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Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii  zwany dalej ,,Programem” uchwalany jest corocznie 

przez Radę Miejską w Bychawie. 

 Podstawę prawną opracowania Programu stanowi ustawa z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia                     

11 września 2015r. o zdrowiu publicznym,  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz rozporządzenie RM w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 określa lokalną strategię                        

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Obecny dokument wskazuje równocześnie 

nowe kierunki działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                  

i narkotykowych. 

Działania, które zostały zawarte w programie skierowane są odpowiednio do stopnia 

zagrożenia, co oznacza, że  profilaktyka uzależnień prowadzona będzie na trzech poziomach: 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. 

Profilaktyka uniwersalna mająca na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych 

zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej)  poprzez dostarczenie 

odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników 

ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych,  takich jak np.  używanie 

substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. 

Profilaktyka selektywna mająca  na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie 

podejmowania przez  jednostkę zachowań ryzykownych. Cele te mogą być osiągane między 

innymi poprzez ograniczanie czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnym 

 i rówieśniczym, poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, kształtowanie 

adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków, promocję postaw 

prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu problemów związanych  

z używaniem narkotyków przez dziecko. 

Profilaktyka wskazująca są to działania kierowane do jednostek, u których rozpoznano 

pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających 

z  używania substancji psychoaktywnych, w związku z  uwarunkowaniami biologicznymi, 

psychologicznymi czy społecznymi. 

Podstawą realizacji programu będzie szeroka współpraca instytucji działających w tym 

obszarze, które to w swojej ofercie posiadają wachlarz działań i oddziaływań 

profilaktycznych, kształtujących prozdrowotne postawy i wartości, szczególnie wśród dzieci 

i młodzieży. Obecnie zasadnym jest kierowanie działań Programu do uczniów szkół na 

terenie Gminy Bychawa poprzez wykorzystanie różnorakich form działań profilaktycznych, 

mających na celu kształtowanie w dzieciach i młodzieży pozytywnego obrazu siebie, 

konstruktywnego spędzania wolnego czasu bez alkoholu i używek oraz radzenie sobie ze 

stresem, a także z negatywnymi emocjami. 

Finansową podstawę realizacji Programu stanowią dochody Gminy pozyskane z opłat  

za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.18
2
 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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I. Cele główne Programu 
Podstawowym celem programu na rok 2018 jest kontynuacja i zapewnienie ciągłości, a także 

zwiększenie dostępności działań o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz terapeutycznym 

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Ograniczenie szkód zdrowotnych 

i zaburzeń funkcjonowania życia rodzinnego, które to wynikają z używania alkoholu, a także 

substancji psychoaktywnych i podejmowania innych ryzykownych zachowań przez dorosłych 

oraz dzieci i młodzież. 
 

II. Cele szczegółowe Programu 
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, a także osób pijących nadmiernie i szkodliwie, 
- udzielenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej rodzinom, w których 

występuje problem alkoholowy oraz przemoc w rodzinie, 
- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

- upowszechnienie wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i zagrożeniach związanych 

z chorobą alkoholową oraz edukacja w zakresie spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, 

- prowadzenie kampanii promujących zdrowy tryb życia, poprzez organizowanie imprez 

środowiskowych, sportowych i rekreacyjnych zajęć dla młodzieży jako alternatywnej formy 

spędzania wolnego czasu, 

- ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępności do alkoholu poprzez edukację sprzedawców 

napojów alkoholowych, 

- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki w szkołach, 

 - wspomaganie współpracy pomiędzy instytucjami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
 

III. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Bychawa 
Tabela 1. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Gminie Bychawa w latach 2015-2017 

ROK 2015 2016 2017 

Ogółem liczba punktów sprzedaży przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 

34 32 29 

Liczba punktów sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo 

34 32 29 

Liczba punktów sprzedaży powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu 

34 34 28 

Liczba punktów sprzedaży powyżej 18% alkoholu  31 30 26 

Ogółem liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  

7 6 5 

Liczba punktów sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo 

7 6 5 

Liczba punktów sprzedaży powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu 

3 3 2 

Liczba punktów sprzedażypowyżej 18% alkoholu 4 4 3 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

 

Ogółem liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia zameldowanych na pobyt stały na terenie 

Gminy Bychawa wynosi 9700 osób (stan na 08.12.2017r.), natomiast liczba punktów 
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sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu wynosi 29. Wynika  

z tego, że na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu 

liczba dorosłych mieszkańców wynosi 334. 

