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UCHWAŁA Nr ……………… 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia …………… 2019 r. 

 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2020. 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018 poz.2137 z późn. 

zm.)  

 

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla  

Miasta Radymna na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

 

§3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego Rady Miasta Radymna. 

 

    

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia  1 stycznia 2020 r. 

 

                                                    

                                                                            Przewodniczący  

                                                                                       Rady Miasta Radymna 

                                                               

                                                                                                        Andrzej Pacek 

                                                                                                         

 

 

 

 

UZASADNIENIE. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obliguje gminę do 

realizacji jej zapisów w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Przedłożony projekt uchwały wypełnia zapisy przywołanej wyżej ustawy w tym zakresie. 
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  Załącznik do Uchwały  

                  Nr ……………… 

                                                                                       Rady Miasta Radymna 

                                                                                          z dnia …………… 2019 r.                             

                                                                                                                                    

 

Gminny   Program   Profilaktyki   

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  

 

§1. Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

zwanego dalej „Programem”, jest określenie zadań, których  realizacja w szczególności: 

 

1) Przyczyni się do ograniczenia  ilości spożycia napojów alkoholowych na terenie Gminy; 

2) Spowoduje zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

3) W szerszym zakresie przyczyni się do udzielenia pomocy w tym psychospołecznej 

i prawnej rodzinom w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności 

ochrony przed przemocą  w rodzinie; 

4) Umożliwi prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży; 

5) Zintensyfikuje działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

6) Zmniejszy udział nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego. 

 

§2.1. „Program” kładzie szczególny nacisk na właściwe wykorzystanie wydanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Właściwe podmioty podejmują czynności mające na celu ścisły nadzór nad przestrzeganiem 

przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, postanowień ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miasta 

Radymna poprzez dokonywanie ustaleń oraz zbieranie informacji odnośnie: 

1) sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom w stanie nietrzeźwym; 

2) przestrzegania zakazu reklamy; 

3) wykraczania poza warunki zezwolenia; 

4) przestrzegania porządku publicznego w miejscu sprzedaży  lub okolicy; 

5) przestrzegania zasad usytuowania wszystkich punktów sprzedaży oraz warunków sprzedaży 

napojów alkoholowych; 

6) wprowadzania do sprzedaży napojów alkoholowych z nielegalnych źródeł celem podjęcia 

działań zaradczych mających wyeliminować  w/w  sytuacje zgodnie  z  istniejącymi  

prawnymi możliwościami. 

                

 

§3. W ramach nakreślonych przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Burmistrz Miasta Radymna  jest zobowiązany w szczególności do: 
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1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez: 

1) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i ich rodzin; 

2) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji, organizacji 

współpracujących z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(dalej: Komisją) np. służby zdrowia, pomocy społecznej, szkół, Parafii  

i innych; 

3) realizację programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu, ograniczania picia 

alkoholu, redukcji szkód, terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem ze 

szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji oferty terapeutycznej; 

4) zwrot kosztów przejazdu osób uzależnionych na spotkania grup AA funkcjonujących na 

terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego. Zwrotu dokonuje się po przedłożeniu 

stosownego zaświadczenia potwierdzającego udział uzależnionego w spotkaniach grup 

AA oraz biletów na środki transportu publicznego zakupione w dniach odbywanych 

spotkań. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

poprzez: 

1) utrzymywanie stałej współpracy z Policją w zakresie interwencji w rodzinach 

zagrożonych alkoholizmem; 

2) finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach, których 

realizowane będą programy rozwojowe dla dzieci ( np. teatralne, komputerowe, taneczne, 

sportowe); 

3) rozeznanie środowisk zagrożonych alkoholizmem i udzielanie pomocy, rodzinom,  

w których ten problem występuje. Dofinansowanie pracy terapeutycznej z rodziną; 

4) budowę lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

5) wspieranie procedury „Niebieskie  Karty ”, oraz doskonalenie metod interwencji  

w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach przedmiotowej procedury; 

6) doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy; 

7) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami 

alkoholowymi, finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

8) finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie oraz organizowanie lub 

finansowanie zajęć dla rodziców których efektem będzie zwiększenie kompetencji 

wychowawczych rodziców; 

9) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin 

z problemami alkoholowymi oraz  w zakresie prowadzenia zajęć; 

10) prowadzenie edukacji społecznej polegającej m.in. na prowadzeniu kampanii 

informacyjnych nt. zjawiska przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu 

zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy, upowszechnianie materiałów 

informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców nt. oferty pomocy dla członków rodzin  
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z problemem alkoholowym i przemocy. Zapewnienie dostępności do specjalistów  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

11) organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania 

systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym; 

12) finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego, w których prowadzona jest 

m.in. praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym; 

13) zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 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 poprzez: 

1) organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz prowadzenie zajęć 

edukacyjnych dla nauczycieli; 

2) prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców w zakresie umiejętności 

wychowawczych „Szkoła dla rodziców”; 

3) wspomaganie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka  

w szczególności dzieci z rodzin alkoholików przy zachowaniu konieczności realizacji 

zajęć z profilaktyki uzależnień; 

4) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie 

lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla dzieci i młodzieży eksponując przy tym 

program, profilaktyki antyalkoholowej (m.in. ferie zimowe i letnie, szopki, konkursy, 

turnieje piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, zawody wędkarskie, Dzień Dziecka, Św. 

