
UCHWAŁA NR III /12/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz.994 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok. Program 
ten jest określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przy realizacji programu winny współpracować organy Gminy Dobrodzień, Policja, Organizacje 
Społeczne (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, „Caritas”), Kościół Katolicki, Poradnia Lecznictwa 
Odwykowego, Placówki Oświatowo-Wychowawcze i Opiekuńcze oraz mieszkańcy Gminy Dobrodzień.

§ 3. Zadania wynikające z programu finansowane będą z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Kapela
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Załącznik do uchwały Nr III /12/2018

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 10 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2019

I. Ogólne założenia o charakterze strategicznym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na rok 2019 został opracowany 
zgodnie z:

- ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2016 r.poz.487, poz.1893 z późn.zm.),

- ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn.zm.),

- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, Podstawą prawną działań związanych 
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku.

Na gminy został nałożony obowiązek realizacji konkretnych działań, prowadzonych jako zadania 
własne w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na 
realizację zadań gminy otrzymały własne środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują:

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

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 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, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie poza 
lekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 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.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

Samorządy terytorialne zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na 
celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu 
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania 
działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy, instytucji, placówek kulturalno-
oświatowych, sportowych w zakresie ochrony zdrowia, utrzymania porządku bezpieczeństwa, popierają także 
tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji.

Celem głównym jest zmniejszenie skali problemu alkoholowego i podnoszenie świadomości lokalnej 
społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych.

Celem szczegółowym to:

1. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu.

2. uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach oraz tworzenie gminnych kampanii informacyjno-edukacyjnych. 
Edukowanie społeczności lokalnej na temat szkodliwości spożywania alkoholu.
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Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, promowanie postaw   
społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie uzależnień. Ponadto celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia, ograniczenie spożycia 
alkoholu, zwłaszcza przez młodzież, jak również podejmowanie działań, które zapobiegną powstaniu nowym 
zagrożeniom. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania skutków 
wynikających z używania alkoholu, jest kontynuacją podjętych w latach poprzednich działań i inicjatyw na 
rzecz profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, co daje gwarancję spójnych i skoordynowanych działań. 
Program kierowany jest do mieszkańców gminy Dobrodzień, których dotyka problem alkoholizmu, a także 
wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

II.           Diagnoza stanu problemów i zasobów.

Charakterystyka Miasta i Gminy Dobrodzień. Gmina Dobrodzień leży na równinie Opolskiej. Zajmuje 
obszar 163 km 2. Tworzą ją następujące wsie: Główczyce, Zwóz, Malichów, Kocury, Szemrowice, Warłów, 
Makowczyce, Turza, Ligota Dobrodzieńska, Bąki, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Myślina, Pludry, 
Pietraszów, Liszczok, Klekotna oraz miasto Dobrodzień. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Miasto 
Dobrodzień leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: Opole – Częstochowa 
i Gliwice – Poznań. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Prawie połowę powierzchni gminy stanowią 
lasy, nadając niemalże każdej miejscowości specyficzny leśny krajobraz. Liczba mieszkańców  wynosi 9.650 
w tym miasto posiada 3.525 ludności. Miasto i okolice są znane z tradycji stolarskich. Posiadamy 
ok.100 zakładów stolarskich jak również takie instytucje jak:

1. Urząd Miejski w Dobrodzieniu,

2. Bank Spółdzielczy Dobrodzień,

3. PKO Dobrodzień,

4. Bank Śląski,

5. Komenda Policji w Dobrodzieniu,

6. Przychodnię Rejonową, którą prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka „Eskulap” oraz 
Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej „GAMED”.

Na terenie gminy Dobrodzień funkcjonują następujące instytucje, organizacje i jednostki, które  w swoich 
działaniach realizują zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, w tym przeciwdziałania 
alkoholizmowi:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Kościół Katolicki, Caritas.

