
UCHWAŁA NR XVI/158/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w gminie Wołczyn na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) i art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na  
2020 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Preliminarz wydatków w 2020 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/158/2019

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

1. Podstawy prawne

Akty prawne mające zastosowanie w zawartym Programie :

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2137);

2) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1492);

3) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);

5) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 450 z późn. zm.);

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 z późn. zm.);

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu  Zdrowia na lata 
2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).

2. Wstęp

Nadmierne i przewlekłe picie alkoholu jest chorobą, która ciągnie się zazwyczaj latami. Alkohol potrafi 
uzależnić psychicznie i fizycznie. Początkowo poprawia samopoczucie, odpręża, sprawia, że człowiek staje się 
duszą towarzystwa, aż tu nagle okazuje się, że bez niego nie można już zacząć i skończyć kolejnego dnia. 
Ponieważ ciężko zauważyć moment, w którym przekracza się granicę między piciem kontrolowanym, a tym, 
które stało się już piciem nałogowym. Bywa to także trudne do rozpoznania przez otoczenie. 
Objawy alkoholizmu     w początkowej  fazie mają charakter subiektywny, a chory potrafi w bardzo sprytny 
sposób ukrywać lub maskować symptomy, które stają się widoczne dopiero na zaawansowanym etapie choroby. 
Uzależnienie od alkoholu rozwija się powoli i niepostrzeżenie. 

Eksperci zajmujący się pracą z rodzinami, w których występują problemy alkoholowe stwierdzają, że życie 
w takiej rodzinie pozostawia dotkliwe ślady na psychice każdego jej członka. Rodzinie z problemem 
alkoholowym towarzyszy poczucie wstydu, występujące zarówno u chorych, jak i ich bliskich. Nie chcą oni 
przyjąć do świadomości, iż mają w rodzinie alkoholika i podobnie jak sam chory, boją się, np. społecznego 
napiętnowania. Życie w takiej rodzinie jest nieprzewidywalne i pełne chaosu, przynosi obawę przed dniem 
następnym.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  jest zadaniem 
własnym gminy. Reguluje je ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018, poz. 2137). W celu realizacji tych zadań na terenie gminy 
Wołczyn corocznie opracowywany jest „Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zwany 
dalej Programem, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień i zminimalizowania szkód 
wynikających z używania alkoholu. Są to działania  profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne dzięki wiedzy 
teoretycznej i praktycznej osób reprezentujących podmioty, które realizują zadania z zakresu profilaktyki 
uzależnień. Program jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską, natomiast zadania w nim ujęte są 
koordynowane przez Pełnomocnika Burmistrza Wołczyna ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabezpiecza również środki na 
realizację tego programu, które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty te stanowią dochód gminy, który musi być w całości przeznaczony na realizacje programu. Program 
opiera się na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 
określa następujące zadania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz problemy narkomanii 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.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5. 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 o charakterze 
oskarżyciel publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Na terenie naszej Gminy można uzyskać pomoc i wsparcie w następujących instytucjach i organizacjach 
pozarządowych:

- Centrum Psychoedukacji działającego przy Zespole Szkół w Wołczynie, ul. Rzeczna 6, 46-250 Wołczyn,

- Szkołach na terenie gminy Wołczyn,

- Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46-250 Wołczyn,

- Posterunku Policji w Wołczynie, ul. Dworcowa 3, 46-250 Wołczyn,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn,

- Klub Abstynenta „Nowy Dzień”, ul. Kościelna 2, 46-250 Wołczyn.

Na terenie naszego powiatu:

- Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. Katowicka 2, 46-200 Kluczbork,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Sienkiewicz 20B, 46-200 Kluczbork,

- Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, ul. Katowicka 14, 46-200 Kluczbork.

3. Diagnoza problemów społecznych

Diagnoza problemów społecznych została przeprowadzona przez Genesis Centrum Edukacyjno – 
Szkoleniowe z siedzibą w Krakowie na zlecenie gminy Wołczyn. Celem diagnozy jest charakterystyka zjawisk 
przemocy oraz ryzyka uzależnień (m. in. alkohol, nikotyna, narkotyki) wśród dzieci, młodzieży, a także 
dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

Badania przeprowadzono wśród mieszkańców gminy, uczniów szkół podstawowych oraz sprzedawców 
napojów alkoholowych we wrześniu bieżącego roku, metodą ilościową – za pomocą ankiet wypełnianych przez 
uczniów wołczyńskich szkół oraz wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych na próbie osób dorosłych 
zamieszkujących w Gminie Wołczyn. Ankiety zawierały pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego 
wyboru, jak  również pytania otwarte i półotwarte.

