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                                                      UCHWAŁA NR XV/101/2019 
RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                                      z dnia 26 listopada 2019 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020. 

 
Na podstawie art.41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 
2019 r. poz. 730, M. P. z 2019 r. poz. 141.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 
1815.) 

 
Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 
 

§ 2 
 

WSTĘP 
 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie 
jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód 
zdrowotnych z nią związanych. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą 
wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze 
somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej” (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych).  

Według danych z ostatniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie alkoholu w 
Europie nie spadło, pomimo tego, że wszystkie kraje podpisały europejski plan działania na rzecz 
ograniczenia szkodliwego spożywania alkoholu na lata 2012–2020. Szczególnie niepokojącym 
problemem jest intensywne picie epizodyczne. Aż 30,4% przebadanych Europejczyków przyznaje, że w 
ciągu ostatnich 30 dni jednorazowo spożywało ponad 60g czystego alkoholu, co odpowiada to więcej 
niż pięciu jednostkom napojów alkoholowych. Ten szkodliwy sposób picia jest szczególnie 
rozpowszechniony wśród mężczyzn - 47,4% (dla porównania u kobiet wskaźnik picia epizodycznego 
wynosi 14,4 %). 

Raport ujawnia również, że alkohol odpowiada za 5,5 % zgonów w całej UE.  W wyniku 
picia, co roku traci życie niemal 300 tys. Europejczyków. Jest to nadal skala niedopuszczalna, 
szczególnie, że negatywne skutki zdrowotne dotykają przede wszystkim młodych dorosłych. Jeden na 
cztery zgony wśród młodych ludzi jest spowodowany  alkoholem (głównie obrażeniami po wypadkach z 
udziałem nietrzeźwych). Według danych WHO, Polska znajduje się na 12 miejscu, w których roczny 
wskaźnik spożycia czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca  wynosi 11,6 litra. W 

porównaniu do 2011 roku Polacy piją o 0,3 litra alkoholu więcej. 

Z danych wynika również, że najczęściej spożywanym przez Polaków alkoholem jest piwo (56,1 %), a 
następnie wódka (36,1 %) i wino (7,8 %). Polacy znajdują się powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi 
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zarówno o picie epizodyczne, jak i picie alkoholu w ogóle. Coraz częściej wysokoprocentowe napoje 
kupują Polacy w grupie wiekowej 20–24 lata. 

Wzrost popularności mocnych alkoholi zaczyna być odczuwalny zarówno dla policji, jak i dla 
pracodawców. Odbija się jednak przede wszystkim na zdrowiu Polaków. Według danych Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadużywanie alkoholu to problem, których dotyczy 
prawie 12 % dorosłych mieszkańców naszego kraju. 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w 
zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 
przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania 
działalności organizacji społecznych i zakładów pracy (art. 1 ust. 1). 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 został 
opracowany na podstawie Lokalnej Diagnozy Problemów Społecznych.. Działania ujęte w programie 
charakteryzują się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania 
problemów uzależnień, jak również wiele z nich stanowi rozwinięcie i kontynuację działań 
podejmowanych w latach poprzednich. W roku 2020 w realizacji programu postanowiono 
skoncentrować się przede wszystkim na oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, 
których celem jest kształtowanie silnych, asertywnych i pewnych siebie uczniów – młodych ludzi, którzy 
będą znali swój cel i wytrwale do niego dążyli, odrzucając niebezpieczne zachowania i nie wchodząc w 
konflikt z prawem.  

 
§ 3 

 
CELE PROGRAMU 

 
1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Sieraków oraz potrzeb 

lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 
2. Zapewnienie ciągłości działań o charakterze terapeutyczno – edukacyjnym dla osób uzależnionych i 

ich rodzin. 
3. Propagowanie trzeźwości i abstynencji w społeczności lokalnej. 
 

§ 4 
 

ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI 
 
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

oraz członków ich rodzin. 
 
1. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, poprzez udzielania poradnictwa 
prawnego, psychologicznego i terapeutycznego. 

2. Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, motywujących do podjęcia 
leczenia odwykowego. 
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3. Prowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. 

4. Współdziałanie zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Sierakowie, interdyscyplinarnym zespołem ds. 
przeciwdziałania przemocy oraz innymi jednostkami służb społecznych. 

5. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat możliwości korzystania z pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 
II.  Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i   

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 

 
1. Kontynuacja działalności świetlicy „ŚWIETLIKI”. 
2. Wspieranie działalności grup AA. 
3. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmujących się statutowo problematyką uzależnień. 
4. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę 

z interdyscyplinarnym zespołem ds. przeciwdziałania przemocy oraz Policją, Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, szkołami, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi. 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci, 

młodzieży i rodziców. 
 
1. Budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych, organizowanie 

szkoleń i kampanii edukacyjnych oraz programów autorskich w dziedzinie rozwiązywania 
problemów uzależnień. 

2. Realizacja wśród uczniów klas VIII szkół podstawowych programu profilaktycznego pt.: „Stres – jak 
sobie z nim radzić”, którego celem jest wykształcenie umiejętności radzenia sobie z różnymi 
trudnymi sytuacjami i problemami mogącymi mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. 

3. Realizacja wśród uczniów klas VI szkół podstawowych programu profilaktycznego poświęconego 
problematyce przemocy i agresji wśród uczniów – sposobów rozwiązywania konfliktów, którego 
celem jest budowanie wzajemnego zaufania uczeń – nauczyciel. 

4. Realizacja wśród uczniów klas II szkół ponadpodstawowych programu profilaktycznego pt.: 
„Dojrzewanie a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży”, w celu przeciwdziałania 
nieakceptowanym zachowaniom społecznym. 

5. Realizacja wśród uczniów klas VI szkół podstawowych programu profilaktycznego pt.: 
„Odpowiedzialność to konsekwencja”, którego celem jest uświadomienie młodych ludzi o 
szkodliwości zażywania alkoholu. 

6. Organizacja warsztatów dla rodziców i nauczycieli poświęconych problematyce prawidłowej 
komunikacji z dziećmi i dorastająca młodzieżą. 

7. Zorganizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na 
terenie Gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

8. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych nt. aktualnego problemu problemów 
społecznych na ternie gminy Sieraków. 

9. Udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

10. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach naruszania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
 
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 
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1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmującymi się statutowo profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
2. Udział w Ogólnopolskim Rajdzie Klonowego Liścia. 
3. Współpraca z organizacjami zajmującymi się innymi uzależnieniami. 
 
V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje ryczałtowe 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości: dla przewodniczącego 40%, a dla członków Komisji 30% 
diety - jaką pobiera radny, będący członkiem tylko jednej Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie.  

2. W przypadku nieobecności członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
posiedzeniach Komisji wysokość wynagrodzenia umniejsza się proporcjonalnie do nieobecności, 
stosując się do zasady: przysługujące wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę odbywających 
się w danym miesiącu posiedzeń komisji, a następnie uzyskaną kwotę należy pomnożyć przez 
liczbę stwierdzonych nieobecności członka komisji w danym miesiącu na posiedzeniu komisji.  

3. Za każdorazowy udział w pracach zespołów problemowych członkom Komisji przysługuje 
ryczałtowe wynagrodzenie za udział w pracy komisji w wysokości 20% diety - jaką pobiera radny, 
będący członkiem tylko jednej Komisji. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje członkom zespołów problemowych tylko 
wówczas, gdy potwierdzą oni swój udział w posiedzeniu składając własnoręczny podpis na liście 
obecności lub na protokole z przeprowadzonej przez Komisję kontroli. 

5. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych delegowanym w podróż 
służbową, bądź wykonującym pracę wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach przysługującym 
pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

 
VI. Sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
1. Podmioty chcące realizować zadania w ramach Gminnego Programu zobowiązane są do złożenia 

w Biurze Pełnomocnika oferty zawierającej merytoryczny opis projektu, kosztorys oraz podstawowe 
dane na temat oferenta. Oferta zostanie następnie skierowana do zaopiniowania przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu. 
3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w niniejszym programie prowadzi Pełnomocnik 
ds. Uzależnień. 

 
VII. Kontrola efektywności programu. 
 
1.  Nadzór nad realizacją zleconych zadań oraz ich formalne i finansowe rozliczanie prowadzi 

Pełnomocnik ds. Uzależnień. 
2. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia sprawozdań oraz 

do przeprowadzenia odroczonej w czasie oceny rezultatów swojej działalności. 
3. Pełnomocnik ds. Uzależnień przedstawia na koniec roku merytoryczną i finansową ocenę realizacji 

Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie informacji. 
4. Rada Miejskiej otrzymuje coroczną informację z wyników kontroli przestrzegania zasad obrotu 

napojami alkoholowymi. 
5. Rada Miejska otrzyma sprawozdanie z wykonania Programu do końca I kwartału roku 2021. 
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§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
Przemysław Góźdź 
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UZASADNIENIE 

 
 

do Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy 

obowiązek kształtowania polityki antyalkoholowej. W celu realizacji zapisów wynikających z ww. ustawy 

należy corocznie uchwalać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 Wobec powyższego podjecie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 
 
 

Burmistrz Gminy 
 

Witold Maciołek 
 

 