5. Jednostki oświatowe:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Pludry,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Pludry,

- Publiczna Szkoła Pludry z oddziałem zamiejscowym w Bzinicy Starej,

b) Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Dobrodzieniu,

c) Gminny Żłobek w Dobrodzieniu,

d) PSP w Szemrowicach: oddział przedszkolny w Szemrowicach,

e) PSP w Turzy, oddział przedszkolny w Turzy,

f) PSP w Dobrodzieniu: oddział przedszkolny w Główczycach,

g) Zespół Szkół w Dobrodzieniu,

h) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
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i) Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu – Placówka wielofunkcyjna obejmująca swoją działalnością       
administracyjną również Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Klub Sportowy„Start” Dobrodzień, 
Pływalnię „Delfin”.

III.         Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie Miasta i  Gminy Dobrodzień.

Kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi 
dokonuje Burmistrz Dobrodzienia, który wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrola 
dostępności alkoholu sama w sobie nie rozwiązuje problemu. Badania wskazują, że kontrola ta może jedynie 
zmniejszać problemy alkoholowe. Gmina realizuje politykę ograniczania dostępności do napojów 
alkoholowych poprzez następujące działania:

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży tylko  
na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady 
Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Dobrodzień oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Dobrodzień.

2. Ustalenie przez Radę Miejską w Dobrodzieniu:

a) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – limit wynosi 40 zezwoleń,

b) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - limit wynosi 40 zezwoleń,

c) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - limit wynosi 40 zezwoleń,

d) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – limit wynosi 60 zezwoleń,

e) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - limit wynosi 30 zezwoleń,

f) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - limit wynosi 30 zezwoleń,

g) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrodzień,

Na dzień 31.10.2018 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przedstawia się następująco:

- na terenie gminy Dobrodzień liczba punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) wynosi- 19,  w tym wydano 19 zezwoleń na sprzedaż piwa, 
18 zezwoleń na sprzedaż wina i 18 zezwoleń na sprzedaż wódki, a w miejscu sprzedaży(gastronomii) liczba 
punktów wynosi - 12, w tym wydano 11 zezwoleń na sprzedaż piwa, 5 zezwoleń na sprzedaż wina i 7 
zezwoleń na sprzedaż wódki. Ze stosunku ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w odniesieniu do 
ilości mieszkańców wynika, iż obecnie jeden punkt sprzedaży w detalu przypada na 508 mieszkańców gminy 
Dobrodzień, a w miejscu sprzedaży (w gastronomii) jeden punkt sprzedaży przypada na 804 mieszkańców. 
Należy podkreślić, że ilość punktów sprzedaży w detalu jak i w gastronomi w br. zmniejszyła się o 1 punkt do 
poprzedniego roku.

Z art. 12 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynika, że liczba 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu powinna 
być dostosowana do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu.

IV.       Problemy alkoholowe w środowisku lokalnym w gminie.

Występujące problemy alkoholowe rozwiązywane są przy udziale następujących jednostek:

1. Komisariat Policji w Dobrodzieniu.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

3. Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Poradnia Odwykowa w Oleśnie
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Alkohol jest powodem dużej ilości wypadków drogowych oraz różnego rodzaju przestępstw.

Na szczególną uwagę zasługują takie zjawiska, jak nietrzeźwość kierowców i powodowane przez nich 
wypadki oraz związek nietrzeźwości z przestępstwami pospolitymi, z recydywą i z przemocą. Statystyka 
zdarzeń powstałych po spożyciu alkoholu na dzień 31.10.2018 r. prowadzona przez Policję przedstawia się 
następująco:

a) nietrzeźwych kierujących - 12,

b) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych - 11,

c) naruszenie art. 43.1.ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi zakończonych 
postępowaniem mandatowym  - 29 (rowery),

d) ilość sporządzonych wniosków za wykroczenie popełnione przez kierujących pod wpływem alkoholu -24,

e) ilość sporządzonych wniosków o leczenie odwykowe - 5,

f) ujawniono nieletnich pod wpływem alkoholu - 0,

g) wszczęto postępowań za nielegalny handel alkoholem - 0,

h) ilość interwencji domowych (znęcanie się nad rodziną) - 5.

