
DRUK Nr 8/XIX

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 
26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 
1818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2019, poz. 2277, 1818) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  2019, 

poz. 730, 1818 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019, poz. 852 

ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2019, poz. 492, 730, 

959, 1655, 2020, 2331 ze zm.) 
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II. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE 

Program lub GPPiRPA – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

GKRPA lub Komisja – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

ZI – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

SR – Sąd Rejonowy 

PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

NK – Niebieska Karta 
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III. WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

jest dokumentem, który określa zakres i sposób realizacji działań związanych 

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie Gryfino. Program został opracowany 

przy uwzględnieniu określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 celu 

operacyjnego obejmującego profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałanie narkomanii, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, zwalczanie 

następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych,  

w tym e-papierosów i jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Gryfino na lata 2009 – 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 

W roku 2019 w Gminie Gryfino w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano szereg działań 

obejmujących zagadnienia ściśle związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,  

których głównym założeniem było zwiększanie świadomości i wiedzy na temat szkód 

związanych z nadużywaniem alkoholu oraz promowanie postaw wolnych od nałogów.  

W styczniu 2020 roku dokonano analizy roku 2019 oraz potrzeb związanych z realizacją 

ustawowych zadań. Z przeprowadzonych konsultacji z instytucjami i osobami 

współpracującymi z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych działania zawarte w Programie powinny zostać nakierowane  

na kontynuację działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży dostosowanych 

do ich oczekiwań i potrzeb. Działaniami, które powinny zostać uwzględnione w Programie  

jest także realizacja zadań z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców, 

podnoszenia kompetencji pracowników służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom, wspierania działań promujących postawy wolne od nałogów zdrowego trybu 

życia oraz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie szkodliwości związanych  

z nadużywaniem alkoholu.  

Istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne ma konsumpcja alkoholu,  

której konsekwencje dotyczą nie tylko osób uzależnionych, pijących szkodliwie, ale i na ogół 

całej populacji. Powoduje ona również ogrom szkód społecznych, takich jak przemoc  

w rodzinie, ubóstwo, przestępczość czy wypadki drogowe. Bardzo często uzależnienie 

od alkoholu prowadzi do zachowań wpływających na pogorszenie się stanu zdrowia 

psychicznego, niszczących życie zawodowe, towarzyskie przede wszystkim rodzinne, dlatego 

też realizując zadania Programu ważne jest podejmowanie działań kształtujących silne więzi 

rodzinne i wzmacniających poczucie własnej wartości. Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest w następujących obszarach: 
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IV.     GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Powołana Zarządzeniem Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  

z dnia 12 września 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w zależności od rodzaju wykonywanych zadań dzieli się na trzy Podkomisje problemowe: 

 
Podkomisja ds. informacji, edukacji i profilaktyki w ramach wykonywania zadań 

podejmowała współpracę w zakresie organizacji edukacyjno – profilaktycznych programów 

profilaktyki uzależnień z placówkami oświatowymi, innymi organizacjami i instytucjami m. in. 

PROFILAKTYKA 
UNIWERSALNA

•bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania
problemów alkoholowych, papierosowych, narkotykowych
lub problemów związanych z innymi substancjami
psychoaktywnymi są to działania adresowane do całych grup
(populacji). Celem działań z obszaru profilaktyki uniwersalnej
jest zmniejszanie bądź eliminowanie czynników ryzyka
sprzyjających rozwojowi tych problemów w danej populacji.

PROFILAKTYKA 
SELEKTYWNA

• ten rodzaj profilaktyki adresowany jest do jednostek
lub grup osób, które ze względu na swoją sytuację społeczną,
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne
narażone są na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia
problemów alkoholowych, narkotykowych, papierosowych
lub lekowych.

PROFILAKTYKA 
WSKAZUJĄCA

• są to działania profilaktyczne adresowane do osób lub grup
osób mających bardzo wysoki poziom ryzyka rozwoju
problemów i jednocześnie demnstrują wczesne symptomy
problemów alkoholowych, narkotykowych bądź psychicznych.