Kwestionariusze ankiet były wypełniane samodzielnie przez respondentów, natomiast wywiady 
kwestionariuszowe miały charakter bezpośredni – były przeprowadzane przez przeszkolonych ankieterów.

Badanie mieszkańców i sprzedawców zostało przeprowadzone dzięki metodzie PAPI (Paper & Pen Personal 
Interview), czyli metodą zbierania informacji bezpośrednio na papierowych kwestionariuszach. Uczniowie 
natomiast zostali przebadani metodą CAVI (Computer - Assisted Web Interview), czyli poprzez wypełnienie 
ankiety w formie elektronicznej.

Respondenci zostali poinformowani o całkowitej anonimowości oraz zasadach i celu wypełniania ankiety.

Badania ilościowe przeprowadzono na następujących próbach reprezentatywnych obejmujących trzy 
poniższe zbiorowości:

·uczniowie: 361 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Wołczyn (ankiety);
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·dorośli: 106 osób (wywiady kwestionariuszowe)

·sprzedawcy: 18 sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Wołczyn (ankieta).

Zatem łącznie w diagnozie wzięło udział 485 respondentów.

3.1 Badania mieszkańców Gminy Wołczyn

Problem alkoholowy wśród mieszkańców:

·Do częstego spożywania alkoholu, przyznaje się 41% badanych mieszkańców Gminy Wołczyn, natomiast 
do codziennego kontaktu z alkoholem przyznaje się 1% ankietowanych, co nie jest wynikiem dobrym, a co za 
tym idzie - powinno zostać zminimalizowane do 0.

·Według 40% badanych mieszkańców, osoby niepełnoletnie mogą kupić alkohol na terenie ich miejscowości.

·Ankietowani jako najczęściej spożywane alkohole zaznaczali piwo (59%) oraz wódka (46%). Niewiele 
niższy wynik otrzymały wino (26%) i whisky (22%).

·Ponad połowa ankietowanych mieszkańców nie zna osób, które wykonywałyby obowiązki w pracy będąc 
pod wpływem alkoholu.

·94% mieszkańców zdaje sobie sprawę, iż spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne wpływa na rozwój 
dziecka i jak najbardziej jest to wynik zadowalający. 3% ankietowanych uważa, że taki sposób postępowania 
nie ma żadnego wpływu na dziecko i tyle samo % osób nie ma zdania.

·Na terenie gminy, z ciężarnymi kobietami spożywającymi alkohol spotkało się aż 29% respondentów, co jest 
wynikiem zatrważającym.

·78% badanych podaje, iż to uzależnienie jest jednym z negatywnych skutków nadmiernego spożywania 
alkoholu. Kolejnymi były: agresja - 77%, rozwody- 61%, czy bezrobocie- 58%.

·Mieszkańcy poproszeni o ustosunkowanie się do przytoczonych stwierdzeń zgodzili się z następującymi 
zdaniami: Alkoholizm jest dziedziczny (42%), alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż w wódce (25%), osoby 
z problemem alkoholowym piją codziennie (58%), nie ma nic złego w przychodzeniu do pracy na kacu (22%).

Problem przemocy:

·Mieszkańcy Gminy Wołczyn nie mieli większych problemów ze wskazaniem czym według nich jest agresja. 
Niemal wszyscy odpowiedzieli, że przejawem agresji jest bicie przedmiotami – 73%. Ponadto ponad 80% 
podała również: grożenie/straszenie oraz wyzywanie.

·Świadkami przemocy było 77% mieszkańców, z kolei na własnej skórze przemocy doświadczyło aż 26% 
ankietowanych.

·Aż 66% mieszkańców uważa, że do przemocy najczęściej dochodzi w domu lub w miejscach publicznych – 
53%, co jest dosyć niepokojące.

·Jednakże, ci sami ankietowani wskazali w 85%, że w ich rodzinie zjawisko przemocy nie występuje.

·Jeżeli badany mieszkaniec zaobserwował przemoc, to była ona przede wszystkim stosowana wobec 
nieznanych mu osób – 56%.

