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PROGRAM 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie miasta i gminy na 2007 rok 

Rozdział I 

 
1. Postanowienia ogólne 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań 
realizowanych w Gminie Rydzyna od kilku lat. Stanowi on spis działań będących 
jednocześnie zadaniami własnymi gminy. 

2. Cele programu 

• Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych 
• Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem 
• Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci  

i młodzieży 
• Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu / w szczególności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie / 

• Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii  
i metod rozwiązywania problemów alkoholowych 

3. Realizatorzy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Rydzyna dnia 31.12.2003r. 

• Inne przedmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

4. Źródła i zasady finansowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

• Źródłem finansowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych są środki finansowe budżetu miasta i gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

• Zasady finansowania zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych określa załącznik do niniejszego programu  

 

 



Rozdział II 

Zadania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 

• Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej poprzez współpracę  
z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej 

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

• Koordynowanie działań dot. pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę  
z policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami ochrony 
zdrowia, szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

• Kierowanie osób, które nadużywają alkoholu na badanie przez lekarza biegłego 

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej oraz 
integracyjnej, w szczególności: 

• Prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 
• Wspomaganie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków do 

życia i rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną 
• Włączanie zagadnień wychowania w trzeźwości i innych uzależnień do programów 

szkolnych 
• Promowanie nowych, bardziej skutecznych programów profilaktycznych, zakup 

literatury fachowej, kaset video 
• Objęcie szkoleniami podstawowymi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami 
alkoholowymi 

• Przeprowadzenie konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych nt. 
wiedzy o uzależnieniach 

4. Działalność opiniodawcza 

• Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaży 

5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

• Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych, kontynuowanie spotkań z członkami 
rodzin z problemem alkoholowym 

• Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się uzależnieniami i profilaktyką  
/ porada odwykowa, klub dla uzależnionych itp. / 

6. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Dla członków Komisji ustala się dietę za udział w posiedzeniu w wysokości 7% 
najniższego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) 



7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 
i 15 ustawy 

• Przegląd wszelkiego rodzaju reklam i promocji na terenie miasta i gminy 
• Sprawdzanie w punktach sprzedaży detalicznej i lokalach gastronomicznych 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, nad kredyt lub pod zastaw 
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Preliminarz kosztów 
 

wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007 

 
 

 
Lp.   Zadanie     Planowane wydatki 
 

1. Prowadzenie Klubu dla osób uzależnionych  
i współuzależnionach        5 500 zł 
 

2. Udzielanie rodzinom pomocy: 
� prowadzenie świetlic środowiskowych 

w Dąbczu, Jabłonie, Kaczkowie, Rydzynie   32 000 zł 
� terapia logopedyczna      12 000 zł 
� ćwiczenia w zakresie korekcji wad postawy   12 000 zł 
� dofinansowanie dożywiania dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożonych patologią społeczną     1 800 zł 
 

       3.  Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego 
dzieci i młodzieży oraz konkursów, spektakli, spartakiad 
połączonych z działaniami profilaktyki i integracji    12 000 zł 
 

       4.   Działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów  
   alkoholowych 

� wynagrodzenie pełnomocnika     5 400 zł 
� wynagrodzenie członków Komisji za udział  

w posiedzeniach i kontrolach placówek 
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
napojów alkoholowych      5 800 zł 

� szkolenia członków Komisji      2 000 zł 
� koszty opinii biegłego sądowego     1 500 zł 

  
90 000 zł 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


