
 
 
 

UCHWAŁA Nr III/25/06 
RADY  GMINY  ZŁOTÓW 
z dnia 21 grudnia 2006 r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2007. 

 
 
 
 

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi     
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
 
         § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
        § 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi 
integralną część strategii i polityki społecznej. 
 
 
 
 
        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów i kierownikowi 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie. 
 
 
 
 
        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                                  Załącznik do Uchwały Nr III/25/06 RADY GMINY                       
                                                                  ZŁOTÓW z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie  
                                                                  przyjęcia do realizacji Gminnego Programu  
                                                                  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów                 
                                                                  Alkoholowych Gminy Złotów  na rok 2007 
 
 
 
 
 

 
GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

GMINY ZŁOTÓW NA ROK  2007 
 

 
 
 
                     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
poprzez realizację określonych w nim celów wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym 
problemom społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji 
związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowi 
spis działań będących jednocześnie zadaniami  własnymi Gminy, w obszarze tych zadań 
społecznych, które będą realizowane w roku 2007. Zadania ujęte w gminnym programie są 
inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołaną 
przez Wójta Gminy Złotów oraz opierają się na wytycznych Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
                      Źródłem uzależnienia się od alkoholu może być każde jego nadużycie, nie tylko 
picie nadmierne, ale także w niewłaściwych okolicznościach (picie przez kierowcę 
siadającego za kierownicą, przez osobę niepełnoletnią, ciężarną matkę, picie przez osoby 
chore pobierające leki, picie w pracy i przy częstych tzw. „zakrapianych” spotkaniach 
towarzyskich). Brak wiedzy na temat oddziaływania alkoholu na organizm człowieka oraz 
jego psychikę może pewnego dnia okazać się zgubnie szkodliwy dla każdego. Dlatego też 
niniejszy program w założeniu ma za zadanie zwiększenie dostępności pomocy 
psychospołecznej i prawnej osobom dotkniętym alkoholizmem, prowadzenie działań 
informacyjnych i edukacyjnych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz szukanie 
alternatyw i wspomaganie działań wszystkich, którzy zajmują się problematyką 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja programu profilaktyki powinna 
wpłynąć na zmniejszenie indywidualnych zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych 
wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji fizycznej, psychicznej                   
i moralnej dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze życia rodzinnego         
i publicznego. Skuteczna profilaktyka może również przynieść wymierne korzyści 
ekonomiczne, takie jak: zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, 
poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych i jakości życia rodzin zagrożonych. 
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I. CELE PROGRAMU 

 
              Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie 
zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami poprzez: 
      1. kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
propagowanie trzeźwego stylu życia, 
      2. zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu  
i innych środków psychoaktywnych, 
      3. ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem 
alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne, 
      4. zapobieganie spożywaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
 
 

II. ZADANIA PROGRAMU 
 
      1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
   uzależnionych od alkoholu: 
      a) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 
  uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci z rodzin alkoholowych, 
      b) realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
      c) szkolenie różnych grup zawodowych, a w szczególności członków Gminnej Komisji 
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
  Społecznej oraz innych osób zainteresowanych profilaktyką uzależnień oraz 
  zagrożeniem przemocą domową. 
 
      2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 
      a) uruchomienie nowych świetlic (środowiskowych i profilaktycznych) i kontynuowanie 
zajęć psychokorekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 
      b) udzielanie pomocy dzieciom dotkniętym przemocą i tworzenie programów pomocy, 
      c) prowadzenie różnych działań związanych z udzielaniem pomocy psychospołecznej 
i prawnej, 
      d) utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
    3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 
dla dzieci i młodzieży poprzez: 
    a/ organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – 
wychowawczych programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
    b/ organizowanie obozów, kolonii oraz półkolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 
    c/ udział w kampaniach społecznych dotyczących problemów uzależnień, 
    d/ organizacja imprez plenerowych, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji 
dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach terapeutycznych. 
 
    4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 
    a/ współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych, 
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    b/ dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich  w obszarze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych. 
 
                        
                            III. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU                  
 

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza  
miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 
Wójta Gminy Złotów. Wydanie zezwolenia wymaga uzyskania pozytywnej opinii Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałami Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych     
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów. 

 
2. Zadania polegające na ograniczeniu dostępności alkoholu realizuje się                            

w szczególności poprzez ustalenie: 
      a) limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży, 
      b) limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
      c) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Złotów. 
 

3. Działania podejmowane w celu przeciwdziałania naruszaniu przepisów ustawy: 
      a) kontrolowanie punktów sprzedaży przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych upoważnionych przez Wójta Gminy, pod katem przestrzegania 
przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń  na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz ustawowych zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
określonych w art.15 ustawy, 
      b) współpraca z organami ścigania w zakresie ujawniania sprawców przestępstw 
i wykroczeń określonych w ustawie, 
      c/) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 
 

4. Ogółem na terenie Gminy Złotów znajduje się 37 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, tj.: 
      - 30 placówek sprzedaży detalicznej 
      -  7 placówek gastronomicznych 
W odniesieniu do liczby mieszkańców naszej Gminy, jeden punkt sprzedaży przypada 
na 246 mieszkańców.  
 

5. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi ma na celu wskazanie 
kierunków polityki w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu w Gminie Złotów. 
Przyjmuje się jako zasadę, ze napój alkoholowy, nie jest zwykłym towarem, do którego 
można stosować proste zasady wolnego rynku, popytu i podaży. 
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IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 
 
         Środki na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze zgodnie z art.111 ustawy, mogą   
pochodzić również z zasobów gminnych jako zadania własne wynikające z art.41 ustawy. 
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V. PRELI MINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI  
       ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
                                       NA ROK   2007 

 
 
 
================================================================== 
Lp.                     Przedmiot wydatków                                             Kwota ogółem 

1.       Działalność Komisji ogółem , w tym:                                        21.760,20 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-         wynagrodzenie biegłych sądowych – opinie                            2.100,00 
          diety członków komisji za udział w posiedzeniach                        2.517,20 
          choinka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych                                  2.000,00 
          wynagrodzenie koordynatora                                                         5.343,00 
          zakup programów profilaktycznych                                             3.000,00 
          gminny turniej wiedzy prewencyjnej                                            2.500,00 
          wynagrodzenie terapeuty uzależnień w punkcie 
          konsultacyjnym                                                                               2.400,00 
          piknik profilaktyczny – organizowany przez                                    900,00 
          Gimnazjum w Świętej pt. przeciwdziałanie patologii                                                                             
          Festyn rodzinny  zabawy bez alkoholu – organizowany 
           Przez Szkołę Podstawową w Zalesiu                                              500,00 
          Halowy turniej – sport bez uzależnień – organizowany 
          Przez Gimnazjum Święta                                                               500,00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.      Utrzymywanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych 
         dla dzieci z grup ryzyka ogółem: w tym                                            31.964,80 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
         wynagrodzenie osób prowadzących świetlice                                   16.800,00 
         dożywianie dzieci w świetlicach                                                         12.000,00 
         doposażenie w materiały   do zajęć                                                      2.000,00 
         zakup czasopism i książek o tematyce uzależnień                              1.164,80 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-3.     Organizacja kolonii                                                                             24.000,00 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-4.     Inne zadania – zakup usług w Ośrodku Profilaktyki 
         i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile 
         w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających 
         osób nietrzeźwych z terenu gminy.                                                     2.500,00 
         wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 
         ( spektakle profilaktyczne, informatory, festyny 
         organizowane przez szkoły, spotkania w szkołach 
         z terapeutami, zakup czasopism )                                                      4.000,00 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         RAZEM WYDATKI:                                                                       84.225,00 

 


