
 

 

                         Uchwała Nr XX/198/2011 

                                                                       Rady Miejskiej w Dębicy 

                                                                       z dnia  29 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2012 rok.  

 

 Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                         

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473,               

z późn zm./ w związku z art.18 ust.2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:  

 

§ 1.  

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Dębicy na 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta . 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

 

                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                    Rady Miejskiej w Dębicy 

             Stefan Bieszczad 

 

 

 

 



 

                                                    Załącznik 

                                                                                do Uchwały Nr XX/198/2011   

                                                                           Rady Miejskiej w Dębicy 

                                                                          z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych                          

dla Miasta Dębicy na 2012 r. 

 

Wprowadzenie. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy. 

Gminny program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszaniu 

tych, które aktualnie występują. Program nakłada obowiązek kształtowania polityki 

antyalkoholowej.  

 Intencją, która przyświecała autorom w trakcie tworzenia projektu gminnego programu był 

pragmatyzm i uŜyteczność. Istotne jest to, aby program był skuteczny w działaniu i prosty                     

w realizacji. W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdraŜane 

konsekwentnie i systematycznie prowadzić będą do osiągania zakładanych celów, którymi są             

w szczególności: 

1. Zmniejszenie ilości osób uzaleŜnionych i naduŜywających alkoholu. 

2. PodwyŜszenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej. 

3. Zmiana struktury i kultury picia. 

4. Wzrost świadomości wśród mieszkańców miasta na temat skutków spoŜywania alkoholu. 

5. Zmniejszenie ilości cierpiących z powodu zachowań osób naduŜywających alkoholu. 

Realizatorami zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok w mieście Dębica są w szczególności: 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Urząd Miejski w Dębicy, 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Komenda Powiatowa Policji, 

• Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 

• Organizacje pozarządowe,  

• SłuŜba zdrowia, 



• Inne podmioty, którym zlecane będą zadania Gminnego Programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze dyrektywy oraz dotychczasowe doświadczenie w omawianej 

dziedzinie przyjmuje się do realizacji w 2012 roku następujące zadania: 

 

I. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych 

od alkoholu . 

1. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych              

- w tym kierowanie osób uzaleŜnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez              

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy po uzyskaniu opinii                          

o stopniu uzaleŜnienia od alkoholu przez lekarza biegłego i psychologa. 

    Termin: cały rok.                                                                                                     

2. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego na terenie miasta Dębicy /m. in. duchowego wsparcia, 

organizowanie ogólnomiejskich rekolekcji trzeźwościowych, warsztatów wyjazdowych, 

kursorekolekcji, pielgrzymki, sesji o tematyce uzaleŜnień, Sierpniowych Dni Trzeźwości/, celem 

pogłębienia formacji duchowej oraz umocnienia się w trzeźwości i abstynencji.  

    Termin: cały rok.                                                                                                  koszt: 26.000 zł. 

3. Prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego celem udzielania pomocy psychologicznej  

osobom uzaleŜnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, prowadzenie konsultacji z osobami 

uzaleŜnionymi od alkoholu na temat choroby alkoholowej, motywowanie zgłaszających się osób              

do podjęcia leczenia oraz wsparcie i pomoc młodzieŜy na rzecz przeciwdziałania 

nieprzystosowaniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej                   

w rodzinie. 

    Termin: cały rok                                                                                                     koszt: 30.000 zł.  

4. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego połączonego z doŜywianiem osób dotkniętych  

uzaleŜnieniami. 

    Termin: cały rok.                                                                                                    koszt: 17.500 zł. 

5. Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji 

wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzaleŜnień, prawa, sfery 

duchowej, a takŜe w zakresie problemów małŜeńskich, rodzinnych i zdrowotnych. 

     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:   4.000 zł. 

 

 

6.Szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 



     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:   8.000 zł. 

7.Świadczenie usług terapeutycznych w Oddziale Odwykowym po przeszkoleniu wyznaczonych 

pracowników. 

     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:    2.000 zł. 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy  

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

1. Prowadzenie warsztatów dla rodziców i wychowawców w ramach „Szkoły dla rodziców                     

i wychowawców”. 

     Termin:cały rok.                                                                                                        koszt: 3.200 zł. 

2. Prowadzenie na terenie miasta Dębicy ogólnomiejskiego telefonu zaufania dla osób mających 

problemy z uzaleŜnieniami. 

    Termin: cały rok.                                                                                                        koszt: 3.500 zł. 

