
UCHWAŁA NR LVII/409/2023
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 
20232026 

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 2a i 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40),   Rada Miejska w Głuszycy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-
2026 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek

Id: BOJUT-PCBON-KHCDZ-CMYCY-TMREF. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadanie te realizowane są w oparciu o Gminy 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-2026 uchwalony przez Radę 
Miejską w Głuszycy. 

 Zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z uregulowań określonych w art. 41 ust.2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1119 z późn. zm.).
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr LVII/409/2023 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH  

NA LATA 2023 – 2026 

 

WSTĘP 

 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy, realizowanych na podstawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Głuszyca, 

uchwalanego przez Radę Miejską w Głuszycy.  

 Program zawiera zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 

 z późn. zm.) z uwzględnieniem celów określonych w Narodowym Programie Zdrowia. 

Zadania te obejmują w szczególności: tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

motywujących  

do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną, 

leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym 

następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie, promowanie właściwych postaw 

społecznych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizacja zadań zawartych  

w programie będzie przebiegać w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb i możliwości 

prowadzenia określonych zadań poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów 

instytucjonalnych i osobowych. 

 Program na lata 2023 - 2026 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i skupia się w całości na problemach w obszarze 

uzależnień od napojów alkoholowych. 
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GMINNE INFORMACJE STATYSTYCZNE 

 

1. Liczba mieszkańców Gminy Głuszyca, stan na dzień 31.12.2022 r. to: 7 987 osób.  

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na terenie 

Gminy Głuszyca, stan na dzień 31.12.2022 r.: 

 poza miejscem sprzedaży - 17, 

 w miejscu sprzedaży - 7. 

3. Zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Głuszycy na dzień 31.12.2022 r. bezrobotnych – 

165 osób, w tym  41 osób z prawem do zasiłku.  

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy w roku 2022 r. udzielił pomocy 219 osobom , 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w tym 7 osobom z powodu alkoholizmu. 

5. Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych i ich rodzin 

działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w 2022 r. zarejestrował 155 osób, 

które korzystały z pomocy terapeutycznej i psychologa. Większość z nich korzystała  

z pomocy systematycznie, ale wśród nich znalazły się także nowe osoby.  

6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 r. wszczęła 

procedurę postępowania z związku z nadużywaniem alkoholu w stosunku do 20 osób  

i złożyła do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 3 wniosków o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. 
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DIAGNOZA PROBLEMU 

 

 Podstawowym celem sporządzenia diagnozy problemów społecznych na terenie 

Gminy Głuszyca było przedstawienie wyników badań diagnostycznych, obejmujących 

podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych oraz zjawiska przemocy w środowisku osób dorosłych oraz dzieci  

i młodzieży w gminie. 

 Diagnoza problemów społecznych przeprowadzona w Gminie Głuszyca w 2019 r. 

przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji w Krakowie wykazała, iż najbardziej 

palącymi problemami w gminie, według jej mieszkańców jest bezrobocie, alkoholizm i 

problemy mieszkaniowe, które pociągają za sobą szereg innych problemów społecznych.  

 Dane z gminnych statystyk uzupełnione zostały subiektywną oceną problemów 

społecznych gminy uzyskanych w drodze badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

mieszkańców reprezentujących trzy lokalne środowiska: dorosłych mieszkańców gminy, 

dzieci i młodzież szkolną oraz sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. 

 Zagrożenia sprzyjające rozszerzaniu się zjawiska alkoholizmu tkwią w środowisku  

i wynikają w dużej mierze z następujących czynników: bezrobocia, szerzenia się ubóstwa, 

braku umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności, niewystarczającej 

wiedzy i szkodliwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych oraz braku 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Konsekwencje 

spożywania nadmiernej ilości napojów alkoholowych ponoszą wszyscy; społeczeństwo, 

rodzina oraz osoba uzależniona.  
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ROZDZIAŁ 1 

CELE PROGRAMU 

 

