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I. WSTĘP 

 

Spośród różnych problemów społecznych występujących w Polsce te związane  

z alkoholizmem, narkomanią, środkami psychoaktywnymi i przemocą są jednymi  

z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także 

kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale także 

całe społeczeństwo. Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale z uwagi na 

fakt, iż powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem 

zainteresowania ustawodawcy. Ustawodawca poprzez regulacje prawne stara się ograniczać 

rozmiary tych szkód, a przez profilaktykę przeciwdziałać ich powstawaniu. Nadużywanie 

alkoholu powoduje wiele szkód między innymi: zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, 

przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie i inne. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy, 

które realizowane są poprzez coroczny gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, który stanowi integralną część Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2020. Charakteryzuje się 

wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań 

podejmowanych w latach poprzednich oraz wynikają z potrzeb lokalnej społeczności. 

Realizatorem Gminnego Programu na rok 2018 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krościenku Wyżnym, a działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na 

celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol w całej 

społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018  

w Gminie Krościenko Wyżne jest zgodny z założeniami: 

1. Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.); 

2. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. 

poz. 1390); 

3. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, 
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4. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022; 

5. Uchwały Nr XXX/212/2009 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 grudnia  

2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych zmienionej Uchwałą Nr XXII/159/2016 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Gminy Krościenko Wyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

6. Uchwały Nr XL/300/2014 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Krościenko Wyżne; 

7. Zarządzenia Nr III/284/2012 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 grudnia  

2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne. 

 

Zasadniczą rolę w działaniach podejmowanych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku Wyżnym, która współpracuje z: 

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

2. Punktem Konsultacyjno - Informacyjnym prowadzonym przez certyfikowanego 

specjalistę psychoterapii uzależnień. 

3. Punktem Porad Prawnych. 

4. Punktem Porad Psychologicznych prowadzonym przez wykwalifikowanego 

psychologa. 

5. Komendą Miejską Policji w Krośnie. 

6. Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przemocy w Rodzinie. 

7. Placówkami kulturalnymi i oświatowymi. 

8. Placówkami służby zdrowia. 

9. Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. 

10. Klubem Seniora. 

11. Osobami fizycznymi i prawnymi. 

12. Kościołami i związkami wyznaniowymi. 
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II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 

TERENIE GMINY KROŚCIENKO WYŻNE 

 

Podstawowym celem diagnozy jest dostarczenie wiarygodnych informacji przydatnych 

do zaplanowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Diagnoza powstała w oparciu o przeprowadzone badania w 2016 r. za pomocą 

dwóch kwestionariuszy ankiet uzewnętrznionych szczegółowo w GPPiRPA na 2017 r. oraz  

o materiały własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym. 

W kwestionariuszach ankiet badani w większości pozytywnie odnieśli się do 

realizowanych dotychczas zadań oraz wskazali potrzebę ich dalszej realizacji. 

 

Gmina Krościenko Wyżne, jest gminą wiejską. Obejmuje obszar dwóch sołectw -

Krościenka Wyżnego i Pustyn. Zamieszkuje ją 5 605 mieszkańców (dane USC Krościenko 

Wyżne na dzień 31.12.2016 r.). 

 

Tabela nr 1 

Zestawienie liczby mieszkańców przypadających na jeden  

punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Rok Liczba 

punktów 

sprzedaży 

ogółem 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców 

przypadająca na 

jeden 

punkt sprzedaży 

2014 14 5 589 506,45 

2015 14 5 614 399,21 

2016 13 5 605 431,15 

Źródło: Opracowanie własne GOPS. 

 

Liczba mieszkańców przypadająca na jeden punkt sprzedaży w roku 2014, 2015 i 2016 

utrzymuje się na zmiennym poziomie, co spowodowane jest różną liczbą mieszkańców oraz 

różną liczbą punktów sprzedaży. 

 

 

 

 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 

4 
 

Tabela nr 2 

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 Rok 

2014 2015 2016 

Ilość środków 71 304,68 zł 82 412,03 zł 79 757,74 zł 

Źródło: Opracowanie własne GOPS. 

 

Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych znajdują się na zmiennym poziomie, gdyż na terenie Gminy zostały 

zlikwidowane punkty sprzedaży napojów alkoholowych, a co za tym idzie w 2016 r. były 

mniejsze wpływy do budżetu gminy.  

 

Tabela nr 3 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy na podstawie oświadczeń 

złożonych przez przedsiębiorców 

 

 

Ilość środków 

Rok 

2014 2015 2016 

do 4,5% oraz 

piwa 

1 947 292,68 zł 2 122 866,84 zł 2 082 330,11 zł 

od 4,5% do 

18% 

146 594,11 zł 147 651,12 zł 160 739,07 zł 

powyżej 18%  1 405 254,54 zł 1 392 022,51zł 1 476 028,84 zł 

RAZEM: 3 499 141,33 zł 3 662 540,47 zł 3 719 098,02 zł 

Źródło: Opracowanie własne GOPS. 