3. Prowadzenie  przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych warsztatów terapeutycznych                       

i wsparciowych dla młodzieŜy  szkół średnich. 

    Termin: cały rok.                                                                                                        koszt: 3.000 zł. 

4. Prowadzenie przez pedagogów szkolnych spotkań edukacyjnych o tematyce uzaleŜnień                

z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych. 

    Termin: cały rok.                                                                                                        koszt: 1.200 zł. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na 

rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych  i socjoterapeutycznych. 

1.Prowadzenie świetlicy środowiskowej  na Osiedlu Raczyńskich, realizującej programy z zakresu 

profilaktyki  uzaleŜnień. 

   Termin: cały rok.                                                                                                      koszt:  11.000 zł. 

2.Prowadzenie całoroczne świetlicy środowiskowej na Osiedlu Świętosława, realizującej programy 

z zakresu profilaktyki  uzaleŜnień . 

    Termin: cały rok.                                                                                                     koszt:  40.000 zł 

 

 

3.Zapewnienie całorocznego funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej  i dwóch świetlic 

środowiskowych prowadzących zajęcia, warsztaty  i programy z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. 



    Termin: cały rok.                                                                                                    koszt: 200.000 zł   

                                                                                          + niewykorzystane środki z roku ubiegłego. 

4.Prowadzenie ogólnomiejskich zajęć profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci, 

młodzieŜy i ich rodzin. 

    Termin: cały rok.                                                                                                      koszt: 35.000 zł. 

5.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                        

i młodzieŜy  ze Szkoły  Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 1. 

    Termin: cały rok.                                                                                                      koszt: 15.000 zł. 

6.Organizowanie przez szkoły konkursów plastycznych, literackich, wiedzy z zakresu uzaleŜnień  

wśród dzieci i młodzieŜy wszystkich szkół podstawowych, miejskich gimnazjów oraz szkół 

średnich. 

    Termin: cały rok.                                                                                                     koszt:  13.500 zł. 

7. Zorganizowanie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Międzyszkolnego konkursu pn. 

„Wybieram Trzeźwość”. 

      Termin: m-c kwiecień.                                                                                           koszt.    2.000 zł. 

8.Prowadzenie przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla 

uczniów szkół podstawowych, miejskich gimnazjów i Zespołu Szkół Specjalnych. 

    Termin: cały rok.                                                                                                     koszt:    6.500 zł. 

9.Prowadzenie przez pedagoga szkolnego pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych w ramach 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego. 

     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:    1.100 zł. 

10.Zorganizowanie olimpiad  o tematyce alkoholowej dla uczniów szkół podstawowych i miejskich 

gimnazjów. 

     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:    2.800 zł. 

11.Zorganizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych olimpiady wiedzy o zdrowiu                                  

i uzaleŜnieniach oraz  ich konsekwencjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych . 

     Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:       600 zł. 

12.Zorganizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Rejonowego Przeglądu Talentów dla 

młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem problematyki uzaleŜnień. . 

  Termin: cały rok .                                                                                                       koszt:      600 zł.    

 

 

 

13.Zorganizowanie zimowisk z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy  

uczęszczających do szkół podstawowych miejskich gimnazjów oraz Zespołu Szkół Specjalnych. 



   Termin: miesiąc I-II.                                                                                                  koszt: 27.500 zł. 

14. Zorganizowanie ogólnomiejskiego wypoczynku  zimowego z programem profilaktycznym dla 

młodzieŜy Ŝeńskiej szkół ponadgimnazjalnych. 

    Termin: miesiąc I-II.                                                                                                  koszt:  3.000 zł. 

15.Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy 

uczęszczających do szkół podstawowych, miejskich gimnazjów nr oraz Zespołu Szkół Specjalnych. 

    Termin miesiąc VI-VIII.                                                                                          koszt:79.000 zł. 

16.Zorganizowanie ogólnomiejskiego wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieŜy.    

 Termin: VI-VII.I                                                                                                      koszt:24.000 zł. 

17.Zorganizowanie spotkań integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieŜy 

uczęszczających do szkół podstawowych i miejskich gimnazjów oraz Zespołu Szkół Specjalnych. 

    Termin: cały rok.                                                                                                       koszt:  9.000 zł. 

18.Zorganizowanie ogólnomiejskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu śycia . 

    Termin: cały rok.                                                                                                      koszt:  1.500 zł. 

19.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych nr 10 i 12. 

     Termin: cały rok.                                                                                                     koszt: 15.000 zł. 

20.Zorganizowanie pielgrzymek trzeźwościowych. 