PODKOMISJA 
DS. INFORMACJI, 
EDUKACJI 
I PROFILAKTYKI

•rozpatrywanie wniosków w sprawie dofinansowania działań
profilaktycznych,

•współpraca ze szkołami w zakresie realizacji programów
edukacyjno - profilaktycznych,

•współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami
fizycznymi w zakresie realizacji zadań,

• prowadzenie profilaktycznej działaności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
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ze wszystkimi szkołami znajdującymi na terenie Miasta i Gminy Gryfino, Gryfińskim Domem 

Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Gryfińskim Stowarzyszeniem Abstynenta 

,,Feniks”, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie, Strażą Miejską w Gryfinie, Poradnią Leczenia 

Uzależnień w Gryfinie, Sądem Rejonowym w Gryfinie.  Podkomisja analizując szczegółowo 

wnioski dotyczące wsparcia finansowego działań profilaktycznych opiniowała propozycje 

zadań pod względem zgodności z działaniami wynikającymi z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

      W 2019 roku do GKRPA w Gryfinie wpłynęło 118 wniosków. Wszczętych zostało 61 nowych 

procedur, natomiast wobec pozostałych osób Komisja rozpoczęła procedurę w latach 

poprzednich. W trakcie czynności podejmowanych przez członków Podkomisji ds. pomocy 

terapeutycznej i interwencji kryzysowej zaproszono 27 członków rodzin osób zgłoszonych  

do GKRPA. Na badanie biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu skierowano 51 osób, natomiast do Sądu Rejonowego w Gryfinie złożono  

11 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

PODKOMISJA 
DS. POMOCY 
TERAPEUTYCZNEJ 
I INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ

•przeprowadzanie rozmów z osobami zgłoszonymi do Komisji
i członkami ich rodzin, udzielanie informacji o instytucjach
udzielających specjalistycznej pomocy,

• motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia
odwykowego,

• motywowanie członków rodzin osób uzależnionych
od alkoholu do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych,

• podejmowanie działań zmierzających do ustalenia, czy osoba
uzależniona stosuje przemoc w rodzinie,

• w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie
inicjowanie procedury ,,Niebieskie Karty" i udział
w posiedzeniach grup roboczych Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie,

• kierowanie osób uzaleznionych od alkoholu na badania
biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego,

•kierowanie wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego.

PODKOMISJA 
DS. 
PRZESTRZEGANIA 
PRAWA 
I KONTROLI

•przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,

•opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie stosownych
postanowień,

•współpraca z Policją, Strażą Miejscką w celu monitorowania
poziomu przestrzegania przepisów prawa
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Upoważnieni członkowie GKRPA w 2019 roku rozpoczęli kontrole punktów sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podkomisja ds. przestrzegania 

prawa i kontroli w 2019 roku pozytywnie opiniowała także wnioski o wydanie zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktu i jej zgodności  

z uchwałami rady gminy.  

 

V. ANALIZA RYNKU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Na terenie Gminy Gryfino ustalono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży uchwałą Rady Miejskiej  

Nr XLIX/487/18 z dnia 26 lipca 2018 roku. Ponadto uchwałą Nr L/506/18  

z dnia 23 sierpnia 2018 roku określone zostały zasady usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. Ustalono, iż punkty sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od szkół, 

przedszkoli, żłobków, internatów oraz obiektów sakralnych. Określono przy tym również 

sposób mierzenia odległości. 

 

Wykres  nr 1 - Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży 

 

 
 
Uchwałą Rady na terenie Gminy ustalono liczbę 100 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających do 4,5 % oraz na piwo, 90 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % ( z wyjątkiem piwa ) i 80 zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.  

 
 

 

 

100

90

80

Zawartość alkoholu do 4,5 % oraz piwo

Zawartość alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % ( z wyjątkiem 

piwa)
Zawartość powyżej 18 %
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Wykres  nr 2 - Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży

 

 
Powyższe dane określa uchwała Rady, określająca

alkoholowych w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo 

zezwoleń, 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 

do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 40 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości powyżej 18 %.

 
Wykres  nr 3 - Liczba wydanych zezwoleń z uwzględnieniem podziału na poszczególne 
rodzaje napojów alkoholowych
 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie

Powyższy wykres przedstawia liczbę wydanych zezwoleń na 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży  z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów a

na wnioski wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

do 4,5 % oraz na piwo, 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 4,5 % do 18 % oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

alkoholu powyżej 18 %. 