 

Jak wynika z powyższej tabeli corocznie wzrasta sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy.  
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 Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

 

Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów 

sprzedaży prowadzone przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krościenku Wyżnym i Komendę Miejską Policji w Krośnie w ramach akcji 

policyjnej np. „Alkohol- ograniczona dostępność”. 

Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

określonych w ustawie „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”,  

w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod 

zastaw oraz przestrzeganie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych. Prowadzone  

są także rozmowy profilaktyczne z właścicielami sklepów i sprzedawcami, m.in. wyjaśnianie 

przepisów prawnych, uświadamianie skutków sprzedaży alkoholu nieletnim.  

Komenda Miejska Policji w Krośnie przeprowadziła w 2016 roku 51 kontroli rynku 

sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast Gminna Komisja wraz z KMP Krosno w ramach 

działań kontrolnych przeprowadziła łącznie 37 kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych.  

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych 

 

W 2016 roku odbyło się 8 posiedzeń GKRPA w Krościenku Wyżnym. Komisja 

skierowała 15 wniosków do Sądu oraz 17 wniosków do lekarzy biegłych w celu ustalenia 

stopnia uzależnienia od alkoholu. Zaopiniowano także 16 wniosków w sprawie zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy. 

 

Tabela nr 4 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się 

członkowie GKRPA w ramach powołanych grup roboczych 

 

 Rok 

2014 2015 2016 

Osoby doznające 

przemocy w rodzinie 

 

21 

 

35 

 

11 
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Osoby podejrzane o 

stosowanie 

przemocy w rodzinie 

 

22 

 

32 

 

 

9 

Świadkowie 

przemocy w rodzinie 

 

0 

 

2 

 

2 

Źródło: Opracowanie własne GOPS. 

 

Członkowie GKRPA, wchodzący w skład powołanych grup roboczych w ramach 

prowadzonej procedury Niebieskiej Karty przeprowadzili rozmowy interwencyjno - 

motywujące zarówno z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, osobami podejrzanymi  

o stosowanie przemocy w rodzinie oraz świadkami przemocy w rodzinie.  

 

Tabela nr 8 

Liczba osób oraz udzielonych im porad w Punkcie  

Konsultacyjno - Informacyjnym 

 

 Rok 

2014 2015 2016 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Razem: 26 88 23 123 21 168 

Źródło: Opracowanie własne GOPS. 

 

Jednym z zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

przeprowadzanie rozmów interwencyjno – motywujących. W związku z tym zostały 

przeprowadzone rozmowy z osobami zgłoszonymi, którym przekazano informacje  

o działającym na terenie Gminy Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym i mobilizowano 

osoby do wzięcia udziału w zajęciach z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. 

Do Punktu uczęszczały zarówno osoby z problemem alkoholowym, osoby współuzależnione, 

osoby doznające przemocy w rodzinie, osoby podejrzane o stosowanie przemocy  

w rodzinie oraz inne osoby, które miały potrzebę rozmowy ze specjalistą. W 2016 r. 

przeprowadzono 168 porad dla 21 osób. 

 

 

 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 

7 
 

Wnioski 

 

Niezależnie od skali oraz jakości podejmowanych działań, problem alkoholowy jest  

w dalszym ciągu przyczyną wielu negatywnych zjawisk, które zachodzą nie tylko w różnych 

obszarach życia społecznego i ekonomicznego, ale także jest wielką tragedią każdej osoby 

uzależnionej oraz jej rodziny. Piętno, jakie problem alkoholowy wywiera na dzieciach, ich 

dalszym życiu oraz na życiu innych osób borykających się z tym problemem jest bardzo silne 

i trudne do wyeliminowania. Zadaniem Gminy jest podejmowanie takich działań, które będą 

zapobiegać zgubnym skutkom nadużywania alkoholu oraz przyczynią się do ich minimalizacji.  

 

Najważniejszym kluczem do zbudowania efektywnych programów profilaktycznych jest 

aktywna współpraca instytucji przeciwdziałających problemom uzależnienia alkoholowego  

i przemocy. Ważne jest zwrócenie uwagi na potrzebę stworzenia efektywnych projektów 

profilaktycznych oraz konieczność koordynacji działań wszystkich podmiotów działających na 

powyższym polu. 