·W momencie znalezienia się w trudnej sytuacji 70% mieszkańców zwróciłoby się
o pomoc do różnych instytucji (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek 
Leczenia Uzależnień). 31% mieszkańców szukałoby jej wśród rodziny/ znajomych. 4% nie szukałoby w ogóle 
pomocy.

3.2  Badania sprzedawców Gminy Wołczyn

Problem alkoholowy wśród sprzedawców napojów alkoholowych:

·33% sprzedawców podaje, że niepełnoletni proszą o alkohol kilka razy w roku, 22% twierdzi, iż kilka razy 
w tygodniu, z kolei 17% badanych podaje odpowiedź, że kilka razy w miesiącu. Wszyscy sprzedawcy reagują 
poprawnie na to zjawisko, prosząc nieletnich o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego ich wiek.

·Niepokojącym faktem jest to, że najmłodszymi klientami proszącym o alkohol były osoby w przedziale 
wiekowym 12-15 lat.

·28% sprzedawców podaje, iż spotkali się z sytuacją gdzie dorosła osoba wysłała nieletniego po zakup 
alkoholu.
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·U wszystkich sprzedawców znajdują się tabliczki informujące o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 
18 roku życia.

·Niemal wszyscy sprzedawcy zgodnie stwierdzili, że przestrzegają prawa w zakresie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (odpowiedzi „tak” - 72% i „raczej tak” - 22%).

3.3 Badania młodzieży szkolnej

Problem alkoholowy wśród młodzieży szkolnej:

·Wśród badanej młodzieży zauważa się początki sięgania po wyroby alkoholowe.

·Do najczęściej spożywanych trunków, badani zaliczyli wino/szampana lub piwo, choć wódka także 
występowała.

·Fakt sięgania po tak mocny alkohol jest bardzo martwiący. Biorąc pod uwagę sporą liczbę osób, które swój 
kontakt z trunkami kojarzą z domem rodzinnym oraz znajomymi.

·Większość rodziców wie o spożywaniu alkoholu przez ich dzieci, ale są też i tacy, którzy takiej wiedzy 
nie mają - można stwierdzić, iż rodzice uczniów nie są do końca świadomi początkującego problemu, 
występującego w ich domach.

·Młodzi ludzie w większości wiedzą, że nawet okazyjne spożywanie alkoholu może uzależnić.

·W większości, młodzi ludzie nie wiedzą o poziomie trudności zdobywania alkoholu w ich miejscu 
zamieszkania.

Problem nikotynowy

·Część ankietowanych przyznała się do palenia papierosów. Wśród nich są takie osoby, które zadeklarowały, 
że czynność tę wykonują codziennie.

·Połowa badanych uczniów uważa, że papierosy są łatwo dostępne w miejscu ich zamieszkania.

·Ponad 60% ankietowanych uważa, że młodzież sięga po używki z chęci zaimponowania innym, czy nawet 
z obawy przed odrzuceniem przez kolegów.

Problem przemocy

·Ankietowani uczniowie łączą stosowanie używek z konsekwencją, jaką może być stosowanie przemocy.

·Niestety, niemal co piąty uczeń doświadczył fizycznej lub psychicznej formy przemocy.

·Badani uczniowie mają dobrą świadomość w temacie przemocy i potrafią rozpoznawać jej przejawy.

·Ważny do zaakcentowania jest fakt, iż nie zaliczają do niej jedynie fizycznego wyrządzania krzywdy drugiej 
osobie, ale także biorą pod uwagę psychiczne oddziaływanie na czyjąś szkodę.

·Jako miejsca, w których uczniowie najczęściej zauważali przemoc podano teren szkoły oraz miejsca 
publiczne. W tym przypadku bardzo ważna jest wzmożona czujność nauczycieli i pedagogów, a także szybkie 
i konsekwentne reakcje na choć najmniejsze przejawy przemocy.

·Niestety są też uczniowie, którzy przemoc zaobserwowali lub doświadczyli także
w domu. W takich przypadkach, potrzebna jest wzmożona czujność pozostałych członków rodziny, a także 
nauczycieli i pedagogów.

·Są też tacy uczniowie, którzy mimo zaobserwowania czy doświadczenia przemocy nie zgłaszają się po 
pomoc do nikogo.

4. Cel główny i cele szczegółowe Programu

Głównym celem programu jest zmniejszenie skali i natężenia problemów alkoholowych, które 
aktualnie występują, oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów.