VI. PUNKT DORADZTWA I KONSULTACJI
Działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Doradztwa i Konsultacji umożliwia 

Mieszkańcom Gminy Gryfino korzystanie z bezpłatnych porad prawnika, specjalisty

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty dla osób 

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

40

14

11

8 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży

Powyższe dane określa uchwała Rady, określająca limit zezwoleń na sprzedaż napojów 

iejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo 

zezwoleń, 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 

i alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 40 zezwoleń na sprzedaż napojów 

powyżej 18 %. 

Liczba wydanych zezwoleń z uwzględnieniem podziału na poszczególne 
rodzaje napojów alkoholowych 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie
 

Powyższy wykres przedstawia liczbę wydanych zezwoleń na wniosek przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

sprzedaży  z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. W odpowiedzi 

wnioski wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

do 4,5 % oraz na piwo, 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 4,5 % do 18 % oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

PUNKT DORADZTWA I KONSULTACJI 
Działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Doradztwa i Konsultacji umożliwia 

Mieszkańcom Gminy Gryfino korzystanie z bezpłatnych porad prawnika, specjalisty

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty dla osób 

ionych od narkotyków i ich rodzin.  

50

30

Zawartośc alkoholu do 4,5 % oraz piwo

Zawartość alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem 

piwa)

Zawartość alkoholu powyżej 18 %

19

14

11
Napoje o zawartości alkoholu do 4,5 

% oraz piwo

Napoje o zawartości alkoholu 

powyżej 4,5 % do 18 %

Napoje o zawartości alkoholu 

powyżej 18 %

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży 

 

limit zezwoleń na sprzedaż napojów 

iejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo 50 

zezwoleń, 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  

i alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 40 zezwoleń na sprzedaż napojów 

Liczba wydanych zezwoleń z uwzględnieniem podziału na poszczególne 

 
Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie 

wniosek przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu 

lkoholowych. W odpowiedzi 

o zawartości alkoholu  

do 4,5 % oraz na piwo, 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 4,5 % do 18 % oraz 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 

Działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Doradztwa i Konsultacji umożliwia 

Mieszkańcom Gminy Gryfino korzystanie z bezpłatnych porad prawnika, specjalisty 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty dla osób 

Zawartośc alkoholu do 4,5 % oraz piwo

Zawartość alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem 

Napoje o zawartości alkoholu do 4,5 

Napoje o zawartości alkoholu 

Napoje o zawartości alkoholu 
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Poniższy wykres przedstawia ilość porad udzielonych przez poszczególnych 

specjalistów: 

 
Wykres nr 4 – Liczba udzielonych porad w Punkcie Doradztwa i Konsultacji  

 

 
Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

 
Z powyżej przedstawionego wykresu wynika, iż w 2019 roku z bezpłatnych konsultacji 

skorzystało łącznie 236 osób. Najwięcej porad jest udzielanych przez prawnika,  

z których skorzystało 119 osób. Zakres konsultacji obejmował głównie sprawy karne, cywilne, 

rodzinne, rozwodowe, podziału majątku. Z konsultacji w działaniach interwencyjno-

wspierających dla osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie 

skorzystały 34 osoby. 38 osobom udzielono konsultacji z zakresu terapii rodzinnej w celu 

rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie oraz rozpadowi 

rodzin szczególnie zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz alkoholizmem, natomiast 45 osób 

uczestniczyło w konsultacjach interwencyjno-wspierających dla osób uzależnionych  

od narkotyków i ich rodzin. W grudniu 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozszerzył 

zakres wsparcia terapeutycznego o konsultacje psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

 

VII. ZESPÓŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY 

Od 2019 roku w Zespole zatrudnione są trzy osoby odpowiedzialne są za realizację 

zadań z podziałem na: 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1 osoba - Inspektor 

- przeciwdziałanie narkomanii – 1 osoba – Pomoc Administracyjna  

- przeciwdziałanie przemocy – 1 osoba – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Koordynator 

Do zadań Zespołu należy m.in. rozpoznawanie i analiza problemów związanych  

z nadużywaniem napojów alkoholowych, substancji odurzających, występowaniem zjawiska 

przemocy, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i stowarzyszeniami oraz inicjowanie 

działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy. 