 Celem głównym programu jest wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz jego skutkom na terenie Gminy Głuszyca. Cele szczegółowe to: 

 ograniczenie spożycia napojów alkoholowych przez mieszkańców Gminy Głuszyca, 

 zmniejszenie i eliminowanie czynników ryzyka sprzyjającego rozwoju problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu,  

 wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży,  

 wspieranie działań zmierzających do utrzymania abstynencji oraz związanych  

z reintegracją społeczną osób uzależnionych poprzez: wspieranie i dostarczanie 

wzorców spędzania wolnego czasu oraz udzielania pomocy i wsparcia osobom 

uzależnionym oraz ich rodzinom,  

 podnoszenie kompetencji wychowawczych wśród rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i pedagogów,  

 promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych 

oraz udzielenie pomocy rodzinom z problemem uzależnień poprzez:  

 działalność informacyjną, skierowaną do społeczności lokalnej, na temat miejsc 

oferujących pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień  

i możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

 kierowanie na badanie przez biegłych sądowych osób nadużywających alkoholu  

i finansowanie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

 pokrywanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

w stosunku do osób, które mają zostać zobowiązane do leczenia odwykowego  

za pośrednictwem sądu, 

  prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami wzywanymi na posiedzenia komisji, 

wobec których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu, 
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 kompletowanie dokumentacji dla sądu i kierowanie wniosków celem zobowiązania  

do leczenia odwykowego, 

 współpraca z sądem, prokuraturą, policją, służbą zdrowia, szkołami, 

stowarzyszeniami, parafiami oraz osobami fizycznymi, które podejmują działania na 

rzecz trzeźwości oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie 

przemocy i innym zachowaniom wynikających z uzależnienia.  

2. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom z uzależnieniami poprzez: 

 motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia, 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

 przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, 

 zaproszenie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że nadużywa alkoholu  

na rozmowę wspierająco- motywującą, 

 kierowanie na badanie pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu 

(kierowanie do właściwej poradni zajmującej się uzależnieniami), 

 motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego w zakładach lecznictwa 

odwykowego (kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego), 

 udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy uzależnień, w tym zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji 

zdrowia i profilaktyki.  

3. Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:  

 prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, 

 realizowanie działań profilaktycznych oraz wspieranie rozwoju umiejętności 

społecznych obejmujących problem uzależnienia, skierowanych do dzieci i młodzieży, 

w tym: 

a) finansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na wszystkie 

grupy dzieci i młodzieży bez względu na stopień indywidualnego ryzyka, uczące 

umiejętności zdrowego i trzeźwego stylu życia, 
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b) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, opracowywanych  

i realizowanych przez dzieci i młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych  

i społeczności lokalnej, 

c) organizowanie i finansowanie kolonii i półkolonii letnich lub zimowych, obozów oraz 

wycieczek z programem zawierającym elementy profilaktyki dla dzieci i młodzieży, 

zagrożonych uzależnieniami oraz podejmowanie współpracy w tym zakresie  

z placówkami oświatowymi z terenu gminy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Głuszycy, 

d) organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień dla dzieci  

i młodzieży, otwartych imprez profilaktycznych, wystaw, spektakli teatralnych, 

e) organizowanie działań aktywizujących i integrujących dzieci, młodzież i rodziny, np. 

festynów rodzinnych, szkolnych dni profilaktyki, itp., 

f) wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych, kultury 

fizycznej i innych społecznie akceptowanych form działalności, związanych  

z promocją zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, oraz edukacja społeczna. 

4. Prowadzenie Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Punktu Konsultacyjno – motywującego 

dla osób z problemem alkoholowym i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy  

w rodzinie. 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez współorganizowanie konkursów, koncertów, 

imprez sportowo - rekreacyjnych z wykorzystaniem treści profilaktycznych poprze:  

 wspieranie inicjatyw społecznych propagujących zdrowy styl życia, promowanie życia 

bez nałogów, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

 organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież  

i osoby dorosłe, zabezpieczanie środków finansowych na zakup nagród, materiałów 

wykorzystywanych w trakcie przedsięwzięć oraz wyżywienie, 

 udzielanie pomocy finansowej na organizację imprez rekreacyjno-sportowych 

promujących zdrowy styl życia, realizujących cele profilaktyczne, integrujących 

społeczność lokalną, a w szczególności rodziny, 

 organizowanie i współfinansowanie widowisk artystycznych, konkursów 

tematycznych dla dzieci i młodzieży, 

 organizowanie wyjazdów turystyczno-profilaktycznych oraz ich dofinansowanie. 
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8. Współdziałanie i wspieranie finansowe działalności instytucji, placówek oświatowych  

i organizacji pozarządowych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, szczególnie 

w środowisku szkolnym oraz w czasie wypoczynku letniego i zimowego.  

9. Finansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez: Urząd Miejski  

w Głuszycy, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głuszyc, placówki oświatowe z tereny Gminy Głuszyca, Centrum Kultury - 

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 

których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy oraz Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

11. Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych  

do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu wzrost skuteczności 

przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 

12. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zgodnych z uchwałą rady w sprawie ustalenia limitu zezwoleń sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających: 

 do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 

 powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

 powyżej 18% zawartości alkoholu. 

13. Prowadzenie doraźnych kontroli placówek handlowych i gastronomicznych na terenie 

gminy, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych, 

szczególnie młodzieży do lat 18. 
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ROZDZIAŁ 3 

REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA 

 

 Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest Urząd Miejski w Głuszycy.  

Partnerami w realizacji Gminnego Programu są: 

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

 opracowywanie założeń i celów programowych Gminnego Programu, 

 analiza i opiniowanie wniosków instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp. w sprawie 

dofinansowania planowanych do realizacji zadań, 

 inicjowanie działań w zakresie realizacji założeń Gminnego Programu, 

 podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 prowadzenie rozmów motywujących  z osobami podejrzanymi o uzależnienie od 

alkoholu, 

 opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 kontrola przestrzegania przez placówki handlowe zasad i warunków korzystania  

z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy: 

 współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

wywiadów środowiskowych, 

 współpraca w zakresie profilaktyki środowiskowej, 

 współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym i ich 

rodzinom, 

 inicjowanie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w zakresie podejmowania postępowania zmierzającego do poddania się leczeniu 

odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. 

3. Placówki oświatowe oraz Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w 

Głuszycy: 

 kształtowanie prawidłowych postaw, 

 współpraca w zakresie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży, 
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 współpraca w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjno 

wychowawczych, jako elementu oddziaływań profilaktycznych, 

 podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców. 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny: 

 motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

 motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii, 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego, 

 udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom uzależnionym, 

współuzależnionym. 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:  

 integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów działających  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje 

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

ROZDZIAŁ 4 

ADRESACI DZIAŁAŃ PROFILAKTUCZNYCH 

 

 Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

adresowany jest do: 

 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,  

 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,  

 pracowników lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych oraz innych osób 

działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy,  

 osób uzależnionych oraz ich rodzin,  

 osób doświadczających przemocy domowej sprawców tej przemocy, 

 pozostałej społeczności.  
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ROZDZIAŁ 5 

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy Głuszyca pochodzące z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

2. Ramowy plan finansowania realizacji zadań na 2023 rok określa załącznik do programu. 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW  

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% aktualnego, 

minimalnego wynagrodzenia, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów. 

2. Wynagrodzenie wypłacane jest za udział w posiedzeniach, za przeprowadzone kontrole 

punktów sprzedaży alkoholu oraz inne prace i czynności wynikające z  ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na podstawie listy obecności stanowiącej 

załącznik do protokołu posiedzenia lub protokołu kontroli. 

3. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży związanych z wykonywaniem funkcji 

członka komisji na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej  

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej  

(Dz. U. poz. 167 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr LVII/409/2023 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

PLAN WYDATKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GŁUSZYCY 

NA 2023 ROK 

RODZAJ ZADANIA Przewidywany koszt realizacji 

Procedura zobowiązania osób nadużywających alkohol  

do podjęcia leczenia odwykowego 

Koszty badań przez biegłych 

sądowych  
5 400,00 zł 

Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
2 000,00 zł 

Suma:  7 400,00 zł 

Punkt Konsultacyjny i Punkt Interwencji Kryzysowej 

Wynagrodzenie terapeuty uzależnień  14 520,00 zł 

Wynagrodzenie psychologa  15 444,00 zł 

Suma:  29 964,00 zł 

„Promocja zdrowego stylu życia” – organizacja wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży 
20 000,00 zł 

Programy profilaktyczne realizowane 

przez Urząd Miejski w Głuszycy 
4 166,00 zł 

Programy profilaktyczne realizowane 

przez Centrum Kultury – MBP  

w Głuszycy 

129 064,72 zł 

Programy profilaktyczne realizowane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Głuszycy  

i Zespół Interdyscyplinarny 

3 000,00 zł  

Programy profilaktyczne  

w placówkach oświatowych  
15 000,00 

Suma: 171 230,72 zł 

Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Wynagrodzenie członków komisji  21 270,00 zł 

Delegacje służbowe 200,00 zł 

Szkolenia (MKRPA, terapeutów 

uzależnień, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, nauczycieli)  

3 000,00 zł 

Suma: 24 470,00 zł 

Suma ogólnych wydatków: 233 064,72 zł 
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