę 31.800.-zł  
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IV Zadania do realizacji i sposób ich wykonania  w  2017 roku 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Lp. Główne kierunki 

działania 
Forma realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 
Termin  

1 2 3 4 5 
I Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

1.Diagnoza zagrożeń 
zdrowotnych związanych z 
uzależnieniem od alkoholu. 
2.Udzielanie pomocy osobom  
z problemem alkoholowym w 
Punkcie Konsultacyjnym  
- motywowanie i informowanie 
o możliwości podjęcia leczenia  
-rozpoznanie zjawiska 
przemocy domowej w rodzinie 
i udzielanie stosownego 
wsparcia i informacji o 
możliwościach uzyskania 
pomocy. 
  

Lekarz Ośrodka 
Zdrowia, GOPS, 
Szkoły z terenu 
Gminy 
Osoba 
zatrudniona w 
punkcie 
Konsultacyjnym 
 
 
 
Wójt  Gminy 

Cały rok 
 
 
Cały rok 

II Udzielanie rodzinom w 
których wystąpiły problemy 
alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 
w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie. 

Współdziałanie Komisji z 
Policją oraz Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w sprawach przemocy 
domowej  
- przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych 
2. Udostępnienie bezpłatnych 
porad prawnych w  Punkcie 
Konsultacyjnym dla rodzin z 
problemem alkoholowym i 
ofiarom przemocy w rodzinie. 
3.Prowadzenie rozmów 
motywacyjno -  
interwencyjnych zmierzających 
do podjęcia dobrowolnego 
leczenia odwykowego. 
4.Zaciągniecie opinii biegłych 
w sprawach o stwierdzenie 
uzależnienia od  alkoholu.    
5.Kierowanie wniosków do 
Sądu Rodzinnego o 
zastosowanie obowiązku 
podjęcia leczenia z 
uzależnienia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Komisji  

Cały rok 
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1. Realizacji w szkołach 
programów profilaktycznych o 
szkodliwości picia alkoholu i 
sięgania po środki odurzające. 
Programy nastawione na 
promowanie  zdrowego stylu 
życia. 
2. Finansowanie zajęć i 
programów 
socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemami 
alkoholowymi  
 

Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w 
Irządzach  
Dyrektor 
Gimnazjum w 
Irządzach 
 
 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 

3.Organizowanie spotkań z 
psychologiem w szkołach na 
temat szkodliwości spożywania  
napojów alkoholowych i  
zażywania  narkotyków, 
przemocy wśród dzieci  i  
młodzieży 
 

Dyrektorzy Szkół 
 
 
 

w/g 
potrzeb 
 
 
 

4. Działalność świetlicy 
socjoterapeutycznej przy 
Szkole Podstawowej w 
Irządzach. 
 

Przewodniczący 
Komisji, Opiekun 
świetlicy 

Cały rok 
 
 

5. Organizowanie spektakli 
teatralnych w szkołach na 
terenie gminy  związanych  z  
prowadzeniem   
edukacyjnej  profilaktyki 
przeciwdziałania narkomanii 
i alkoholizmowi. 
 

Przewodniczący 
Komisji, 
Dyrektorzy szkół  
 
 

Kwiecień 
maj 
październik  
listopad  
 

6. Dofinansowanie zajęć 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży miejscowych szkół. 
 

w/g 
potrzeb 
 
 

III 
 
 
 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności, informacyjnej  
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i 
przeciwdziałanie 
narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, opiekuńczo – 
wychowawczych i 
socjoterapeutycznych .  

7. Dofinansowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 
na obozach, biwakach, 
wycieczkach, koloniach, 
których program obejmuje 
zajęcia z elementami 
socjoterapeutycznymi . 
8. Dofinansowanie konkursów 
organizowanych w  
  szkołach na terenie Gminy 
Irządze związanych z 
przeciwdziałaniem 

Przewodniczący 
Komisji 
 
 
 

 
 

 

w/g 
potrzeb 
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alkoholizmowi i narkomanii i 
zakup materiałów do 
prowadzenia zajęć z zakresu 
powyższej profilaktyki.   

1. Wspieranie działań  w 
organizowaniu spotkań 
środowiskowych działających 
na rzecz rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
organizowanie festynów 
promującego zdrowy i trzeźwy 
styl życia. 
 

Przewodniczący 
Komisji 
 
 
 

Lipiec  
 
 
 
 

IV Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, służące 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

2.Pomoc  w promowaniu i 
realizacji  programów  
   zdrowotnych 

Dyrektor GOPS 
Lekarze Ośrodka 
Zdrowia 

w/g 
potrzeb 
 

1.Wynagrodzenie miesięczne 
dla Przewodniczącego Komisji  
wynosi  200 zł 
  

 
 
12 m-cy 
 
 

2. Wynagrodzenie dla 
członków Komisji za jedno 
posiedzenie  
4 × 70 = 280 zł 
 

 
8 posiedzeń 
 
 

3.Zakup materiałów 
biurowych.  
 

Wójt Gminy 
 
 
 
 
 
 

w/g 
potrzeb 
 

V Organizacja pracy Komisji 
d/s. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i 
zasady wynagrodzenia  

4. Szkolenia, udział w 
konferencjach z zakresu 
profilaktyki, członków Komisji 
oraz osób współpracujących z 
Komisją. Pokrywanie kosztów 
przejazdów osób kierowanych 
na szkolenia , konferencje. 
 

Przewodniczący 
Komisji  

w/g 
potrzeb 
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