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                                                Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXVIII/248/08 

                                                z dnia 27.11.2008 r.                                                           
 
                         

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LĘDZINACH NA 2009 ROK 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2009, zwany dalej Programem, określa zbiór przedsięwzięć naleŜących do zadań własnych 
gminy, w obszarze zagadnień społecznych, przewidywanych do realizacji w roku 2009 roku. 
Jest dokumentem uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Lędziny zgodnie z art. 4¹ ust. 2  
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program stanowi 
integralną część ''Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2006-2013”. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został 
opracowany w oparciu o: 

 
• ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu                                     
      alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.); 
• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2006 – 2010 ; 
• Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  
      2006-2010 
• ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2008 r Nr 115, poz. 

728); 
• dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Leczenia  

UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia, StraŜy Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lędzinach, Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, Izby Wytrzeźwień, 
Prokuratury Rejonowej w Tychach  oraz doświadczenia z lat poprzednich. 
Program określa zakres i formę zadań w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii oraz  
reguluje zasady finansowania tych zadań. 
 

Celem głównym programu jest tworzenie spójnego systemu działań  
profilaktycznych i naprawczych zmierzających do: 
 

1. prowadzenia aktywnych form przeciwdziałania negatywnym skutkom naduŜywania 
alkoholu i zjawisku przemocy; 

2. zapobieganiu powstawania nowych problemów  alkoholowych i przemocy: 
3. zwiększenia zasobów niezbędnych do rozwiązywania występujących juŜ problemów 

alkoholowych i zjawisku przemocy. 
 
Działania ujęte w programie uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych w latach 

poprzednich. 
Zadnia i realizatorów  w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii określa rozdział 

V niniejszego Programu. 
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II. Zasady finansowania zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
1. Zasady ogólne 
 
1.1. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
      Problemów Alkoholowych finansowane będą ze środków uzyskanych z tytułu opłat  
      za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych z działu 
      851, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości  190.000,00 zł 
  z czego: 
 
- kwota w wysokości 152.000,00 zł zostaje przeznaczona na zadanie w zakresie 

funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której obsługę prowadzi Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 
 

- kwota 38.000,00 zł pozostaje do dyspozycji i wykorzystania przez Urząd Miasta 
Lędziny przeznaczona zostanie na zadania realizowane przez podmioty, o których 
mowa w pkt 1.3. 

       
1.2. Realizację niniejszego Programu koordynuje Pełnomocnik Burmistrza Miasta      

Lędziny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
 
1.3. Zasady powierzania zadań i wspierania działalności jednostek sektora finansów    

publicznych, osób fizycznych i prawnych oraz organizacji pozarządowych                         
i pozostałych instytucji dotyczą: 

 
1.3.1. Podmiotów ubiegających się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji          

zadań lub programów składanych w formie ofert na zasadach i trybie określonym          
w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U.                 
z 2007 r, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).  

 
1.3.2. Podmiotów ubiegających się o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

lub programów składanych w formie ofert na zasadach i trybie określonym                  
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  z  2005 
Nr 249, poz. 2104  ze zm.).  

 
1.3.3. Powierzenie realizacji zadania i przekazanie środków finansowych następuje na        

podstawie stosownej umowy, której elementem jest zobowiązanie strony 
wykonującej zadanie do złoŜenia sprawozdania merytorycznego i finansowego              
z jego realizacji.  

 
1.3.4. Realizacja zadań wynikających z Programu moŜe być powierzona lub 

podejmowana  przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć ujętych              
w programie.  

 
2. Zasady szczegółowe 
 
2.1. Ustala się limity dofinansowania zadań o których mowa w Rozdziale II ust. 1.3, 

pkt.1.3.1 i pkt.1.3.2.  
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2.1.1. Górny limit dofinansowania Poradni Leczenia UzaleŜnień na rok 2009 wynosi     
8.200,00 zł.  Środki te zostaną przeznaczone na: 

 
- na dofinansowanie dodatkowych programów terapeutycznych dla pacjentów 
- Poradni Leczenia UzaleŜnień, 
- na doposaŜenie Poradni  w niezbędny sprzęt i zakup materiałów biurowych, 
- ulotek, plakatów, broszur itp. 