Na podstawie danych przedstawionych w diagnozie nasuwają się następujące wnioski:  

 Wychodząc naprzeciw problemowi spożywania alkoholu przez nieletnich w Gminie 

Krościenko Wyżne podejmowane są działania profilaktyczne skierowane do dzieci  

i młodzieży, które mają na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawiania picia, podwyższenia 

poczucia własnej wartości oraz spędzania wolnego czasu na trzeźwo. Dzieci  

i młodzież posiadające takie umiejętności nie będą miały potrzeby sięgania po różnego 

rodzaju używki. Działania profilaktyczne w głównej mierze powinny być skierowane 

do dzieci i młodzieży, w celu promowania trzeźwego stylu życia, nabywanie 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawiania picia, podwyższenia 

poczucia własnej wartości. 

 Zasadnym jest również organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kół 

zainteresowań i innych form spędzania czasu dla dzieci i młodzieży pochodzących  

z rodzin borykających się z różnymi problemami, również z problemem alkoholowym.  

 Należy kontynuować realizację programów profilaktycznych adresowanych do dzieci  

i młodzieży poprzez dofinansowanie nieodpłatnych i powszechnie dostępnych zajęć. 

Przyczyniać się to będzie do promocji alternatywnych, wolnych od uzależnień i nudy 

form spędzania wolnego czasu. 
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 Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane imprezy oraz spotkania 

bezalkoholowe, a także wycieczki integracyjne dla mieszkańców Gminy, które należy 

w dalszym ciągu kontynuować. 

 Zasadnym jest organizowanie zajęć dla osób starszych, w których otoczeniu występuje 

problem alkoholowy lub sami narażeni są na ten problem. 

 Należy w dalszym ciągu prowadzić kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przez uprawnione służby. Kontrole te pozwalają stwierdzić, że następuje 

stała poprawa świadomości prawnej przedsiębiorców w zakresie warunków legalności 

sprzedaży alkoholu, zakazów sprzedaży nieletnim i nietrzeźwym.  

 Powinno się przeprowadzić ze sprzedawcami napojów alkoholowych szkolenia  

nt. stosowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Osoby te muszą być świadome, że zabrania się sprzedaży i podawania napojów osobom, 

których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat  

18 oraz na kredyt lub pod zastaw. 

 

Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji, a także społeczności 

lokalnej, możliwa jest skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów alkoholowych 

na terenie naszej gminy. 

 

Biorąc pod uwagę zebrane informacje można stwierdzić, że wszystkie działania 

realizowane w ramach Gminnego Programu są działaniami zgodnymi z ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości i wynikają z potrzeb społeczeństwa. 

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

 

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne,  

a w szczególności następujące grupy osób: 

1) osoby uzależnione od alkoholu,  

2) osoby pijące ryzykownie, 

3) osoby pijące szkodliwie, 

4) dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem), 

5) rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób  

z problemem alkoholowym. 
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IV. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

Celem Programu jest: 

1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych poprzez: 

 poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej ukierunkowanej na problem używania 

alkoholu przez dzieci i młodzież do 18 roku życia, 

 poszerzenie wiedzy osób zajmujących się działaniami profilaktycznymi na temat 

szkodliwości alkoholu oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych poprzez: 

 zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin 

ponoszących skutki nadużywania alkoholu, 

 stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży  

z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz 

wyrównywanie ich szans, 

 poprawę funkcjonowania dorosłych członków rodzin osób uzależnionych oraz 

pijących szkodliwie i ryzykownie, 

3) zwiększenie i unowocześnienie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących 

problemów poprzez: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych  

w przemoc, 

4) edukacja publiczna w zakresie: 

 informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu,  

 promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia celów Programu, jest realizacja między innymi 

następujących zadań: 
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1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

 

Wykonanie tego zadania planuje się poprzez: 

1) przeprowadzanie rozmów, motywowanie przez GKRPA osób uzależnionych  

i współuzależnionych do podjęcia terapii oraz podejmowanie czynności 

zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu 

poprzez: 

a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

b) zaproszenie osoby na rozmowę wspierająco – motywującą, 

c) kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu, 

d) motywowanie do podjęcia leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakładach 

lecznictwa odwykowego, 

e) monitorowanie procesu leczenia odwykowego,  

f) kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, 

2) udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej, 

3) współpraca z placówkami leczniczymi w zakresie pomocy osobom uzależnionym, 

4) prowadzenie Punktu Porad Prawnych, 

5) zatrudnienie psychologa do realizacji zadań związanych z prowadzeniem procedury 

„Niebieska Karta”,  

6) działalność informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej na temat możliwości 

korzystania z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

7) rozwijanie i wspieranie działań profilaktyki uniwersalnej w obszarze uzależnień, 

8)  prowadzenie innych zadań zorientowanych na osoby uzależnione, współuzależnione 

oraz osoby dotknięte przemocą. 