Mikołaja); 

5) współpracę ze świetlicami socjoterapeutycznymi w zakresie programów profilaktyki 

uzależnień; 

6) wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez 

organizacje  i ruchy abstynenckie; 

7) dofinansowanie szkoleń i kursów dla realizatorów programów dla dzieci i młodzieży; 

8) wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży upijającej się 

oraz wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych  

i realizowanych przez  młodzież, a kierowanych do grup rówieśniczych; 

9) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych; 

10) udział w kampaniach społecznych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na 

drogach; 

11) podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontaktującymi się  

z osobami nietrzeźwymi. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

1) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi  

w organizowaniu  imprez edukacyjnych i rozrywkowych na rzecz: promowania 
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abstynencji, zdrowego i trzeźwego stylu życia. Formy do wykorzystania to sport, 

turystyka, wspólne wyjazdy, festyny, czy też wspólne wieczory tematyczne; 

2) współdziałanie z  Miastem  Przemyśl w zakresie dotyczącym Miejskiego Ośrodka 

Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu; 

3) czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi poprzez prowadzoną działalność   opiniodawczą  oraz działania kontrolne; 

4) wymianę informacji, konsultacje, wspólne inicjatywy na rzecz profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowania abstynencji i zdrowego, 

trzeźwego stylu życia, nawiązywania kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie 

ich do leczenia odwykowego; 

5) realizację programów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządu, stowarzyszeń 

abstynenckich oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

celem podniesienia i ujednolicenia wiedzy, kompetencji i umiejętności osób pracujących 

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach 

lokalnych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

 

§4.1. Program określa  zadania związane z profilaktyką w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2019 roku, do realizacji których zobowiązuje się wszystkie organy Miasta 

Radymna celem: 

1) zwiększenia skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy 

i innych zaburzeń funkcjonowania  rodziny  powodowanych przez spożywanie 

alkoholu, umożliwienia szerszego dostępu do informacji oraz lecznictwa odwykowego 

osobom uzależnionym; 

2) wspomagania działalności  podległych jednostek i instytucji społecznych w zakresie 

tworzenia klubów AA, organizowania  prelekcji, odczytów obrazujących negatywne 

skutki nadużywania napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieży szkolnej. 

 

2. W zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej zobowiązuje się Burmistrza Miasta Radymna 

do: 

1) organizowania akcji profilaktycznych typu:  konkurs, festyn itp.; 

2) wspierania działalności świetlic socjoterapeutycznych; 

3) organizowania  i dofinansowania szkolnych programów profilaktyki; 

4) podjęcia działań w celu wykorzystania mediów lokalnych w  prowadzeniu kampanii 

informacyjnej i edukacyjnej którą w szczególności  objęte będą dzieci i młodzież; 

5) włączenia się w propagowanie „SIERPNIA  JAKO MIESIĄCA TRZEŹWOŚCI”; 

6) promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież  

poprzez finansowanie imprez  sportowo - rekreacyjnych, sportowych zajęć 

pozaszkolnych, projektowanie, tworzenie oraz poprawę funkcjonowania bazy  

sportowo - rekreacyjnej  (np. boiska, korty, place zabaw, miejsca rekreacji  

i  aktywnego wypoczynku); 
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7) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących  

pomocą  w  realizowaniu profilaktyki.    

 

 §5.1. Burmistrz Miasta Radymna udzieli w szerokim zakresie pomocy członkom Miejskiej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radymnie, zwanej dalej Komisją, 

poprzez:  

1) obsługę działalności Komisji;  

2) zabezpieczenie środków na; 

a) wynagrodzenia dla członków komisji i materiały, 

b) kierowanie na badania przez biegłych i psychologów w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia osób które  

w związku z nadużywaniem alkoholu  powodują rozpad rodziny, demoralizują 

nieletnich i systematycznie zakłócają spokój  lub porządek publiczny, 

c) zwroty kosztów przejazdów związanych z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na  szkolenia,  

konferencje itp., 

d) zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby prac Komisji. 

3) stworzenie właściwych warunków lokalowych dla prac Komisji, 

4) zapewnienie obsługi technicznej i prawnej jej działalności, 

5) finansowanie działalności Komisji.  

2. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 

zł.  

 

§6. Aby określić stopień zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Rada Miasta 

Radymna zobowiązuje Burmistrza Miasta Radymna do uzyskania rocznych sprawozdań organów 

policji dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Radymna  (w tym: określenie 

związku stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Radymna z liczbą funkcjonujących na terenie 

punktów sprzedaży alkoholu). 

 

§7. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego związku pomiędzy liczbą punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych a wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta 

Radymna, Rada Miasta Radymna może podjąć decyzję o zweryfikowaniu liczby punktów 

sprzedaży alkoholu. 

 

§8. W okresie do 31 marca każdego roku Burmistrz Miasta Radymna przedkłada Radzie Miasta 

Radymna sprawozdanie z realizacji postanowień „Programu” za poprzedni rok. 

 

 

§9. Harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020, stanowi załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

§10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizowany 

przez Urząd Miasta Radymna. 
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Załącznik 

         do Gminnego Programu 

         Profilaktyki i Rozwiązywania 

         Problemów Alkoholowych 

 

Harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020 

 

L.p. Treść zadania Kwota 

1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu (§3 ust. 1 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020) 

18 000 

 

2 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe , pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą  

w rodzinie (§3 ust. 2 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020) 

2 000 

 

3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla 

dzieci i młodzieży (§3 ust. 3 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020) 

56 000 

 

4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (§3 ust. 4 Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020) 

18 000 

 

5 

Bieżąca obsługa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (§5 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020) 

16 000 

 

 


