
                                                             

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/303/2016 

RADY GMINY KOMORNIKI 

  z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

                                                                             

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2017r., stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki. 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016r., poz. 487) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 ze 

zm.1) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Uzależnień na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

                     mgr Marian Adamski 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r.: poz. 1579. 



                                                             

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/303/2016  

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2017 r. 

 

 

 Problematyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jest określona 

przepisami prawa, które  nakładają na Radę Gminy coroczny obowiązek uchwalania 

Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program taki 

jest corocznie opracowywany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień i przedstawiany Radzie Gminy do zatwierdzenia uchwałą Rady 

Gminy. Programy takie opracowywane i realizowane są w naszej Gminie już od lat 90-tych. 

Podstawą do ich opracowania są z jednej strony ustalenia i wymogi zawarte w 

Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poszerzone o 

problematykę lokalną określoną na podstawie badań, sondaży i obserwacji środowiska 

lokalnego Gminy, jak również wytycznych i rekomendacji opracowywanych corocznie przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby Gminnych 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiłkujemy się  

również danymi statystycznymi publikowanymi przez GUS, PARPA oraz Urzędy 

Marszałkowski i Wojewódzki.  

Na przestrzeni ostatnich lat dane statystyczne utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie,  

jak w latach ubiegłych. Na ich tle nasza Gmina nie odbiega od ogólnych danych krajowych.  

Z danych zgromadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wynika, że 2% ogólnej populacji to osoby uzależnione od alkoholu. W 

liczbach bezwzględnych jest to około 800 tyś osób. Z danych statystycznych Agencji wynika 

ponadto, że około 3 mln. osób to osoby żyjące z alkoholikiem. Na tą niemałą liczbę około 1,5 

mln. to osoby dorosłe i tyle samo to nieletnie dzieci. Osoby te stają się wielokrotnie ofiarami 

przemocy fizycznej i psychicznej, częstokroć cierpią też z powodu ubóstwa wywołanego 

przez osobę pijącą, niejednokrotnie dodatkowo pozostającą bez pracy. 

Znaczna jest też grupa osób jeszcze nie uzależnionych ale pijąca napoje alkoholowe 

szkodliwie, w nadmiernych ilościach, co bardzo często kończy się uzależnieniem. 

Określa się, że  może to być ok. 2,5 mln osób, ale wydaje się, że  ta liczba jest 

niedoszacowana. Znaczą grupę stanowią tu niestety osoby nieletnie i młodzież co prawda 

pełnoletnia, ale nie posiadająca wystarczającej asertywności i łatwo ulegająca namowom 

środowiska rówieśniczego.   

Picie alkoholu przez nieletnie dzieci i młodzież jest wysoce szkodliwe dla ich rozwoju 

fizycznego i psychicznego, jest zdecydowanie bardziej destrukcyjne niż u osób dojrzałych. 

Nadal jednak istnieje w niektórych środowiskach i rodzinach przyzwolenie społeczne na picie 

alkoholu przez dzieci i młodzież.  

Wskazane wcześniej dane statystyczne i problemy jakie dotyczą całego kraju, ale również i 

przede wszystkim naszego środowiska lokalnego bezsprzecznie potwierdzają konieczność 

podejmowania stosownych działań zmierzających do ograniczenia problemów związanych z 



                                                             

 

alkoholem. Kierując się przy tym rekomendacjami, jakie na rok 2017 zostały przygotowane 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się 

podejmowanie następujących działań 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

• 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 działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

• podejmowanie    interwencji    w   związku   z   naruszeniem przepisów określonych w 

art. 131 i 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016r. poz. 487). 

• realizowanie instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego – podejmowanie działań 

prawnych o charakterze przymusu wobec osób, które nie podejmują leczenia 

odwykowego dobrowolnie.  

• podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 

2017 rok będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Komorniki wskaże na konkretne 

działania, jakie zaplanowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień. Biorąc zatem pod uwagę przytoczoną wcześniej argumentację, 

uchwalenie Uchwały w tym zakresie jest w pełni uzasadnione.  

 

 

  

Wójt Gminy Komorniki 

mgr inż. Jan Broda 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/303/2016 

   Rady Gminy Komorniki  

z dnia 29 grudnia 2016 r.  

 

 



                                                             

 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania 

 Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2017 

 

 

Niniejszy program profilaktyczny opracowany został zgodnie z zapisami Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest on corocznie 

modyfikowany i aktualizowany do potrzeb Gminy, oparty o informacje i analizy gromadzone 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień dotyczące 

natężenia skali problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy wśród dorosłych 

mieszkańców oraz dzieci i młodzieży Gminy Komorniki. Zadania zostały wskazane na 

podstawie rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

I. Cele programu: 

 

1. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

2. Popularyzacja wiedzy w zakresie zachowań ryzykownych, a tym samym zmniejszenie 

nasilenia aktualnie istniejących problemów uzależnień na terenie Gminy Komorniki. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami. 