 

IV. Działalność instytucji prowadzących działania w sferze 

przeciwdziałania alkoholizmowi 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie  
  Do zadań Komisji w szczególności należy: 

- przyjmowanie wniosków oraz wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu, 

- podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego i wszczynanie 

postępowań wobec tych osób. W sprawach o nadużywanie alkoholu w związku z zaistnieniem 

przesłanki ustawowe tzn. rozkładu pożycia małżeńskiego, demoralizacji nieletnich lub 

zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości, 

podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd, zastosowania wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

- przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami podejrzewanymi o nadużywanie 

alkoholu lub narkotyków oraz udzielanie pomocy im  jak i ich rodzinom, 

- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży,  podawania i spożywania 

napojów alkoholowych, 

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na realizację 

zlecanych i wspieranych zadań, 

- wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie. 

 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (GKRPA) w Bychawie  

1. Członkom GKRPA w Bychawie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach komisji: 

a) za każdorazowy udział w czynnościach zespołu kontrolnego upoważnionego przez 

Burmistrza do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, potwierdzonym 

protokołem kontroli – 100 % diety pracowniczej, 

b) za udział w posiedzeniu komisji – 300 % diety pracowniczej, 

2. Udział w posiedzeniu komisji członek potwierdza dwoma podpisami, przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu posiedzenia. 

3. Podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń stanowią przepisy w sprawie o wysokości 

oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju. 

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji oraz za udział w czynnościach 

kontrolnych będą wypłacane za okresy miesięczne najpóźniej do dnia 10 następnego 

miesiąca. 
Tabela 2. Wybrane dane dotyczące czynności przeprowadzonych przez GKRPA w latach 2015-2017  

 2015 2016 2017 

Liczba wniosków wniesionych do GKRPA w sprawie 

objęcia leczeniem odwykowym osób podejrzanych o 

nadużywanie alkoholu 

11 10  15 
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Ilość wniosków skierowanych do sądu o zastosowanie 

leczenia odwykowego 

8 12 1 

Ilość osób wezwanych na posiedzenie komisji 59 78 65 

Ilość posiedzeń komisji 8 10 9 

Ilość wszczętych procedur Niebieskiej Karty 26 19 36 
Źródło danych: Urząd Miejski w Bychawie 

 

1. Działania terapeutyczne podejmowane dla mieszkańców Gminy Bychawa 

Poradnia Leczenia Uzależnień podlegająca pod SP ZOZ Bychawa realizuje podstawową 

terapię w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia świadczy usługi 

w następujących formach:   

- psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychologa i terapeutów, 

- terapia grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

- terapia i leczenia farmakologiczne prowadzone przez lekarza psychiatrę. 
 

Tabela 3. Wybrane dane dotyczące usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień                          

w Bychawie w latach 2015-2017 

  2015 2016 2017 

Ilość porad ogółem 868 947 1042 

Ilość zarejestrowanych  pacjentów  103 93 89 

Ilość pacjentów uzależnionych 53 57 59 

Ilość pacjentów współuzależnionych 50 36 30 
Źródło danych: Poradnia Leczenia Uzależnień w Bychawie 

 

Ponadto osoby uzależnione jak i współuzależnione uczestniczą w różnych formach aktywności 

samopomocowych. Należą do nich przede wszystkim Mitingi AA i spotkania ,,Forum 

Trzeźwościowe” dla Wspólnoty Trzeźwościowej zrzeszonej w Gminie Bychawa. 