Komisariat Policji w Dobrodzieniu poinformował, że w ramach akcji prewencyjnych prowadzone są 
cykliczne działania: „Trzeźwy Poranek”, „Alkohol i Narkotyki”, „Bezpieczne Weekend”,  mających na celu 
eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących i innych uczestników ruchu drogowego. Planowane są 
kontrole w lokalach gastronomicznych pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, 
na kredyt lub pod zastaw oraz zwrócenie uwagi na pochodzenie sprzedawanego alkoholu. Rodziny, z których 
wywodzą się osoby dotknięte alkoholizmem korzystają z pomocy społecznej oraz ze środków gminnego 
programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą łącznie 251 rodzin, z tego 172 rodzin 
w formie materialnej. Korzystających z pomocy materialnej z powodu uzależnienia lub nadużywania 
alkoholu - 17 rodziny (18 osób w tych rodzinach). Rodzinom  udzielono pomocy na łączną kwotę 
80.411,23 zł w tym m.in.: pomoc w formie zasiłków okresowych na bieżące utrzymanie dla 7 rodzin na 
łączną kwotę 8.020,48 zł, pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup opału - węgla dla 
11 rodzin na kwotę 7.480,00 zł, pomoc finansowa w formie zasiłków stałych dla 11 rodzin - 51.614,89 zł. 
Dodatkowo MGOPS jest zobligowany do odprowadzania składek na ubezpieczenia, na ten cel wydano na 
dzień 31.10.2018 r. - 4.495,86 zł. Inne formy udzielonej pomocy tym rodzinom to: pomoc w formie 
świadczeń pieniężnych na zakup żywności, realizowana w ramach programu rządowego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” dla 11 rodzin na kwotę 8.800,00 zł.

- pomoc w formie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych dla 10 dzieci z 8 rodzin na łączną kwotę 
6.239,00 zł (liczba posiłków na dzień 31.10.2018r. - 1.333szt.),

Pracownicy socjalni prowadzą działania w celu polepszenia i poprawy warunków życia rodzin, kierują 
do specjalistów i innych instytucji pomocowych, stawiają wymagania, konfrontują zachowania klientów 
oraz w miarę możliwości monitorują wydatki rodzin w celu uniknięcia marnotrawienia zasobów 
finansowych, współpracują z GKRPA. Wszystkie rodziny, w których występuje problem alkoholowy 
zostały objęte pracą socjalną. Rodziny z dziećmi mogą korzystać z pomocy asystenta rodziny. Powyższe 
świadczenia finansowe zostały zrealizowane ze środków z zadań własnych i dotacji.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowy środków 
finansowych na 2018 rok przeznaczono 170.000,00 w tym na realizację zadań dot. narkomanii 
przeznaczono kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Z tego m.in. sfinansowano nagrody dla uczestników cyklu 
imprez sportowych i artystycznych promujących zdrowy styl życia, dokonano realizacji programów 
profilaktycznych i artystycznych dot. problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz 
programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. 
Dofinansowano do Przychodni Odwykowej w Oleśnie na realizację zadań własnych gminy  z zakresu 
dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowym,

- dofinansowano do wycieczek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i biednych
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- sfinansowano pobyt dla 24 /dwudziestu czterech/ dzieci na koloniach letnich z programem profilaktycznym 
w Gdyni w Ośrodku „Internat Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2" w okresie od dnia 
31.07.-09.08.2018 roku,

Podstawowym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

- dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii,

- motywowanie i kierowanie do leczenia,

- udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom.

Na dzień 31.10.2018 roku do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 
12 wniosków na leczenie odwykowe osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu i po skompletowaniu 
przesłano do biegłych sądowych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu i określenia  
ewentualnego leczenia. Na terenie gminy działalność profilaktyczna prowadzona była przez Poradnię 
Odwykową ZOZ Olesno, w której leczyli się nasi mieszkańcy. Z naszego terenu na dzień 31.08.2017 roku 
do Poradni Odwykowej w Oleśnie  zgłosiło się ogółem :

- 13  osób uzależnionych, w tym 4 kobiety,

- 7 osób współuzależnionych, wszystkie kobiety,

- 2 DDA.

