
Uchwała Nr XLIX/418/2006 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ogrodzieniec na rok 2006. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami )  
w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. Nr 147 , poz. 1231 z 2002 r. z 
późn. zmianami ) - Rada Miejska w Ogrodzieńcu  
 

- uchwala - 
 

§ 1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 dla 
Miasta i Gminy Ogrodzieniec, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 

 
Danuta Mikoda 

 



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/418/2006 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 października 2006 r,.  

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH DLA 
MIASTA I GMINY 

OGRODZIENIEC NA ROK 2006 
 

CELE PROGRAMU 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin. 
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, kształtowanie postaw i umiejętności ważnych dla zdrowia i trzeźwości. 
3. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających. 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów dotyczących uzależnień.
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie. 
6. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc pomocy materialnej, 
psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
7. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi zachowaniami osób 
nadużywających alkohol ( w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinach patologicznych ). 
8. 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. 
9. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym ( reklama, sprzedaż nieletnim  
i nietrzeźwym, nietrzeźwość w pracy, nielegalna produkcja i handel). 
 

DZIAŁANIA 
 

Wszystkie działania podejmowane przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają
na celu działalność profilaktyczną skierowaną głównie do młodzieży oraz poradnictwo i wsparcie: 
- osób z problemem alkoholowym; 
- rodzin z problemem alkoholowym 
- rodzin z przemocą w rodzinie 
 
Jako działania przyjmuje się :

1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.  
2. Szkolenie osób zatrudnionych w innych instytucjach mających znajomość problemu alkoholowego 
w środowisku (członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy oświaty, 
pracownicy OPS, służby zdrowia, policji, sądu itp.),  
3. Zwrot kosztów przejazdów uczestnikom szkoleń.
4. Prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie miasta i gminy. 
5. Udział w kampaniach o zasięgu wojewódzkim i krajowym, ze szczególnym wskazaniem na 
kampanię Ogólnopolską „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
6. Udział oraz współfinansowanie Programu 400 Miast  
7. Współpraca z mediami lokalnymi. 
8. Opracowanie ulotki reklamowo – informacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych oraz przemocy 
w rodzinie  
9. Udział w organizowanych programach badawczych . 



10. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych min. konkursy z nagrodami. 
11. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno – profilaktyczne. 
12. Współudział w akcjach profilaktycznych. 
13. Wyposażenie Punktu Konsultacyjnego w materiały, sprzęt i meble biurowe. 
14. Kontynuowanie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym osób spoza Komisji za wynagrodzeniem. 
15. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy finansowej, 
psychospołecznej i prawnej : 
- zwrot kosztów przejazdu osobom leczącym się w Poradni Odwykowej w Zawierciu 
- zwrot kosztów przejazdu osobom współuzależnionym od alkoholu oraz dotkniętych przemocą w
rodzinie  
- częściowe sfinansowanie osobom i członkom rodzin pobytu na obozach profilaktycznych i koloniach. 

- zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym do leczenie w systemie leczenia stacjonarnego 
i systemie leczenia niestacjonarnego. 
- przeprowadzenie terapii rodzinnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 
16. Systematyczna prenumerata czasopism poświęconych problematyce alkoholizmu. 
17. Systematyczne wyposażanie Punktu „A” w literaturę fachową i materiały edukacyjne. 
18. Systematyczna współpraca z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Miasta Zawiercie, Poradnią Odwykową, Klubem AA „ Przystań”, z placówkami Oświatowymi, OPS, 
Policja, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Służba Zdrowia, MGOK  
19. Utrzymanie i systematyczne wyposażanie powstałej świetlicy środowiskowej : 
- pomoc w realizacji zajęć profilaktycznych 
- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz imprez i uroczystości kulturalnych 
- zakup sprzętu i materiałów piśmiennych 
- prenumerata czasopism 
- doposażenie podręcznej biblioteczki o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym 
- wyposażenie w komputer umożliwiający prezentację multimedialnych programów dotyczących 
przeciwdziałania narkomanii HIV/ AIDS (zakup komputera, DVD, telewizora) 
- finansowanie posiłków uczestnikom zajęć w świetlicy 
- przeprowadzanie odpłatnych prelekcji, szkoleń lub udzielanie porad dot. uzależnień, przemocy 
domowej dla dzieci i ich rodziców  
- przeniesienie świetlicy do innego lokalu, w miarę posiadanych środków finansowych 
wyremontowanie lokalu na działalność świetlicy. 
20. Udzielanie dotacji organizacjom prowadzącym działania profilaktyczne, współdziałającym  
z Komisją (Poradnia Odwykowa, Klub AA „Przystań”, Policja, Sąd Rejonowy w Zawierciu, kluby 
sportowe, szkoły, poradnie specjalistyczne, placówki kulturalno – oświatowe, policja, PCPR). 
21. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin 
zagrożonych patologią oraz o niskim statusie materialnym. 
22. Dofinansowanie realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opartych na zwiększonej 
aktywności fizycznej. 
23. Współfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury 
w Ogrodzieńcu. 
24. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących uzależnień szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy.  
25. Lustracje placówek handlowych i gastronomicznych. 
26. Szkolenie dla sprzedawców placówek handlowych i gastronomicznych. 
27. Częściowe sfinansowanie wypoczynku śródrocznego „ Zielone Szkoły”. 
28. Zlecanie opinii i opinii uzupełniającej o stopniu uzależnienia od alkoholu biegłemu psychologowi 
oraz biegłemu psychiatrze.  
29. Udział komisji w pracach zleconych przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – 
Centrum AV w Częstochowie – sfinansowanie opracowanej Strategii Integracji I Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Ogrodzieniec na lata 2006 – 2013 oraz Systemu Profilaktyki i Opieki 
Nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Ogrodzieniec na lata 2006 – 2013. 
 



ŚRODKI 
 

1. Rada Miejska w Ogrodzieńcu zapewnia w budżecie gminy środki na realizację zadań programu. 
2. Koordynację i bieżące nadzorowanie zadań wynikających z Programu powierza się Pełnomocnikowi 
Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który ponadto 
opracowuje preliminarz wydatków na działalność profilaktyczną, projekt programu oraz projekt 
sprawozdania z jego realizacji i przekłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
3. Środki na realizację Gminnego Programu pochodzą :
- ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy wynikających  
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
- ze środków dodatkowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
4. Środki finansowe zaplanowane na rok bieżący nie wykorzystane przenieść na rok następny. 
5. Wsparcie finansowe ze środków Komisji dla instytucji współpracujących z Komisją.

ZASADY WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW 
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W OGRODZIEŃCU 

 

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w jej posiedzeniach : 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługuje : 
- przewodniczącej komisji 100,00 zł.
- sekretarzowi komisji 50,00 zł.
- członkom komisji 50,00 zł.

KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 
 
1. Burmistrz Miasta i Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 
2. Pełnomocnik z przewodniczącym komisji przedstawi Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji zadań
programu. 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 

 
Danuta Mikoda 

 