Poza tym członkowie Wspólnoty Trzeźwościowej uczestniczą dwa razy w roku 

w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Częstochowie oraz naprzemiennie 

w Licheniu lub Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

V. Zadania do realizacji, podstawowe kierunki działania 
Rozdział I  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i zwiększenie dostępności osobom z problemami 

związanymi z alkoholem, do korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych oraz 

do redukcji szkód wywołanych spożywaniem środków uzależniających. 

Zadanie realizowane będzie poprzez  wspieranie działalności Poradni Leczenia Uzależnień 

przy SP ZOZ Bychawa w następujący sposób: 

1. Udostępnienie z zasobów Gminy Bychawa nieodpłatnie lokalu dla potrzeb Poradni       

Leczenia Uzależnień w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22. 

2.  Ponoszenie opłat za ogrzewanie, telefon. 

3.  Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, a także literatury i prasy. 

4. Finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach oraz innych spotkaniach związanych 

z podnoszeniem kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego. 

5. Podejmowanie czynności mających na celu objęcie leczeniem osób uzależnionych w tym 

finansowanie kosztów badań biegłych sądowych (psychiatry i psychologa) orzekających 
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w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w celu przeprowadzenia badania, wydania opinii 

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, pokrycie kosztów opłat sądowych związanych 

ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia. 

Prowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych  wspierających i podtrzymujących abstynencję – maratony 

terapeutyczne. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

- liczba osób korzystających z leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego, 

- ilość udzielonych porad w Poradni Leczenia Uzależnień w Bychawie, 

- liczba osób uczestniczących w spotkaniach grup samopomocowych. 

 

Rozdział II 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

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

Celem zadania jest rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

współpracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

z innymi służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy m.in. Punktem 

Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy, Komisariatem Policji, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno  

– Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie. 

Ponadto organizowanie pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dla ofiar przemocy i ich 

rodzin. 

Zadanie realizowane będzie poprzez: 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób  

z  problemem alkoholowym, którego zadaniem jest: 

a) zwiększenie dostępności i podniesienie jakości udzielanej pomocy terapeutycznej oraz 

prawnej ofiarom przemocy oraz osobom z problemem alkoholowym, 

b) prowadzenie indywidualnej pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy w zakresie 

nabywania umiejętności niezbędnych do zahamowania przemocy oraz prawidłowego 

funkcjonowania osobistego i społecznego, 

c) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej. 

2. Finansowanie godzin wynikających z umowy zlecenia certyfikowanego terapeuty ds. 

uzależnień i przemocy w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. 

3.  Zakup materiałów edukacyjnych, a także literatury i prasy.    

4. Zakup materiałów papierniczo – biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

5. Ponoszenie opłat za korzystanie z mediów. 

6. Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

-  liczba osób, które skorzystały z pomocy terapeutycznej, 

-  liczba osób, które skorzystały z zintegrowanego systemu pomocy, 

- liczba instytucji biorących udział w zintegrowanym systemie pomocy rodzinom dotkniętym 

alkoholizmem i przemocą domową. 

 

 

 

 



 
 

7 
 
 

Rozdział III 

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 na 

rzecz dożywiania  dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
Celem zadania będzie upowszechnianie, wdrażanie oraz poszerzanie oferty programów 

profilaktyki uniwersalnej, wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej oraz wskazującej, 

w szczególności zalecanych w ramach ,,Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych  

i Promocji Zdrowia Psychicznego”. 

Będzie to również wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 

w organizowaniu różnorodnych form pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo-

wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. 

Zadanie realizowane będzie poprzez: 

1. Wspieranie programów i innych przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych  

do dzieci i młodzieży, zarówno na terenie szkół, przedszkoli, jak i innych placówek 

oświatowo -  wychowawczych (w tym świetlic). 

2. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych z zakresu problematyki uzależnień od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz różnego rodzaju przemocy (fizycznej, 

psychicznej, emocjonalnej), a także zachowań agresywnych wśród młodzieży i dzieci. 

3. Finansowanie  alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, 

młodzieży i dorosłych promujących postawy abstynenckie i życie bez używek. 

4. Wspieranie zadań publicznych ze sfery wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 

upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wraz z dofinansowaniem realizacji obozów 

sportowo-profilaktycznych  pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży. 

5. Organizowanie w szkołach akcji profilaktycznych z obszaru uzależnień od alkoholu, 

narkotyków, przemocy  poprzez konkursy literackie, plastyczne spektakle i formy teatralne, 

koncerty. 

6. Wspieranie działań podejmowanych w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjno -

profilaktycznych  dla mieszkańców Gminy Bychawa. 

7.  Doposażenie  miejsc aktywnego wypoczynku, w tym placów zabaw dla dzieci Centrów 

Kultury Wiejskiej, służących  rozwijaniu kultury fizycznej oraz promowaniu zdrowego stylu 

życia, wolnego bez nałogów. 

8. Współorganizowanie i finansowanie ogólnopolskich kampanii profilaktycznych m.in.: 

,,Postaw na Rodzinę”, ,,Dopalacze Powiedz-Stop”, ,, Zachowaj Trzeźwy umysł” oraz 

lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych i akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych 

do mieszkańców  Gminy Bychawa w tym programu sportowo – profilaktycznego ,, Bychawa 

na 3-go”. 

9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-wspierającym przeznaczonych dla 

rodziców. 

10. Prezentowanie w lokalnych mediach wiedzy na temat problemów związanych  

z używaniem alkoholu, narkotyków i przemocy. 

11. Organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji i innych form dokształcania 

z zakresu tematyki uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy. Szkolenia kierowane 

głównie do kadry pedagogicznej oraz osób działających w obszarze profilaktyki. 

12. Zakup usługi przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemów alkoholowych  

 na terenie Gminy Bychawa jako obowiązkowy punkt wyjścia dla działań prowadzonych 

przez samorząd. Pomaga ona ocenić skalę i rodzaj problemów alkoholowych, specyfikę 
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lokalnego rynku napojów alkoholowych, a także zbadać zapotrzebowania na działania 

należące do kompetencji samorządu gminnego. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

- liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji Programu, 

- liczba podmiotów,  które otrzymały wsparcie  finansowe przy realizacji zadań, 

- liczba obiektów, gdzie przeprowadzone były działanie profilaktyczne i zakupione 

urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

- liczba programów profilaktycznych przeprowadzonych w placówkach oświatowych. 

 

Rozdział IV  
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

Celem zadania będzie wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom 

fizycznym w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkotykowych oraz zapobiegania przemocy domowej. 

Zadanie realizowane będzie w następujący sposób. 

1. Wspieranie ruchów samopomocowych poprzez nieodpłatne udostępnienie sali na spotkania 

grup mityngowych: Mitingi AA grupa ,,Pogoda ducha” w piątki w godz: 15.30-18.00, mitingi 

Al. Anon grupa ,,Elżbieta” w poniedziałki w godz: 15.30-18.00. 

2. Współfinansowanie organizowanego ,,Forum Trzeźwościowego” na terenie Gminy 

Bychawa. 

3. Współfinansowanie ,,Niedzieli Trzeźwościowej” w miesiącu sierpniu 2018r., przy 

współudziale Parafii w Bychawie. 

4.  Wspieranie działań na rzecz integracji środowiska trzeźwościowego poprzez 

sfinansowanie wyjazdu Wspólnoty Trzeźwościowej na: 

a) Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe w Częstochowie w miesiącu 

czerwcu 2018r., 

b)  Ogólnopolskie Spotkania Wspólnot Trzeźwościowych w Licheniu w miesiącu lipcu 

2018r. 