      Termin : m-c VIII.                                                                                                  koszt:   4.000 zł. 

21.Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleŜnień w ramach Poradni Rodzinnej. 

      Termin: cały rok.                                                                                                   koszt:   3.000 zł. 

22.Zorganizowanie przez młodzieŜ gimnazjalną spektaklu profilaktycznego o tematyce uzaleŜnień 

dla uczniów miejskich gimnazjów. 

      Termin: cały rok.                                                                                                   koszt:    3.000 zł. 

23. Zakup spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla uczniów szkół 

podstawowych, miejskich gimnazjów oraz szkół średnich. 

     Termin: cały rok.                                                                                                   kosz:.    8.000 zł. 

24. Prowadzenie ogólnomiejskich warsztatów profilaktycznych z róŜnych dziedzin uzaleŜnień dla 

dzieci i młodzieŜy. 

       Termin: cały rok.                                                                                                 koszt:    7.000 zł. 

25. Przygotowanie i wystawienie spektakli teatralnych o tematyce uzaleŜnień. 

       Termin: cały rok.                                                                                                 koszt:    7.000 zł. 

26. Zorganizowanie konferencji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w środowisku szkolnym          

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzaleŜnień pn. „Razem bezpieczniej”. 



       Termin: cały rok .                                                                                                koszt:    6.000 zł. 

27. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej i szkoleniowej  z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii. 

      Termin: cały rok.                                                                                                 koszt:     16.400zł. 

28.Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy wykazującej zainteresowanie 

specjalistycznym szkoleniem w wybranych dyscyplinach sportu. 

Termin: cały rok.                                                                                                    koszt: 200.000 zł. 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

słuŜących  rozwiązywaniu problemów alkoholowych . 

1.Udzielanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla podmiotów zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj. dla: 

- Szkoły Podstawowej nr 9 na zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii pn. „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. 

    Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:    3.000 zł. 

- Filii Biblioteki Pedagogicznej na zakup ksiąŜek, kaset o tematyce z zakresu uzaleŜnień. 

    Termin: cały rok.                                                                                                    koszt:       800 zł. 

2. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie utrzymania porządku publicznego 

i przyjmowania osób będących w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Dębicy. 

     Termin: cały rok                                                                                                    koszt:  10.000 zł. 

3. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej innym podmiotom podejmującym problematykę   

przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, sfinansowanie zaległych wydatków za rok ubiegły oraz 

koszty wydawnictw i innych wydatków bieŜących  ze środków niewykorzystanych w roku 

ubiegłym. 

     Termin: cały rok                                                                                                      

 

V. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 

1. Prowadzenie przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               

z udziałem StraŜy Miejskiej i Policji , kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania               

z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

2. Występowanie na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta przed sądami w charakterze 

oskarŜyciela publicznego w sprawach o naruszenie przepisów art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

VI. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 



Alkoholowych.  

1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za: 

1) udział w posiedzeniach komisji w pełnym składzie oraz w zespołach roboczych, 

2) przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych, 

3) udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, 

4) występowania przed sądem  w zakresie przewidzianym ustawą. 

2. Za  czynności wymienione w ust. 1 członkom komisji przysługuje kaŜdorazowo wynagrodzenie 

w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na odstawie odrębnych 

przepisów. Podstawą do  wypłaty wynagrodzenia przewidzianego w: 

1) ust.1 pkt 1 jest lista obecności, 

2) ust ust.1 pkt 2 jest protokół z kontroli, 

3) ust.1 pkt 3 jest poświadczenie przewodniczącego zespołu o udziale członka komisji                           

w posiedzeniu, 

4) ust.1 pkt.4 jest poświadczenie sądu o udziale członka komisji w sprawie przed sądem. 

3. Koszty szkoleń, podróŜy słuŜbowych i wynagrodzeń członków komisji związanych z pełnieniem 

funkcji członka komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki                              

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje  

Burmistrz Miasta na wniosek przewodniczącego komisji. 

Termin: cały rok.                                                                                                        

 

 Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych odbywać się będzie ze środków pochodzących   z opłat za korzystanie           

z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

poszczególnych przedsięwzięć moŜe ulec zmianie głównie w zaleŜności od rozstrzygnięć 

konkursowych na zadania dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz potrzeb, jakie 

mogą wyniknąć w trakcie realizacji Programu. Koordynację realizacji zadań określonych w 

Programie zapewni Wydział Spraw Obywatelskich we współdziałaniu z Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 

 