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” i „GAMED” w Dobrodzieniu trzeźwość 
promowana jest poprzez wykonywanie gazetek ściennych z wykorzystaniem materiałów na temat 
szkodliwości picia alkoholu, broszurek, ulotek, plakatów. Prowadzone są rozmowy indywidualne 
z osobami dotkniętymi tą chorobą oraz ich rodzinami. Coraz większą rolę w przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi spełniają szkoły promując zdrowy styl życia i trzeźwość w środowisku młodzieżowym 
poprzez organizowanie imprez sportowych, artystycznych.

W krzewieniu i wspieraniu trzeźwego stylu życia duże znaczenie odgrywa także działalność 
Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Klubu Sportowego” Start” Dobrodzień, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Świetlice Środowiskowe przy Stowarzyszeniach Rozwoju Wsi w Szemrowicach, 
Pludrach, Rzędowicach, Kocurach, Główczycach a także Policji m.in. poprzez:

- zorganizowanie imprez kulturalnych dla młodzieży, dzieci, społeczeństwa z naszego terenu,

- zorganizowanie koncertu, rozgrywek sportowych konkursów plastycznych  z okazji Dni Dobrodzienia,

- Bieg Majowy pod hasłem „Młodość – Trzeźwość – Sport” promując trzeźwość, zdrowy styl życia,

- Turnieje piłkarskie dla młodzieży w ramach wakacyjnej Ligi „6”,

- Turniej brydża sportowego o Puchar „Śnieżnego płatka”,

- Turniej wędkarski Polskiego Związku Wędkarskiego,

- Imprezy z okazji Dnia Dziecka, Św. Mikołaja itp.,

- Turniej gier zespołowych wśród uczniów szkół podstawowych,

- Turniej ruchu drogowego itp..

Mówiąc o bazie umożliwiającej szerzenie profilaktyki alkoholowej należy także podkreślić, że dużą rolę  
w tym względzie odgrywa lokalna prasa, a także współpraca z kościołem katolickim. Tylko właściwa  
i wczesna edukacja dzieci i młodzieży pozwoli na zmniejszenie rozmiarów alkoholizmu wśród młodzieży.

V.              Zadania, działania programu profilaktyki Rozwiązywania problemów alkoholowych

L
p

Zadanie
szczegółowe Działania

Jednostki 
organizacyjne biorące 

udział w realizacji 
zadań

Termin 
realizacj

i
Koszt

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób 

Prowadzenie przy Urzędzie 
Miejskim w Dobrodzieniu 
Punktu Konsultacyjnego dla 

Pełnomocnik 
Burmistrza 
ds.Rozwiązywania 

2019r. 3.000,00
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uzależnionych od alkoholu. osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, 
ich rodzin i ofiar przemocy
w rodzinach

Problemów 
Alkoholowych 
/RPA/,
Przewodnicząca 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych /RPA/

- sfinansowanie kampanii 
informacyjno-edukacyjnych 
w tym zainicjowanych przez 
Młodzieżową Radę Miejską.

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. RPA,
Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych /RPA/

2019r. 2.000,00

- pełnienie dyżurów w punkcie 
konsultacyjnym przez 
terapeutę uzależnień i osoby 
przeszkolone w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych.

Dofinansowanie  Przychodni  
Odwykowej w Oleśnie
- współpraca z Poradnią 
Odwykową w Oleśnie w celu 
objęcia przez nią leczenia 
ludzi z problemem 
alkoholowym z Gminy 
Dobrodzień,

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. RPA,

Burmistrz
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza
ds. RPA

2019r.

2019r.

1.920,00

17.000,00

- zlecanie wykonania opinii 
w zakresie uzależnienia od 
alkoholu,

Przewodnicząca 
Komisji RPA,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. RPA

2019r. 5.040,00

- Dofinansowanie do 
programów terapeutyczno –
rozwojowych dla 
trzeźwiejących alkoholików 
trwających w abstynencji.