 
2.1.2. Maksymalna kwota dofinansowania obozów terapeutycznych i imprez                          

o charakterze terapeutycznym wynosi  5.800,00 zł  z uwzględnieniem uregulowań,       
o których mowa w pkt 1.3.1 i 1.3.2. 

 
2.1.3. Górny limit dofinansowania na uczestnika obozu terapeutycznego wynosi: 
 

- 50 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby 
UzaleŜnionej,  

- 40 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby 
współuzaleŜnionej ( równieŜ dziecko). 

  
       
III.      Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania          

Problemów Alkoholowych  
1. Zadania określone  w niniejszym Programie inicjuje, monitoruje Gminna Komisja        

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach posiedzeń. 
 
2. Komisja zbiera się na posiedzeniach w pełnym składzie lub w zespołach                   
       zadaniowych.  
 
3. Za udział w kaŜdym posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów      

Alkoholowych: 
 

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           
otrzymuje 280,00 zł brutto, 

- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
otrzymuje 225,00 zł brutto. 

 
4. Wynagrodzenie wypłaca się po potrąceniu stosownego podatku.  
 
5. Wynagrodzenie przysługuje członkom obecnym na posiedzeniu na podstawie listy  
       obecności. 
 
 

IV.      Monitoring problemów alkoholowych i ewaluacja prowadzonych działań               
profilaktycznych i naprawczych w ramach Programu:  

- obejmuje profilaktykę szkolną, środowiskową, leczenie odwykowe, edukację 
publiczną, rynek sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych, 

 
- dokonywanie analizy zjawiska uzaleŜnienia alkoholowego, przemocy                     

w rodzinie  i występujących w związku z tym problemów oraz ich zmienności 
w czasie.  
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IV.1.       W trakcie realizacji Programu będzie on podlegał okresowej ewaluacji. Ewaluacja     

odbywać się będzie kaŜdorazowo po zakończonym roku realizacji programu w      
terminie do 31 marca następnego roku. 

 
IV .2.       Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie: danych z monitorowania programu,                 

analizy kosztów realizacji programu, analizy dokumentacji z realizacji programu,                 
wyników działań kontrolnych.  

 
IV.3.       Wyniki z ewaluacji programu przedstawiane będą raz w roku Radzie Miasta,                

społeczeństwu gminy poprzez BIP, a takŜe na stronie internetowej Miasta oraz w                 
wersji  skróconej w gazecie lokalnej. 

 
 
   
 



 5 

V. Zadania w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii 
 
 ZADANIE 

 
 

WYKONAWCA 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
 

 1. 1 Realizacja dodatkowych wykraczających poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 
zajęć z osobami uzaleŜnionymi i współuzaleŜnionymi  

Wyłoniony w drodze konkursu 

 1. 2 Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach 
odwykowych na terenie innej gminy 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta  

 1. 3 Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań 
samopomocowych prowadzonych przez grupy AA i Stowarzyszenia Abstynenckie 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 1. 4 
 

Współfinansowanie obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu 
terapeutycznego 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 1. 5 
 

Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej w szkołach ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych problemem alkoholowym i 
zjawiskiem przemocy 

Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego 
 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzaleŜnienia od alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie, poprzez: 

 2. 1 Wspieranie działań profilaktyczno- terapeutycznych, prawnych w zakresie przeciwdziałania 
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie. 

   MOPS, Policja, MZOZ, StraŜ Miejska 

 2. 2 Wspieranie działalności Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego    GKRPA 
 2. 3 Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieŜy z grup ryzyka, w 

szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą 
Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo - wychowawcza 
wsparcia dziennego 

 2. 4 Podejmowanie działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

MOPS, GKRPA, Policja , StraŜ Miejska,  
Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego 
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 2. 5 Dofinansowanie działalności prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieŜy ze środowisk 
dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą w szczególności poprzez 
organizowanie róŜnych form i miejsc spędzania czasu wolnego 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta 
MOPS 

 
3. 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy poprzez: 

 3.1  Realizowanie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych obejmujących 
populację przedszkolaków, uczniów, rodziców i nauczycieli 

Placówki oświatowe 

 3.2 Organizowanie, współorganizowanie i dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl 
Ŝycia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych 
problemem alkoholowym i zjawiskiem przemocy 
 

Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego, MOPS, GKRPA, 
 Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 3.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zaangaŜowanych w działania profilaktyczne i 
naprawcze, w szczególności koordynatorów gminnych programów oraz  członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników punktów 
konsultacyjnych, a takŜe przedstawicieli słuŜb zaangaŜowanych w realizację w/w programu 

GKRPA, MOPS 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 3.4 Udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez inne podmioty 
 

GKRPA 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 3.5 Zakup i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych obejmujących edukację publiczną, 
promocję trzeźwego stylu Ŝycia oraz zapobieganie  wykluczeniu społecznemu ( plakaty, 
ulotki, kasety: video, CD, artykuły w prasie lokalnej, broszury, ogłoszenia o konkursach, 
wykłady specjalistów itp.) 

GKRPA, MOPS, Organizacje pozarządowe 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego 

 3.6 Podejmowanie działań  interwencyjnych wobec firm prowadzących reklamę napojów 
alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieŜy 

GKRPA 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

 3.7 Współpraca z Gminnymi Komisjami z terenu powiatu podejmowana w zakresie działalności 
profilaktyczno- edukacyjnej 

GKRPA 

 3.8 Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy  ze 
środowisk zagroŜonych problemem alkoholowym i zjawiskiem przemocy 
 

Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego, MOPS, GKRPA, 
 Pełnomocnik Burmistrza Miasta 
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4. Postępowanie związane ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego 
 

 

 4.1 Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia odwykowego GKRPA 
 

 4.2 Zlecenie przeprowadzenia wywiadów środowiskowych GKRPA 
 

 4.3 Kierowanie na badanie do biegłych w celu wydania opinii o stopniu uzaleŜnienia od 
alkoholu 

GKRPA 

 4.4 Kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie  
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 

 GKRPA 
 

5. Wspomaganie działalności instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny dotkniętej lub zagroŜonej problemem 
alkoholowym w pełnieniu jej roli opiekuńczo- wychowawczych i społecznych 
 

 5.1 Organizowanie szkoleń, debat, konferencji dot. uzaleŜnienia od alkoholu, przemocy 
domowej oraz zaburzeń rozwojowych i wychowawczych spowodowanych uŜywaniem 
napojów alkoholowych 

MOPS, GKRPA, 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta, 
Organizacje pozarządowe 

 5.2 Zakup materiałów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza Miasta 
 5.3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 

 
MOPS ,GKRPA, Policja , StraŜ Miejska,  
Placówki oświatowo-wychowawcze , 
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie, finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej. 
 
 

MOPS, GKRPA, 
 Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

7.  Działania w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu oraz podejmowanie interwencji w przypadkach złamania 
zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów 
alkoholowych. 
 

 7.1 Monitorowanie wskaźnika wykorzystania limitu sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5 % zawartości alkoholu przeznaczonych do spoŜycia w miejscu i 
poza miejscem sprzedaŜy 
 

GKRPA 
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 7.2 Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ i 
podawanie napojów alkoholowych przez przedsiębiorców i osoby, na podstawie 
upowaŜnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Lędziny. 
 

GKRPA,  

 7.3 Występowania przed Sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego w przypadku 
stwierdzenia złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych lub sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim bądź nietrzeźwym 

StraŜ Miejska, Policja,  
 
 
 
 

8. Dofinansowanie działań i przedsięwzięć, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego w tym: 
 

 8.1 
 

Nawiązanie współpracy z Policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod 
względem trzeźwości 
 

GKRPA 

 8.2 Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagroŜeniem nietrzeźwością 
kierowców. 
 

Policja, MOPS, Placówka opiekuńczo- 
wychowawcza wsparcia dziennego, 
 

 8.3 Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli słuŜb społecznych kontaktujących się 
z osobami nietrzeźwymi 
 

GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza Miasta 

9. 
 

Modernizacja i rozwój zasobów słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 
tym zakup sprzętu i wyposaŜenia 

MOPS, GKRPA, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta, Placówki oświatowo-wychowawcze  
Świetlica Parafialna, 
Placówka opiekuńczo- wychowawcza 
wsparcia dziennego, 
 

 