5. Współdziałanie z Kościołem w zakresie trzeźwościowych  inicjatyw duszpasterskich: 

a) współpraca i finansowanie programów profilaktycznych, obozów profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży skupionych we wspólnotach katolickich, 

b) dofinansowanie akcji letniej ,,Wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemem alkoholowym. 

6. Utrzymanie i pokrycie kosztów użytkowania, remontu i administrowania lokalu 

mieszczącego Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

- ilość osób uczestniczących w edukacyjno-profilaktycznych spotkaniach ,,Forum 

Trzeźwosciowe”,  dla Wspólnoty Trzeźwościowej w Bychawie, 

- ilość osób korzystających z wyjazdów na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe  

w Częstochowie i Licheniu, 

- ilość uczniów korzystających z form wypoczynku połączonych z działaniami 

profilaktycznymi. 
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Rozdział V 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13

1
 

i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowania przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Celem zadania będzie podejmowanie interwencji oraz występowanie przed Sądem jako 

oskarżyciel publiczny w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedaży 

pod zastaw i na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. 

Zadanie realizowane będzie poprzez: 

1. Przyjmowanie zawiadomień  o naruszeniu art.13
1
 i art.15 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i kierowanie ich do zaopiniowania przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania w związku  

z naruszeniem art.13
1 

i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

3. Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

-  liczba zawiadomień dotyczących naruszenia art.13
1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- liczba podjętych działań zmierzających do wszczęcia postępowania w związku  

z naruszeniem w/w ustawy. 

 

Rozdział VI 
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Celem zadania jest przekazanie informacji dotyczących możliwych form pomocy  

w/w osobom  i możliwości skorzystania z niej. 

Zadanie realizowane będzie poprzez: 

1. Udzielanie informacji o placówkach, które mogą udzielić pomocy społecznej  

w formach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

2. Pomoc w przygotowaniu wniosków o udzielenie pomocy społecznej. 

3. Kierowanie osób do właściwych instytucji w przypadkach wymagających pracy socjalnej  

i kontraktu socjalnego. 

 

Ocena realizacji zadania będzie badana przy pomocy następujących wskaźników: 

- liczba osób, które zgłosiły się po pomoc, 

- liczba osób skierowanych do właściwych instytucji pomocowych. 

 

Rozdział VII 
Realizacja i finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Bychawie na rok 2018. 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Miejski w Bychawie 
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oraz podmioty prawne i fizyczne,  którym Urząd Miejski zleci realizację określonego zadania 

z Gminnego Programu. 

2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miejski w Bychawie poprzez 

wyznaczonego pracownika. 

 

Rozdział VIII 
Ewaluacja programu. 

1. Ewaluacja programu zostanie dokonana przez pracownika do spraw rozwiązywania 

problemów alkoholowych w Gminie Bychawa, w uzgodnieniu  z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji Programu, jednak nie później niż do końca marca 2019r.  

2. Monitoring realizacji programu prowadzony będzie na podstawie: 

- wymiany informacji między instytucjami, podmiotami zajmującymi się problematyką 

alkoholową i narkotykową na terenie Gminy Bychawa, 

- sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu, 

- informacji placówek oświatowych o prowadzonych projektach i działaniach  

w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

- analizy danych dotyczących zjawiska problemu alkoholowego i narkotykowego. 
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Uzasadnienie 

Ustawa o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 

487 z późn. zm.) i ustawa o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2017r., poz. 783  

z późn. zm.) zobowiązuje Gminy  do prowadzenia działań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii. Realizacja tych zadań została 

ujęta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bychawa uchwalanym corocznie przez Radę 

Miejską. Program został opracowany zgodnie z wymogami w/w ustaw. Głównym celem 

Programu jest minimalizacja szkód spowodowanych używaniem alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych poprzez stworzenie zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy 

instytucjami, organizacjami  i grupami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 

Realizacja uchwały jest zadaniem obligatoryjnym. 