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza
ds. RPA

2019r. 1.000,00

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

Rozszerzenie pracy 
w świetlicach szkolnych, 
dającą możliwość spędzenia 
czasu, pomoc w odrabianiu 
lekcji szczególnie dzieciom 
z rodzin patologicznych 
i biednych,

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

Ciągły 580,00

-udzielanie informacji i porad 
prawno-administracyjnych 
osobom z problemami 
alkoholowymi i będących 
ofiarami przemocy w rodzinie 
w ramach punktu 
konsultacyjnego,

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Przewodnicząca  
Komisji RPA

Ciągły

- nawiązanie współpracy 
z Policją, Poradnią Odwykową 
w Oleśnie , MGOPS, 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Przewodnicząca 

Ciągły
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„Caritas”, Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, rozwiązywanie 
problemów alkoholowych
oraz pedagogami szkół na 
naszym terenie.

Komisji RPA

3. Prowadzenie 
profilaktycznej działalności
informacyjnej 
i edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
i przeciwdziałania 
narkomanii, 
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.

- Organizowanie 
i finansowanie szkolnych 
programów profilaktycznych 
dot. problemów 
alkoholowych, narkomanii,
przemocy, programów 
profilaktyczno-
wychowawczych

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

2019r. 6.000,00

- dofinansowanie do zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów 
szkół podstawowych

Pełnomocnik
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

2019r. 3.000,00

- zorganizowanie m.in. 
wycieczek biwaków, rajdu 
rowerowego, pikników 
integracyjnych, zimowisk, 
obozów, kolonii edukacyjno-
rozwojowych, 
terapeutycznych, dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych 
i biednych  promujące idee 
trzeźwości i aktywnego 
wypoczynku

Pełnomocnik
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

2019r. 20.000,00

- zorganizowanie w szkołach 
konkursów literackich  
i plastycznych dot. 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, narkomanii, 
przemocy

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

2019r. 700,00

- dożywianie dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych i biednych,

Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych, 
Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA

2019r. 8.000,00

- promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez:
zorganizowanie turnieju gier 
zespołowych wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz 
turnieju ruchu drogowego.

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych,
Komendant Policji

2019r. 1.000,00
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Organizowanie imprez 
sportowych pod hasłem 
promującym trzeźwość 
„Trzeźwi  do sukcesów
w sporcie i w życiu” m.in.:
- bieg majowy,
- turniej tenisa stołowego,
-  Dzień Dziecka, Dzień bez 
przemocy – zorganizowanie  
rajdów  rowerowych, 
biwaków, wycieczek, 
pikników integracyjnych,
promując idee trzeźwości, bez 
uzależnień i aktywnego 
wypoczynku
- Dzień Sportu - Sport to 
Zdrowie,
- turniej piłki siatkowej 
dziewcząt
- turniej w pływaniu
- turniej piłki siatkowej 
i koszykówki oraz tenisa 
ziemnego o Puchar 
Burmistrza.

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych, 
i Ponadpodstawowyc
h, Dyrektor DOKiS

2019r. 9.000,00

- Dzień Dziecka i.  Św. 
Mikołaj zorganizowany dla  
dzieci z rodzin  
dysfunkcyjnych i najmniej 
uposażonych promując hasło 
„Baw się na trzeźwo”.

Towarzystwo 
Przyjaciół
Dzieci

2019r. 2.000,00

Turniej wędkarski z okazji
Dnia Dziecka: zawody 
o Puchar Burmistrza.
Zawody wędkarskie 
„Pożegnanie lata”
pod   hasłem promującym 
trzeźwość i bez uzależnień.

Dyrektor DOKiS,
PZW Sekcja 
Wędkarska

2019r. 2.000,00

Realizacja szkoleń dla 
członków komisji,
pełnomocnika, różnych grup 
zawodowych w zakresie walki 
z uzależnieniami od alkoholu, 
narkomanii i innych substancji 
psychoaktywnych.

Komisja RPA 2019r. 2.500,00

Artykuły w gazetce lokalnej 
„Echo Dobrodzienia i Okolic".

Komisja RPA,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA

wg. 
potrzeb

4. Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.