1. Cele szczegółowe Programu:

• wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu 
i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową,

• promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych jako stylu życia bez używania alkoholu oraz wspieranie 
działań ograniczających dostępność do alkoholu,

• prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz udzielanie pomocy jej ofiarom,
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• wspieranie procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz prowadzenie działań na rzecz osób 
będących w stanie nietrzeźwości;

• wspieranie zatrudnienia socjalnego;

• wspieranie oddziaływań umożliwiających integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz

członków ich rodzin;

• wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych,

używających i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;

• wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

• wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego

Dla uzyskania zamierzonych celów należy w sposób systematyczny i długotrwały realizować następujące 
zadania:

I.    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Nadużywanie alkoholu przez osobę bliską wywiera negatywny wpływ na wszystkich członków rodziny: 
dorosłych, dzieci i rodzi bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, materialne i psychologiczne. 
Członkowie rodziny podejmują nieustanne starania, aby nakłonić osobę pijącą do ograniczenia lub 
zaprzestania picia. Aby lepiej radzić sobie z tą trudną sytuacją, członkowie rodzin mogą szukać pomocy 
w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie.

1. Kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłych (psychiatrę i psychologa)

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.3  Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

2. Finansowanie Klubu Abstynenta „Nowy Dzień ”

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zdrowotna.

II.    Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej prawnej,  
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Uzależnienie od alkoholu zaburza cały system rodzinny oraz działa destrukcyjnie na pozostałych jej 
członków. Jednym z priorytetowych zadań samorządu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia 
specjalistycznego wszystkim członkom w rodzinie. W rodzinie z problemem alkoholowym często dochodzi 
do przemocy, dlatego realizowane będą również zadania mające na celu zapobieganie przemocy 
i zapewnienie stałej pomocy specjalistycznej, tj., działania edukacyjne i interwencyjne wobec osób 
stosujących przemoc.

1. Wsparcie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego program ochrony ofiar 
przemocy.

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.2.2 Profilaktyka selektywna

3.2.3. Profilaktyka wskazująca

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

2. Wsparcie finansowe Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie, opierające się na 
dostępności psychologa dla uczniów oraz ich rodzin, a także możliwość konsultacji dla mieszkańców Gminy 
Wołczyn

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.1.1. Edukacja zdrowotna

3.1.2. Szkolenie kadr

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.
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3. Wsparcie finansowe Miejskiego  Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.

  Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

4. Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej problemów alkoholowych, przemocy oraz  możliwości 
uzyskania pomocy (zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, itp.).

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia

3.1.1 Edukacja zdrowotna

III.    Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży

Działania skierowane do dzieci i młodzieży będą skupiały się przede wszystkim na opóźnieniu inicjacji 
alkoholowej, promowaniu abstynencji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Działania skierowane do 
rodziców i opiekunów będą miały na celu zwiększenie świadomości z zagrożeń wynikających ze spożywania 
alkoholu przez młodych ludzi. Natomiast działania skierowane do dorosłych mieszkańców gminy będą 
skupione na działaniach edukacyjno-informacyjnych związaną ze szkodliwością wynikającą ze spożywania 
alkoholu.

1. Organizowanie imprez i spotkań edukacyjnych, profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Realizacja kierunku działania określonego  w Narodowym Programie Zdrowia:

III. Edukacja zdrowotna.

III. Profilaktyka uniwersalna.

2. Tworzenie miejsc i warunków do alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież 
i dorosłych mieszkańców gminy Wołczyn.

 Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.1.1. Edukacja Zdrowotna.

IV.    Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

1. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących gwarancja na zdrowie i trzeźwość:

 Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.1.1.Edukacja zdrowotna

2. Wspieranie i finansowanie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży realizujących zajęcia tematyczne dla 
dzieci z rodzin alkoholowych.

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna.

3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa.

V.   Wspieranie zatrudnienia socjalnego - integracja społeczna osób uzależnionych

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Byczynie jest instytucją realizującą specjalistyczny program 
pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w określonym czasie. Głównym 
celem tej Instytucji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania 
w środowisku. Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej 
w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Gmina Wołczyn działając na 
podstawie porozumienia z Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Byczynie finansuje zatrudnienie 
mieszkańców naszej Gminy.

1. Finansowanie zatrudnienia socjalnego uczestników z gminy Wołczyn.

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia.
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3.3.  Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja)zdrowotna, społeczna i zawodowa.

