
UCHWAŁA   NR XXIX/274/16 
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

          w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
 

         Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 
oraz art. 18   ust. 2, pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 

 

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala, co następuje : 

 

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sędziszowa Młp. oraz Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

§3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały NR XXIX/274/16 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
 
 

GMINNY  PROGRAM   
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  

w  GMINIE  SĘDZISZÓW  MŁP.  w 2017 ROKU 
 
 
 

§ 1. Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
realizacja zadań przez Gminę Sędziszów Młp. wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487/  

 
W szczególności zadania te obejmują: 

 
Zadanie 1  
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
udzielanie rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe pomocy  psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
 
1. Zapewnienie  każdej  osobie  uzależnionej od alkoholu i jej  rodzinie możliwości skorzystania z usług 

placówek zajmujących się  diagnozą i terapią  problemów uzależnienia i współuzależnienia (m.in. 
wyjazdy na rekolekcje, warsztaty i spotkania terapeutyczne grup działających w ramach „Punktu  
informacyjno – konsultacyjnego”) 

2. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych  prowadzonych w placówkach  odwykowych oraz 
częściowe finansowanie kosztów leczenia odwykowego. 

3. Prowadzenie, finansowanie bieżącej działalności oraz stałe doskonalenie form działania „Punktu  
informacyjno – konsultacyjnego” dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,  doposażenie  
w  niezbędne  pomoce   i   sprzęt,  zakup  materiałów  informacyjno–edukacyjnych /broszury, ulotki/ 
dla klientów oraz instytucji i organizacji współdziałających  z  Punktem. 

4. Prowadzenie w „Punkcie informacyjno-konsultacyjnym” telefonu zaufania oraz dyżurów, 
telefonicznych, konsultacji specjalistycznych przez terapeutę  dla osób uzależnionych od alkoholu, 
współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie, stworzenie sieci informacji o w/w usługach.  

5. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o chorobie alkoholowej. 
6. Dofinansowanie kolonii, półkolonii, obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych nałogiem. 
7. Stała współpraca z Policją, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym  

w Ropczycach oraz specjalistycznymi ośrodkami lecznictwa odwykowego. 
8. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie przekazywania informacji dotyczących 

problemów alkoholowych na terenie gminy  Sędziszów Młp., a także dofinansowania jej działań na 
prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu gminy Sędziszów Młp. 
doprowadzonych do wytrzeźwienia. 

9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w zakresie interwencji 
kryzysowej. 

10. Podejmowanie działań zmierzających do wydania sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.       

 
 
 
 
 



Zadanie  2 
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. 
 
1. Wprowadzenie do szkół i innych placówek oświatowo–wychowawczych   na   terenie  gminy Sędziszów 

Młp. programów  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, typu „III Elementarz”, „NOE” i innych,  w tym 
także programów w postaci profilaktycznych warsztatów. 

2. Organizowanie   konkursów  z   nagrodami  pn. „Walka z nałogami”  w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i  DCA. 

3. Organizowanie   autorskich   programów    profilaktycznych   w    szkołach,   przez profesjonalnie 
przygotowanych realizatorów. 

4. Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z  grup ryzyka 
/świetlica/, doposażenie świetlicy w pomoce i sprzęt niezbędny  do   realizacji  zajęć 
socjoterapeutycznych. 

5. Wspieranie   i   organizowanie   lokalnych   imprez     rozrywkowych i sportowych  dla  dzieci,  młodzieży  
i   dorosłych,  organizowanie   kolonii,  półkolonii, obozów  profilaktycznych, udział w szkoleniach  
i w seminariach  mających wyraźne odniesienia profilaktyczne, w ramach specjalnie opracowanego   
programu zajęć w zakresie problemów alkoholowych. 

6. Stała współpraca z lokalnymi mediami celem przekazywania informacji o problemach środowiska  
i prowadzonej działalności profilaktycznej.  

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, 
klubach sportowych, w tym m.in. powierzanie tych zadań w ramach otwartego konkursu ofert.  

8. Doposażenie w sprzęt sportowy placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, w których 
prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej. 

 
 
Zadanie 3 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 
1. Prowadzenie i utrzymanie „Świetlicy socjoterapeutycznej”, doposażenie jej w pomoce i sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć grupy AA, AL-ANON, AL-ATEEN,  DDA,  wspomaganie działalności 
profilaktycznej tych grup. 