Systematyczne rozwijanie 
współpracy stowarzyszeń 
z lokalnymi społecznościami, 
aktywne włączenie ich 
w realizację określonych 
przedsięwzięć w ramach 
gminnego programu poprzez:

- organizowanie imprez 
kulturalnych dla dzieci, 

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektor DOKiS

2019r. 3.500,00
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młodzieży, i społeczeństwa 
z naszego terenu, festynów 
rodzinnych, koncertów, 
konkursów plastycznych dot. 
szkodliwości picia alkoholu, 
narkomanii i przemocy 
promujący idee trzeźwości, 
bez uzależnień, rozgrywek 
sportowych, turniejów 
tanecznych promując zdrowy 
i aktywny styl  życia,

-  organizacja zajęć, 
warsztatów, przedstawień dla 
dzieci i młodzieży w okresie 
dni wolnych od nauki 
szkolnej,

- przeglądy i konkursy dla 
dzieci i młodzieży,

- organizacja maratonu 
kolarskiego „Dobrodzieńska 
Seta” – Turystyka  rowerowa.

- udział młodzieży i dzieci 
w biegu „Dobrodzieńska 
dycha” promując zdrowy styl 
życia, bez uzależnień, 
i aktywny wypoczynek.

- organizacja zajęć
1) Piłka ręczna.
2)Biegacze i Nordic Walking.
3)Wakacyjne Ligi „6”.

4)Klub Morsów „Sopel”   
Dobrodzień.

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

3.500,00
1.000,00

1.500,00

2.000,00
Współpraca z klubami 
sportowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi 
realizującymi działania na 
rzecz pomocy społecznej 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,

2019r. 22.000,00
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i zdrowia na terenie Gminy 
Dobrodzień.
Dofinansowanie do 
wyposażenia świetlic 
szkolnych, sal 
gimnastycznych.

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych

2019r. 2.000,00

Dofinansowania do zakupu 
wyposażenia świetlic 
środowiskowych w Gminie  
Dobrodzień oraz 
dofinansowanie do wycieczek. 
Wspomaganie Rad Sołeckich, 
organizujących w świetlicach 
Wiejskich działalność 
profilaktyczną dla dzieci 
i młodzieży  promując zdrowy 
i aktywny styl życia.

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA

2019r. 8.300,00

Współpraca z Kościołami 
Katolickimi poprzez 
zorganizowanie konkursów,  
wycieczek dla dzieci 
i młodzieży promując idee 
trzeźwości , bez uzależnień 
i zdrowego stylu życia.

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Komisja RPA

2019r. 1.500,00

5. Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych
w art.131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela 
publicznego

Dotyczy zakazu reklamy 
i promocji na obszarze kraju 
napojów alkoholowych 
z wyjątkiem piwa, którego 
reklama i promocja jest 
dozwolona, pod warunkiem iż 
nie jest kierowana do 
małoletnich.

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Komisja RPA

ciągły

6. Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie 
i finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej.

Dofinansowanie Centrum 
Integracji Społecznej lub 
Klubów Integracji 
Społecznych

Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA,
Komisja RPA

2019r.

7. Działalność Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
i Pełnomocnika Burmistrza

Wydatki związane
z działalnością Gminnej 
Komisji w tym:
- wydatki z tytułu 
wynagrodzeń za komisje,
- wynagrodzenia za prace 
zlecone, biegłych sądowych, 
psychiatry
- koszty delegacji

Burmistrz 
Dobrodzienia,
Pełnomocnik 
Burmistrza ds.RPA

Ciągły
w miarę 
potrzeb

10.960,00

Ogółem 150.000,0
0

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok jest integralną częścią 
gminnej strategii społecznej. W gminnym programie  zawarte są również  zadania dot. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia, 
rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych spowodowanych 
uzależnieniem i współuzależnieniem. Członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
przysługuje za udział w posiedzeniach komisji wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł. brutto.

Id: 1A4006FB-7507-4A5E-B2A7-2369E0C807BD. Podpisany Strona 10



Id: 1A4006FB-7507-4A5E-B2A7-2369E0C807BD. Podpisany Strona 11




