
Druk nr 

2021/XXXVII/3/1 

UCHWAŁA NR ……/……/2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z  dnia  ….  grudnia 2021 r. 

             

w  sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

 

 

Na podstawie 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. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 

z późn. zm.)1 -  uchwala się,  co następuje: 

 

 

§1. Przyjmuje się Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok, obejmujący  wykaz  zadań   stanowiących  załącznik do niniejszej 

uchwały.      

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  

 

 

§3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 



  

 

UZASADNIENIE 

 

 

 Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy określonych w art.4¹ ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 Cytowana ustawa nakłada na organy 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 i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie instytucji, organizacji 

społecznych i stowarzyszeń. 

 Ustawa wymienia 6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona 

zgodnie z art. 4¹ ust. 2 tj. „ w postaci gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania 

problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy” w oparciu o Narodowy 

Program Zdrowia. 

 

W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu. 

2) udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą 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 

działanie na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

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. 

 

 Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy program. Szczególny nacisk położono              

na zadania związane z profilaktyczną działalnością adresowaną w stosunku do dzieci                           

i młodzieży, oraz podejmowanie działań mających na celu wskazanie różnorodnych, 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, przygotowanie 

infrastruktury ośrodków kultury w celu  organizacji zajęć kulturalnych, tanecznych, 

artystycznych i innych zajęć  dodatkowych dla dzieci i młodzieży stanowiących profilaktykę w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Załącznik  do  uchwały Nr ……./……./2021 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 z dnia  ….. 30 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Program Profilaktyki 

 i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

 

 

Główne  założenia 

Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

 

 

Przy opracowaniu programu na 2022 r. wzięto przede wszystkim pod uwagę 

rekomendacje  Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która określa 

zakres spraw, jakie winny być realizowane ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów  alkoholowych a jednocześnie ustala zasady finansowania osób i 

podmiotów  uczestniczących w realizacji  poszczególnych  zadań. 

 

Kierunki działań na 2022 rok w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych winny objąć w szczególności następujące sfery działań, uznane za priorytetowe: 

 

1. Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

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

i prawnej, a w szczególności  ochrony  przed przemocą 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 zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w  pozalekcyjnych   programach  opiekuńczo-  

wychowawczych. 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy  o wychowaniu                      

w trzeźwości przez podmioty prowadzące  sprzedaż napojów  alkoholowych. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji Społecznej. 

                

Akceptując rekomendowane przez  PARPA kierunki działań i dostosowując je do lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb przyjęto katalog zadań  do wykonania i określono sposoby ich realizacji, 

które przedstawiają  się następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. Zadania w zakresie zwiększania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  będą  realizowane  poprzez: 

 

1) Wsparcie funkcjonowania punktu konsultacyjnego ds. uzależnień, w zakresie pomocy 

psychologicznej dla osób uzależnionych, informowania o możliwościach leczenia i 

motywowania do jego podjęcia, wspomagania procesu trzeźwienia a także rozszerzenie 

działalności punktu dla osób uzależnionych od alkoholu o program profilaktyczno-

edukacyjny przeciwdziałaniu uzależnieniu od narkotyków i środków odurzających; 

2) finansowanie w zależności od potrzeb leczenia odwykowego oraz dodatkowych zajęć 

stanowiących kontynuację  programu zdrowotnego; 

3) wspomaganie organizacyjne i finansowe programów terapeutycznych, w szczególności  

dla młodzieży zagrożonej chorobą alkoholową; 

4) pomoc organizacyjna i dofinansowanie zajęć terapeutycznych realizowanych w ramach 

działalności  klubu AA; 

5) wspieranie działań podmiotów realizujących pomoc osobom uzależnionym. 

 

2. Zadania w zakresie udzielania rodzinom z problemem alkoholowym pomocy 

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

realizowane poprzez : 

 

1) stworzenie oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym; 

2) dofinansowanie usług świadczonych przez psychologa i/lub psychoterapeutę w zakresie 

ochrony przed   przemocą w rodzinie; 

3) zapewnienie bezpłatnych usług świadczonych przez prawnika, w zakresie ochrony przed   

przemocą w rodzinie; 

4) organizowanie grup wsparcia dla ofiar przemocy;  

5) współpracę z Policją w realizacji  programu „ Niebieska  Karta”; 

6) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają się; 

7) tworzenie warunków dla udzielania pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

we współpracy z placówkami oświatowymi zwłaszcza poprzez organizowanie form  

wsparcia dziennego m.in. świetlic opiekuńczo-wychowawczych, możliwie połączonych z 

dożywianiem, oraz świetlic środowiskowych; 

8) dofinansowanie oraz umożliwienie uczestnictwa dzieci i młodzieży  w różnych formach 

wypoczynku, połączonego z realizacją  programów terapeutycznych i profilaktycznych; 

9) udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym zadania w zakresie pomocy 

rodzinom zagrożonym patologiami społecznymi np. środowiska abstynenckie, kluby AA, 

Policja, organizacje pozarządowe; 

 

3. Zadania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej                            

i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży będą realizowane poprzez: 

 

1) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich 

otoczenia; 

2) prowadzenie działań edukacyjnych (dla dorosłych) w zakresie szkód wynikających                  

z picia alkoholu przez dzieci i młodzież; 

3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym; 



  

4)  upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijające kompetencje wychowawcze  

rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych 

dzieci i młodzieży; 

5)  podnoszenie kompetencji osób  pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie  skutecznych 

oddziaływań  profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym; 

6) wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu 

zapobiegania alkoholizmowi; 

7) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych w formie festynów, turniejów 

rekreacyjnych oraz rozgrywek; 

8) podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki dla sprzedawców napojów 

alkoholowych, 

9) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki               

i rozwiazywania problemów wynikających z używania  alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

10) rozbudowa, modernizacja oraz realizacja systemu monitorowania mająca na celu 

przeciwdziałanie przestępstwom i wypadkom poprzez obserwowanie przestrzeni miasta, 

obserwowanie zachowań niedozwolonych, czy też odtwarzanie wydarzeń 

zarejestrowanych w celu zapobiegania przestępczości, zapewnienie bezpieczeństwa, 

ochrona przed zachowaniami szkodliwymi i niebezpiecznymi , zwiększenie świadomości 

społeczeństwa o działaniu kamer w celu odstraszenia i rezygnacji ze złych zamiarów                  

i niedozwolonego postępowania; 

11) działania na rzecz poprawiania bazy rekreacyjno-sportowej w celu umożliwienia rozwijania 

działalności profilaktycznej,  

12) nieodpłatne udostępnienie sztucznego lodowiska  jako formy zagospodarowania  czasu 

wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin społeczności lokalnej; 

13) zakup książek, czasopism, materiałów informacyjnych i edukacyjnych z przeznaczeniem 

dla jednostek realizujących zadania w zakresie profilaktyki. 

 

4. Zadania w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych będą realizowane                     

przez:  

 

1) wspieranie różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez instytucje, organizacje                      

na rzecz zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży w formie prowadzenia 

zajęć pozalekcyjnych, sportowych, informatycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, itp.; 

2) dofinansowanie działań na rzecz środowisk wiejskich, realizowanych przez rady sołeckie 

i organizacje pozarządowe; 

3) udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w ramach miejsko-gminnego programu 

profilaktyki; 

4) udzielanie wszechstronnej pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w realizacji  zadań 

opiekuńczo-wychowawczych w szczególności w zakresie pomocy dzieciom z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem; 

5)  modernizacja i rozbudowa infrastruktury ośrodków kultury w celu rozszerzenia 

możliwości organizacji zajęć  rozwijających zainteresowania artystyczne dzieci                        

i młodzieży; 

6) organizacja zajęć dodatkowych o charakterze tanecznym, plastycznym, sportowym oraz 

organizacja konkursów, zabaw, występów i innych form zajęć z dziećmi i młodzieżą             



  

w celu rozwijania ich pasji, zainteresowań, kształtowania pozytywnych postaw 

społecznych; 

7) wspieranie doposażenia placówek, prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi i 

młodzieżą w niezbędny sprzęt, materiały do realizacji zajęć, a także zakup niezbędnej 

literatury, poradników i pomocy naukowych, adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na 

punkty opieki. 

 

5. Zadania w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

ustawy  o wychowaniu w trzeźwości przez podmioty prowadzące  sprzedaż napojów  

alkoholowych będą realizowane przez:  

 

1)  zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu; 

2) zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, 

reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych. 

 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej będą realizowane przez: 

 

Realizatorem przedstawionego programu będą przede wszystkim jednostki organizacyjne 

gminy, placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne, Policja, organizacje pozarządowe oraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Miejsko-Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jednocześnie wykonuje wszystkie zadania, 

określone do jej kompetencji w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

Za wykonywanie zadań Komisji przysługuje wynagrodzenie według poniższych zasad: 

a) Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wys. 20 % 

najniższego wynagrodzenie podanego przez Prezesa GUS, 

b) Zastępca Przewodniczącego Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto                            

w wys. 16 % najniższego wynagrodzenia podanego przez Prezesa GUS, 

c) Członkowie Komisji otrzymują każdorazowo za udział w posiedzeniu Komisji oraz za 

wykonywanie funkcji kontrolnych na terenie gminy wynagrodzenie brutto w wys. 5 % 

najniższego wynagrodzenia podanego przez prezesa GUS. 

 