2. Współpraca ze stowarzyszeniami trzeźwościowymi i innymi wspólnotami o tym charakterze.  
3. Współpraca z Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą z  siedzibą  w Sędziszowie Młp. powołanym 

przez Sąd Rejonowy  w  Ropczycach,  obejmującym działalnością profilaktyczno–wychowawczą, 
opiekuńczą i dydaktyczną dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Sędziszów Młp. 

4. Współpraca z Zespołem Obsługi Szkół, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, szkołami, 
stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami, których działalność nakierowana jest na promocję 
zdrowych postaw społecznych. 

5. Zlecanie - w ramach otwartego konkursu ofert - organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 
profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  

6. Organizowanie czasu wolnego, promowanie  zdrowych postaw społecznych np. organizowanie imprez 
trzeźwościowych, obozów terapeutycznych dla osób zagrożonych patologią. 

7. Finansowanie wydatków związanych z działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych – delegacje, szkolenia, zakup prasy, wypłata wynagrodzeń oraz inne wydatki związane  
z pracą Komisji. 

 
 
 
 
 



Zadanie 4 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem  
w charakterze oskarżyciela publicznego.  
 
1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych ze 

szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom 
nieletnim i nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
dokonuje się zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829). 

2. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

3. Współpraca z Policją w sprawach związanych z łamaniem przepisów prawa dot. obrotu napojami 
alkoholowymi, reklamy i promocji napojów alkoholowych. 

 
§2. Koordynatorem oraz inicjatorem realizacji  zadań   określonych w § 1 niniejszego Programu jest 

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, która podejmuje również czynności 
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Ponadto Komisja wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. 
 
1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu Gminy Sędziszów Młp. 
2. Osoby wchodzące w skład Komisji powinny być przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
3. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z realizacji Programu Radzie 

Miejskiej w Sędziszowie Młp. do końca stycznia 2018 r.  
4. Przewodniczącemu  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przysługuje  

wynagrodzenie  w wysokości 65% minimalnego  wynagrodzenia  brutto  płatne  w  stosunku  
miesięcznym, ustalone  wynagrodzenie  obejmuje  zwrot  kosztów  podróży. 

5. Członkom  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Sędziszowie Młp. 
przysługuje  wynagrodzenie  za  udział w posiedzeniu  Komisji w wysokości 120,00 zł. brutto, ustalone  
wynagrodzenie  obejmuje  zwrot  kosztów  podróży. 

 
§3. Harmonogram wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa załącznik do niniejszego Programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania      

Problemów Alkoholowych na 2017  r. 

 
 

 
 

HARMONOGRAM 
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. 

 
 
 

1.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholizmu – dotacje dla organizacji pozarządowych, które 
przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania 

1.500 zł 

2.  Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – w tym m.in. 
dotacje dla organizacji pozarządowych, które przystąpią do otwartego 
konkursu ofert na realizację tego zadania 

188.000 zł 

3.  Działalność  informacyjno-edukacyjna w szkołach  w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. 
konkursy, warsztaty terapeutyczne, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego                                                                                         

14.400 zł 

4.  Działalność   profilaktyczna „Punktu  informacyjno–konsultacyjnego”  
i Świetlicy Socjoterapeutycznej w  Sędziszowie  Młp.  ul. Jana Pawła II  

12.500 zł 

5.  Szkolenia  i  socjoterapia  /GKRPA, AA,  Al.-Anon,  Al.-Ateen,  DDA, 
nauczyciele/      

5.600 zł 

6.  Kolonie  i obozy, wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
nałogiem, w tym m.in. kolonia wakacyjna             

31.200 zł 

7.  Koszty  przejazdu na leczenie odwykowe                                                                                       
 

3.000 zł 

8.  Koszty utrzymania „Świetlicy Socjoterapeutycznej” i „Punktu informacyjno - 
konsultacyjnego”  w  Sędziszowie  Młp.  ul.  Jana  Pawła  II 

21.000 zł                                                                                                                     

9.  Wydatki Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych                   
 

30.600 zł 

11. Koszty opinii biegłych psychologów, psychiatrów przed skierowaniem osób 
uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe 

6.000 zł 

12. Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 
 

5.000 zł 

 RAZEM: 318.800 zł 

 
 