Uzależnienie od alkoholu skupia się nie tylko na osobie nim dotkniętej, lecz również  

119

34

38

45
Prawnik

Specjalista ds.. Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

Terapeuta Rodzinny

Terapeuta ds.. Uzależnień od 

narkotyków
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na otoczeniu najbliższych, a przede wszystkim na rodzinie.  

W Gminie Gryfino problem przemocy bardzo często występuje w połączeniu  

z nadużywaniem alkoholu. Na 93 wszczęte procedury NK, aż w 72 wskazano problem  

z nadużywaniem alkoholu przez osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

wobec członka rodziny. W toku prowadzonych czynności przez Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiciel Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych regularnie uczestniczył w posiedzeniach grup 

roboczych. 

 
VII.    PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

W 2019 roku do Poradni Leczenia Uzależnień zgłosiło się łącznie 893 pacjentów,  

którzy uczestniczyli w terapii dla osób współuzależnionych, terapii w zakresie pomocy 

psychologicznej i psychoterapii skierowanej do osób z syndromem Dorosłych Dzieci 

Alkoholików, terapii indywidualnej oraz grupowej. W ramach kontynuacji realizacji 

powyższego działania Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił wykwalifikowane osoby 

posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. GKRPA w Gryfinie w toku prowadzonych 

postępowań o skierowanie na leczenie odwykowe zamierza monitorować ilość osób 

zgłoszonych do Poradni, uczęszczających systematycznie na terapię. 

IX. GRUPY DOCELOWE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, 

opiekunów, sprzedawców, konsumentów napojów alkoholowych, osób uzależnionych, 

pijących w sposób szkodliwy i ryzykowny, rodzin osób uzależnionych. pracowników 

podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Gryfino zajmujących się profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

 
X. CELE I ZADANIA PROGRAMU: 

Głównym celem zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest tworzenie systemu działań naprawczych  

i profilaktyki zmierzającego do zapobiegania powstawaniu nowych problemów  

jak i zmniejszaniu aktualnie występujących.  
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Warunkiem do osiągnięcia wskazanego powyżej celu jest: 

 
1. Zwiększanie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i członków ich rodzin, w szczególności : 

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, w tym prowadzenie specjalistycznych konsultacji 

w zakresie terapii rodzinnej, w działaniach interwencyjno – wspierających dla osób 

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, osób doznających przemocy, zakup  

i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących miejsc, w których 

można uzyskać pomoc,  

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- finansowanie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, 

kontrolowanie liczby osób uczęszczających do Poradni Leczenia Uzależnień, doposażanie 

placówki lecznictwa odwykowego w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia terapii, 

dofinansowywanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych 

programach psychoterapii uzależnienia,  

- finansowanie superwizji pracy specjalistów i instruktorów terapii uzależnień oraz osób 

pozostających w programie szkolenia, 

- szkolenia pracowników Punktu Doradztwa i Konsultacji w zakresie rozpoznawania  

i przeciwdziałania uzależnieniom, występowania bądź podejrzenia stosowania przemocy  

w rodzinie oraz innym patologiom społecznym,  

- finansowanie dodatkowych szkoleń kadry terapeutycznej, pracowników socjalnych, 

kuratorów sądowych i społecznych oraz innych osób zajmujących się pomocą osobom 

uzależnionym, współuzależnionym oraz dotkniętym przemocą, 

- wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w Domu Pomocy 

Społecznej, 

- finansowanie badań przez biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

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

psychospołecznej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie w szczególności : 

- funkcjonowanie Zespołu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy, 

- finansowanie półkolonii i kolonii dla dzieci z programem profilaktyki uzależnień, obozów  

z programem socjoterapeutycznym, 

- wspieranie działań edukacyjnych na rzecz integracji rodzin dotkniętych lub zagrożonych 

alkoholizmem poprzez organizowanie wspólnych warsztatów, zajęć mających na celu 
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podnoszenie kompetencji wychowawczych,  

- realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

wspieranie oferty szkoleń, warsztatów, zajęć dla osób doznających przemocy oraz stosujących 

przemoc. 

