
U C H W A Ł A Nr XXIX.341.2016 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),  

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Wprowadza się roczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXIX.341.2016 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2017 rok 

 

WSTĘP 
 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada 

obowiązek realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na gminy. 

Ustawa wskazuje konieczność innego podejścia do problematyki alkoholowej. Przede 

wszystkim zrezygnowano z używanego wcześniej pojęcia „walka z alkoholizmem” na rzecz 

określenia „rozwiązywanie problemów alkoholowych” (terminologia międzynarodowa). 

„Problemy związane z alkoholem” określają całokształt negatywnych, ale również 

wielowymiarowych konsekwencji związanych z konsumpcją alkoholu. Ta zmiana ma na celu 

podkreślenie, że uwaga specjalistów nie kieruje się wyłącznie na grupie osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin, ale także na wszystkich osobach „nadużywających alkoholu”, to 

znaczy pijących nadmiernie i w niewłaściwych okolicznościach. 

W ustawie określone zostały zadania gmin oraz sposoby ich realizacji, a także 

powinności administracji państwowej względem samorządu terytorialnego w zakresie 

wspierania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyznaczone 

zostały gminom obowiązki, zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, ale i wskazano sposoby ich finansowania. 

Tak pojmowana działalność jest realizowana na terenie naszej Gminy od roku 1998, 

a Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

zakłada kontynuację podjętych wcześniej zadań. Określa lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających 

z używania alkoholu. 

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4
1
 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje 

się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie 

warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną, 

ograniczenie dostępności do alkoholu; leczenie osób uzależnionych od alkoholu; 

zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu. W celu realizacji zadań 

spoczywających na gminie uchwala się roczny gminny program profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

I. PODSTAWOWE CELE, ZADANIA I METODY REALIZACJI 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. 

metody realizacji: 

 zachęcanie i motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

 kierowanie do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,  

 ułatwianie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin, przez korzystanie z fachowej pomocy w:  

a) Poradni Terapii Uzależnień w Krynicy - Zdrój,  

b) Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu,  

c) mityngach Grup A A (Anonimowych Alkoholików) w Krynicy - Zdrój i Nowym 

Sączu, 

 dofinansowanie realizacji dodatkowych programów profilaktycznych przez: 



a) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradnię Terapii 

Uzależnień w Krynicy - Zdrój w zakresie przeprowadzenia dodatkowych programów 

profilaktycznych. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

metody realizacji: 

 prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, 

 budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi 

zachowaniami osób nadużywających alkoholu przez:  

a) mobilizowanie policji do rozszerzania interwencji wobec osób zakłócających spokój 

i porządek publiczny i dokonujących przemocy wobec członków rodziny,  

b) prowadzenie szkoleń w zakresie przemocy w rodzinie, tak zwana pierwsza 

interwencja, wśród następujących grup zawodowych; lekarzy, pielęgniarek, 

pracowników opieki społecznej, nauczycieli, policji, wychowawców świetlic, 

c) wspieranie działań koalicji gminnej działającej na rzecz przeciwdziałania przemocy,  

 dofinansowanie realizacji świadczenia pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez zapewnienie czasowego 

schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, przez Sądecki Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Nowym Sączu, 

 utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar 

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. 

metody realizacji: 

 wdrażanie psychospołecznych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowiu 

i trzeźwemu życiu w tym: 

a) zorganizowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia programów 

profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach,  

b) realizacja szkolnych programów profilaktycznych „Sobą być, dobrze żyć”, „Spójrz 

inaczej”, i inne zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, 

c) prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Muszynie z programem 

opiekuńczo – wychowawczym i zajęciami socjoterapeutycznymi oraz świetlic 

środowiskowych w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Wojkowej, Jastrzębiku, 

Szczawniku, Złockiem, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie z elementami programu 

socjoterapeutycznego i opiekuńczo – wychowawczego; organizujących interwencje 

profilaktyczne, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

d) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywa spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież, 

e) wspieranie i promowanie działań młodzieżowych liderów, służących harmonijnemu 

ich rozwojowi i zapewnieniu przekazu norm i zasad postępowania młodym 

rówieśnikom poprzez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz wzmacnianiu 

postaw prospołecznych i lokalnych więzi międzyludzkich, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

metody realizacji: 



 tworzenie lokalnych koalicji trzeźwościowych,  

 edukacja publiczna i współpraca z mediami,  

 organizowanie szkoleń w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów alkoholowych dla nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, 

policji, pracowników socjalnych, sprzedawców napojów alkoholowych.  

 promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

a) wdrażanie do życia społecznego i gospodarczego zasad:  

- „alkohol nie jest takim samym towarem jak inne produkty i wymaga innego 

traktowania na wolnym rynku”,  

- „alkohol nie jest lekarstwem ani pokarmem”.  

b) budowanie akceptacji społecznej dla niezbędnych decyzji, które częściowo 

ograniczają dostępność i zmniejszają swobodę konsumpcji alkoholu, 

 działania edukacyjne i informacyjne na rzecz trzeźwości kierowców, wspieranie działań 

„trzeźwy kierowca” realizowanych przez policję w celu zwiększenia liczby kontroli 

kierowców pod względem trzeźwości. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy. 

metody realizacji: 

 prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

II. ZASADY REALIZACJI I FINANSOWANIA PROGRAMU  

 

Biorąc pod uwagę specyfikę i rozległość zadań objętych programem oraz w celu 

zapewnienia jego właściwej realizacji powoływany jest koordynator programu 

(pełnomocnik). 

Niniejszy program realizowany będzie w perspektywie rocznej. Szczegółowa jego 

realizacja będzie przedstawiona w postaci harmonogramu zadań. 

Przy realizacji programu należy współdziałać ze wszystkimi instytucjami i organizacjami 

statutowo zobowiązanymi do rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zadania ujęte w programie finansowanie będą z dochodów budżetowych uzyskanych 

z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym celu 

w budżecie Gminy tworzy się specjalnie wydzielony rozdział, z którego środki mogą być 

wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy.  

 

III. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

Ustala się następujące zasady finansowania pracy członków Komisji: 

1. Za każdy udział w posiedzeniu (plenarnym, pracach) Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, jego członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 

7%  minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Za każdy udział w posiedzeniu (pracach) zespołu ds. kontroli, zespołu ds. profilaktyki, 

dyżurach w punkcie konsultacyjno - informacyjnym, jego członek otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

3. Członkom Komisji, a także innym osobom wykonującym prace na rzecz  realizacji 

programu przysługuje wynagrodzenie w oparciu o zawarte umowy zlecenia lub o dzieło. 

4. Wynagrodzenie dla pełnomocnika – koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala Burmistrz Miasta i Gminy 

Uzdrowiskowej Muszyna.  

 



IV. HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU 
Lp. Treść zadania Termin realizacji 

1.  Praca członków komisji; udział w posiedzeniach komisji, praca 

w zespole ds. profilaktyki i kontroli, dyżury w punkcie 

konsultacyjno – informacyjnym, wynagrodzenie koordynatora. 

cały rok  

2.  Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży:  

- program „Sobą być, dobrze żyć”, 

- program „Spójrz inaczej”, 

- inne programy wg zapotrzebowania. 

 

 

styczeń – czerwiec 

wrzesień –grudzień 

3.  Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako 

alternatywa spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

cały rok 

4.  Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych 

dla współuzależnionych i młodzieży realizowanych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital 

im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju - Ośrodek Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradnię Terapii 

Uzależnień w Krynicy - Zdrój. 

cały rok 

5.  Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej 

w Muszynie oraz świetlic środowiskowych w Muszynie 

ul. Kościuszki, Powroźniku, Wojkowej, Jastrzębiku, 

Szczawniku, Złockiem, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie 

z elementami programu socjoterapeutycznego i programu 

opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania 

dzieci uczestniczących w tych programach, 

- organizacja letniego wypoczynku (półkolonii, obozu 

profilaktyczno – terapeutycznego i wyjazdów 

wakacyjnych) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

- dofinansowanie letniego wypoczynku organizowanego 

przez OPS w Muszynie, 

- realizacja programu „szkoła dla rodziców”. 

cały rok, 

 

 

 

 

 

 

lipiec, sierpień 

 

 

lipiec, sierpień  

 

cały rok 

6.  Występowanie do biegłego o pisemną opinię w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób motywowanych 

do podjęcia leczenia odwykowego, występowanie z wnioskami 

do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

cały rok 

7.  Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla osób 

z problemem alkoholowym i członków ich rodzin oraz ofiar 

przemocy w rodzinie. 

cały rok  

8.  Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów (szkolenia, 

obozy). 

cały rok  

9.  Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych (nauczyciele, 

policja, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, 

członkowie gminnej komisji). 

cały rok 

10.  Dofinansowanie realizacji świadczenia pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie poprzez zapewnienie czasowego 

schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, przez Sądecki 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. 

cały rok 

11.  Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

cały rok 

 