 

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są: 

 

A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu realizowane przez: 

   

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.  

2. Wskazanie osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom możliwości bezpłatnego 

skorzystania z usług placówki odwykowej służby zdrowia, zajmującej się diagnozą i 

terapią problemów uzależnienia od alkoholu.   

3. Kontynuowanie ścisłej współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień, przy ul. Małeckiego 

11  w Poznaniu  w zakresie wydawania opinii o uzależnieniach i proponowanych 

formach leczenia osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych. 



                                                             

 

4. Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu i wykazujących chęć podjęcia terapii do 

działających grup wsparcia, grup Anonimowych Alkoholików, a także prowadzenie 

rozmów motywacyjnych z osobami pijącymi szkodliwie oraz uzależnionymi od alkoholu, 

a także osobami współuzależnionymi. 

 

B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

poprzez: 

 

1.  Zapewnienie dostępności usług psychologa specjalizującego się w udzielaniu porad  

ofiarom przemocy w rodzinie  w tym osobom współuzależnionym i uzależnionym.  

2. Kierowanie osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy do placówek świadczących 

usługi w zakresie rozpoznawania innych uzależnień, takich jak: uzależnienia medialne 

(telewizja, komputer, Internet, gry, telefon komórkowy itp.), hazard, bulimia, anoreksja, 

tanoreksja itp. 

3. Propagowanie informacji o dostępnych formach pomocy psychologicznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień oraz osób współuzależnionych. 

4. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej porady prawnej, poprzez udzielanie stosownych 

informacji, a także kierowanie do odpowiednich instytucji, które tą poradę będą w stanie 

udzielić. W katalogu tych instytucji można wymienić choćby Zespół Interdyscyplinarny, 

w skład którego wchodzi m.in. prokurator i zawodowy kurator sądowy, a także 

kierowanie tych osób do policjantów, którzy taką pomoc prawną zobowiązani są udzielić.  

5. Stałą współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami , organizacjami pozarządowymi 

realizującymi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych takimi jak Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, GOK, 

szkoły, przedszkola, parafie rzymsko-katolickie, Ośrodek Zdrowia, Policja.  

 

 

 

C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży 

– w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia, w 



                                                             

 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 

poprzez: 

 

1. Realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach z elementami 

socjoterapii, szkołach, zespołach sportowych na terenie Gminy Komorniki. Stała 

współpraca z dyrektorami szkół, pedagogami / psychologami szkolnymi umożliwia 

dostosowanie treści programów profilaktycznych do potrzeb odbiorców.  

2. Finansowanie zajęć w działających na terenie gminy Komorniki świetlicach 

środowiskowych z elementami socjoterapii, jako sieci miejsc alternatywnego spędzania 

wolnego czasu oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tychże zajęć.  

3. Dofinansowanie imprez promujących zdrowy tryb życia organizowanych w ciągu całego 

roku przez szkoły i inne instytucje na terenie gminy Komorniki. 

4. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, jako elementu oddziaływań 

profilaktycznych.  

5. Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej skierowanych do mieszkańców gminy 

Komorniki dotyczących alkoholu ora innych używek. Popularyzacja istniejących form 

pomocy dla osób pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i osób 

współuzależnionych poprzez dostępne formy przekazu (gazeta gminna, internet, akcje 

ulotkowe, plakaty itp.) 

6. Organizowanie imprez i akcji profilaktycznych o charakterze informacyjno – 

edukacyjnym. 

7. Organizowanie wypoczynku letniego oraz wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym i grup podwyższonego ryzyka. Dofinansowanie 

półkolonii i innych form wakacyjnego wypoczynku dla dzieci organizowanych przez 

placówki oświatowe lub organizacje społeczne. Warunkiem dofinansowania wypoczynku 

jest realizacja programu profilaktycznego zatwierdzonego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Komornikach. 

 

 

 

D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

 



                                                             

 

1. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych, literatury fachowej z 

zakresu zagadnień związanych z problemami uzależnienia od alkoholu oraz innych 

używek, ze szczególnym uwzględnieniem osób zgłaszających się do Punktu 

Konsultacyjnego oraz Punktu Pomocy Psychologicznej. 

2. Utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami 

pozarządowymi podejmującymi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, a także działań na rzecz ograniczenia przemocy fizycznej i 

psychicznej (Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Policja, 

Straż Gminna, Gminny Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola, parafie rzymsko - 

katolickie, stowarzyszenia abstynentów itp.). 