 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych  
i socjoterapeutycznych : 
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół programów 

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

które są oparte są o skuteczne strategie profilaktyczne i podstawy naukowe, 

- podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień mających na celu promowanie 

zdrowego stylu życia, postawy wolnej od nałogów a także działań zapewniających 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu,  

- wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

realizujących program wychowawczy, w tym finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

- podejmowanie działań w zakresie problematyki alkoholowej skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych, 

- prowadzenie działań z zakresu szkolnych programów profilaktyki na terenie szkół i innych 

placówek oświatowo – wychowawczych, 

- wspieranie oferty szkoleń oraz warsztatów skierowanych do młodzieży szkolnej w zakresie 

FASD – Płodowego Zespołu Alkoholowego, finansowanie diagnozy i terapii dzieci z FASD, 

- monitorowanie skali problemów alkoholowych w lokalnym środowisku poprzez 

przeprowadzanie badań, sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz umożliwiających 

ocenę aktualnego stanu problemów alkoholowych na różnych płaszczyznach,  

- inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych w ramach współpracy z Komendą Powiatową 

Policji i Strażą Miejską, związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości na drogach  

i w miejscach publicznych, 

- finansowanie szkoleń dla personelu medycznego w obszarze WRKI (wczesnej Diagnozy  

i Krótkiej Interwencji), 

- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego  

i  pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, 
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- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych 

dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich   

otoczenia, 

- prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież. 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności : 

- finansowe i  edukacyjne  wspieranie podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i działających na rzecz Mieszkańców Gminy Gryfino, wspieranie 

działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób objętych działaniami stowarzyszenia, pomocy 

psychologicznej dla klubów abstynenta,  

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

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 

w szczególności : 

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez upoważnionych członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- opiniowanie wniosków przedsiębiorców, którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- występowanie w uzasadnionych przypadkach przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 
XI.     SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Wzrost świadomości sprzedawców napojów alkoholowych w związku  

z przestrzeganiem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim  

oraz przepisów określonych w ustawie. 

3. Wzrost poziomu motywacji do utrzymania abstynencji wśród osób zgłoszonych  

do GKRPA. 

4. Zwiększenie dostępu do Poradni Leczenia Uzależnień oraz innych specjalistów 

udzielających wsparcia psychologicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich 

rodzin. 
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5. Podniesienie kompetencji pracowników instytucji i innych służb w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 

 

XI. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GRYFINIE 

 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. 
 

Nadzór nad realizacją zadań własnych Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych prowadzi Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 

 
X. SPOSOBY FINANSOWANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Źródłem finansowania zadań niniejszego programu są środki pochodzące z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych  

przez podmioty gospodarcze prowadzące tę sprzedaż.  

2. Zasady finansowania zadań Programu określone są w bilansie wydatków środków 

przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych na rok 2020 

zawarty w Planie Budżetowym Gminy Gryfino na rok 2020 w dziale 851 – ochrona 

zdrowia w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

3. Ustala się dla Przewodniczącego GKRPA dietę miesięczną w wysokości 1/2 diety 

sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej. 

4. Ustala się za udział w posiedzeniach Podkomisji Problemowych wynagrodzenie  

w wysokości 1/3 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej. 

5. Podstawę do wypłacania wynagrodzenia stanowi podpis złożony na listach obecności 

poszczególnych posiedzeń GKRPA. 

 

XI. MONITORING I EWALUACJA 

Monitoring Programu odbywać się będzie w formie sprawozdania opisowego o realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedkładanego 

corocznie Radzie Miejskiej. 

Niniejszy Program podlegać będzie ewaluacji umożliwiającej ocenę skuteczności 

podejmowanych działań, przeprowadzanej po zakończeniu realizacji każdego z zadań.  
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XII. PODSUMOWANIE 

 Działania o charakterze profilaktycznym, informacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym  

oraz interwencyjnym uwzględnione w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 rok należą do zadań własnych Gminy wynikających z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i stanowią kontynuację zadań 

zrealizowanych w 2019 roku . Założeniem programowym jest również inicjowanie działań  

w powyższym zakresie w odpowiedzi na wskazane potrzeby podmiotów współpracujących  

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi określa, iż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

powinien być uchwalany przez Radę Gminy corocznie.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Miasta

i Gminy Gryfino obejmuje kontynuację działań profilaktycznych realizowanych w latach

poprzednich, uwzględnia działania o charakterze profilaktycznym, informacyjnym, edukacyjnym,

terapeutycznym oraz interwencyjnym.

Sporządziła:
A. Kraśniak
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