VI.    Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim. Zakaz ten 
dotyczy także sprzedaży alkoholu na kredyt oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się 
w stanie nietrzeźwości. Zakazane jest także złamanie zakazu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku 
naruszenia tych przepisów Gmina będzie podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako 
oskarżyciel publiczny. Działania będą podejmowane przy ścisłej współpracy między innymi z: Posterunkiem 
Policji, Strażą Miejską, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Wołczynie:

1. Monitorowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu  lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu 
tymi napojami.

2. Kontrolowanie punktów sprzedaży, podawania i spożywania  napojów alkoholowych.

 Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia:

3.1.2.Zadania regulacyjne i zapewnianie skutecznego egzekwowania przepisów.

VII.    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie została powołana 
Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna  Nr 50/2003 z dnia 2 września 2003 roku (z późn. zm.). Komisja ma 
swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Wołczynie. Posiedzenia Komisji odbywają się w pierwszy wtorek 
miesiąca lub jeśli zachodzi taka potrzeba to częściej o godz. 15.30.

1. Do zadań Komisji należy między innymi:

1) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu;

3) przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu;

4) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych;

5) rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Kluczborku wniosków dotyczących zobowiązania;

6) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa 
w art.12¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

7) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w przypadku upoważnienia Burmistrza 
Wołczyna.

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) ustała się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości:

- Przewodniczący Komisji – 14 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,

- Sekretarz Komisji – 12% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,

- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki (członek Komisji) – 12% minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznego,

- pozostali członkowie Komisji – 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Wypłata wynagrodzenia będzie wypłacana kwartalnie za każdy przepracowany kwartał na podstawie listy 
obecności podpisanej przez Przewodniczącego Komisji, natomiast w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza 
Komisji.

4. Wynagrodzenie członków Komisji obejmuje całokształt pracy związanej z wykonywaniem działań 
i czynności wynikających z gminnego programu oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.
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Ponadto zgodnie z art.124 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada 
Miejska w Wołczynie podjęła Uchwałę Nr XLVII/319/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzającą zakaz 
sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych czyli od godziny 
22.00 do godziny 6.00. 

Zakaz ten obowiązuje od dnia 23 lipca 2018 r. i został wprowadzony w odpowiedzi na liczne skargi 
mieszkańców związane z zachowaniem osób kupujących i spożywających alkohol w miejscach publicznych 
w porze nocnej i liczne interwencje służb porządkowych z tego powodu. Celem ograniczenia możliwości 
zakupu alkoholu w godzinach nocnych jest zmniejszenie spożywania go w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych obejmuje sklepy oraz stację benzynową gdzie 
sprzedawany jest alkohol.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/158/2019

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn na rok 2020 wpływów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez właścicieli wszystkich punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe.

Przychód  w budżecie z tytułu opłat na 2020 rok przewidywany jest w wysokości 212 000,00 zł. Wydatki na 
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 197 200,00 zł, natomiast 
wydatki na gminny program przeciwdziałania narkomanii 14 800,00 zł.

Dział 851 – Rozdział 851514 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin:

1. Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia - 3 200,00 zł.

2. Finansowanie Klubu Abstynenta „Nowy Dzień”:

- wynagrodzenie terapeuty - 6 120,00 zł,

- wydatki bieżące - 2 500,00 zł,

- warsztaty terapeutyczne - 3 000,00 zł.

II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Dotacja dla PCPR w Kluczborku - 6 000,00 zł.

2. Wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie - 5 200,00 zł.

3. Dotacja na dowóz Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu                                                                        
- 5 200,00 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży

1. Tworzenie miejsc i warunków do alternatywnego spędzania czasu  wolnego przez dzieci i młodzież                                                          
- 5 000,00 zł.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie zajęć sportowych

1. Dotacja na zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami profilaktyki - 30 000,00 zł.

2. Dotacja na prowadzenie  świetlic dla dzieci i młodzieży -  45 000,00 zł.

V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – integracja społeczna osób uzależnionych

1. Dotacja na zatrudnienie socjalne CISPOL - 56 024,00 zł.

VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Wynagrodzenie członków komisji - 27 456,00 zł.

2. Zakup materiałów biurowych - 500,00 zł.

3. Opłaty sądowe - 1 000,00 zł.

4. Delegacje ze szkoleń - 1 000,00 zł.
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