3. Organizowanie i finansowanie kursów, warsztatów, szkoleń podnoszących umiejętności 

i wiedzę nt problemów alkoholowych oraz innych uzależnień oraz zachowań 

ryzykownych w tym przemocy, pracy z klientem trudnym, motywowaniem do zmiany dla 

pracowników, osób, instytucji działających na rzecz profilaktyki uzależnień i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

4. Wspieranie działalności grupy samopomocowych Anonimowych Alkoholików z terenu 

gminy Komorniki. 

5. Finansowanie zakupu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, służących podnoszeniu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Finansowanie dodatkowych patroli prewencyjnych, kontrolujących przestrzeganie 

przepisów zawartych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 

7. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla radnych gminy 

Komorniki, poszerzających wiedzę na temat uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne, 

hazard, media). 

 

 

 

 

E. Podejmowanie   interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów   

określonych   w art. 131 i 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez: 

 



                                                             

 

1. Prowadzenie kontroli placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe pod kątem 

ich prawidłowego oznakowania -  respektowanie zakazów reklamy napojów 

alkoholowych.  

2. Realizowanie bądź zlecanie sprawdzeń punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod 

kątem respektowania zakazu sprzedaży tych napojów osobom nieletnim, a także osobom 

nietrzeźwym. O każdym przypadku ujawnienia wskazanych nieprawidłowości należy 

powiadamiać Policję i sprawdzić czy zostały wszczęte procedury wynikające z przepisów 

prawa karnego procesowego. 

3. Sprawdzanie terminowości dokonywanych opłat za przedłużenie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a także wyrywkowe sprawdzanie prawidłowości wniesionych 

opłat.  

4. Występowanie do Wójta Gminy Komorniki, jako organu wydającego w drodze decyzji 

administracyjnej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z wnioskiem o ich 

cofnięcie zawsze po ujawnieniu wskazanych w pkt. 1-3 nieprawidłowości. 

 

F. Realizowanie zobowiązania do leczenia odwykowego poprzez: 

 

1. Prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami, u których wystąpił 

problem alkoholowy, z ich rodzinami w celu ustalenia sytuacji życiowej osób 

wskazywanych jako uzależnione, a także przedstawienia możliwości dobrowolnego 

poddania się leczeniu odwykowemu. 

2. Kierowanie osób potencjalnie  uzależnionych od alkoholu na badania mające na celu 

diagnozę uzależnienia-warunek konieczny przy uruchamianiu sądowego zobowiązania do 

leczenia odwykowego. 

3. Zbieranie i gromadzenie informacji o osobach potencjalnie uzależnionych od alkoholu 

oraz pijących szkodliwie od innych instytucji i służb Gminy Komorniki – Policja, Straż 

Gminna, Ośrodek Pomocy Społecznej itp. 

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do skierowania do Sądu 

Rejonowego wniosku o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, a także 

kierowanie do Sądu wniosków o zmianę formy takiego leczenia (gdy otwarty system 

leczenia okazał się bezskuteczny). 

 



                                                             

 

G. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poprzez: 

 

1. Kierowanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

szkolenia w celu podniesienia ich kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i uzależnień. 

 

II. Źródła finansowania programu: 

 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany będzie w 

całości ze środków własnych gminy Komorniki, na które składają się wniesione opłaty za 

wydane zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi. Nadzór nad realizacją zadań 

wynikających z programu prowadzi inspektor ds. bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.  

 

III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień: 

 

1. Członkom Komisji przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 25%, 

a przewodniczącemu 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników 

ogłaszanego corocznie zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu (Dz.U. z 2015r. poz. 2008 z późn.zm.) Posiedzenia Komisji odbywają się 

dwa razy w miesiącu.  

2. Miesięczny ryczałt przysługuje za wykonanie zadań określonych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień zgodnie z regulaminem – w tym 

za udział w posiedzeniach Komisji i pracę w Zespołach Problemowych. 

3. Nie wypłaca się ryczałtu za nieobecność na posiedzeniach Komisji, a obecności na 

jednym (z dwóch w miesiącu) posiedzeniu skutkuje wypłaceniem 1/2 stawki ryczałtu.  

4. Ryczałt płatny jest miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po 

przedstawieniu w księgowości wykazu i kwoty do wypłaty.  

5. Członkom Komisji przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży służbowych związanych 

z wykonywaniem zadań wynikających z Programu.  

 



                                                             

 

Powyższy program ma na celu zmniejszenie rozmiarów i szkodliwości nadużywania 

alkoholu przez mieszkańców Gminy Komorniki, a w stosunku do osób nieletnich 

wyeliminowanie go z ich codziennego życia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki 

mgr Marian Adamski 

 

 

 

 

 

 

 

 