 

Powyższe zadania realizowane będą poprzez:  

1) finansowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego jako miejsca pierwszego 

kontaktu dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, 

2) finansowanie Punktu Porad Prawnych, 

3) finansowanie psychologa do realizacji zadań związanych z prowadzeniem procedury 

„Niebieska Karta”,  

4) dofinansowanie pracownika do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krościenku Wyżnym w tym: 
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a) realizacja i przygotowywanie zmian GPPiRPA w Krościenku Wyżnym, 

b) udział w posiedzeniach grup roboczych w ramach prowadzonej procedury 

„Niebieskiej Karty”, 

c) prowadzenie dokumentacji w zakresie działalności Komisji oraz w zakresie osób 

uzależnionych od alkoholu, 

d) przygotowywanie dokumentacji do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) 

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kompletowanie 

dokumentów do sądu o wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie osób 

nadużywających alkoholu, 

e) przygotowywanie projektów postanowień komisji w sprawie wydania zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

f) przygotowywanie sprawozdań i informacji z działalności w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności z realizacji programu,  

5) zakup materiałów biurowych oraz edukacyjnych (np. ulotek, broszur, plakatów, itp.), 

dotyczących spożywania alkoholu, skutkach spożywania alkoholu, miejscach gdzie 

można zasięgnąć porady i pomocy, itp., 

6) opłacanie biegłych sądowych oraz opłat sądowych od kierowanych wniosków do sądu, 

7) opłacanie członków GKRPA biorących udział w posiedzeniach Komisji oraz zakup 

materiałów, znaczków i pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadań 

1) liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym osobom  

z problemem alkoholowym (lista osób uczęszczających do Punktu Konsultacyjno – 

Informacyjnego), 

2) liczba porad udzielonych w Punkcie Porad Prawnych (lista osób uczęszczających do 

Punktu Porad Prawnych), 

3) liczba porad udzielonych w Punkcie Porad Psychologicznych (lista osób 

uczęszczających do Punktu Porad Psychologicznych), 

4) liczba odbytych spotkań członków GKRPA, 

5) liczba wniosków skierowanych do sądu, 

6) liczba wniosków skierowanych do lekarzy biegłych w celu ustalenia stopnia 

uzależnienia od alkoholu. 
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Realizatorem powyższych zadań będzie m. in.: GOPS, GKRPA, Wójt Gminy, specjalista 

psychoterapii uzależnień, prawnik, psycholog, biegli sądowi (psycholog i psychiatra), sąd 

rejonowy. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 

Wykonanie tego zadania planuje się zrealizować poprzez: 

1) organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, świetlicowych 

zmniejszających ryzyko kontaktu z alkoholem, ukierunkowanych na organizację 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, rozwijanie 

zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych – pomoc w nauce (np. zajęcia 

szachowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia świetlicowe, itp.), 

2) zatrudnienie opiekunów i instruktorów do organizowanych zajęć opiekuńczo - 

wychowawczych, aktywizujących, świetlicowych ukierunkowanych na organizację 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, rozwijanie 

zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych – pomoc w nauce (np. zajęcia 

szachowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia świetlicowe, itp.), 

3) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemem alkoholowym i z grup ryzyka (zimowisk, kolonii, półkolonii, obozów, 

rekolekcji, itp.) 

4) dofinansowanie zajęć dla dzieci w formie: konkursów, turniejów, wycieczek, zajęć 

programowych (np. basen, kino, teatr, koncert, itp.) 

5) uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy  

w rodzinie, 

6) propagowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy domowej, 

7) inne zadania zorientowane na osobę i rodzinę. 

 

Powyższe zadania realizowane będą poprzez: 

1) finansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, świetlicowych 

zmniejszających ryzyko kontaktu z alkoholem, ukierunkowanych na organizację 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież (np. zajęcia 

szachowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia świetlicowe, itp.),  
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2) finansowanie doposażenia, kosztów utrzymania placówek, gdzie prowadzone są zajęcia 

opiekuńczo - wychowawcze, aktywizujące, świetlicowe zmniejszające ryzyko kontaktu  

z alkoholem, ukierunkowane na organizację alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież,  

3) finansowanie wynagrodzenia oraz ubezpieczenia wychowawców, instruktorów, 

zatrudnionych w placówkach, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze, aktywizujące, świetlicowe zmniejszające ryzyko kontaktu z alkoholem, 

ukierunkowane na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież,  

4) dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemem alkoholowym i z grup ryzyka (zimowisk, kolonii, półkolonii, obozów, 

rekolekcji, itp.), 

5) dofinansowanie do zajęć dla dzieci w formie: konkursów, turniejów, wycieczek, 

ubezpieczenia, zajęć programowych (np. basen, kino, teatr, koncerty, itp.) 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

1) liczba dzieci uczęszczających na organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, 

aktywizujące, świetlicowe zmniejszające ryzyko kontaktu z alkoholem, ukierunkowane 

na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

rozwijające zainteresowania (lista obecności), 

2) liczba dzieci przebywających na zimowiskach, koloniach, półkoloniach, obozach, 

rekolekcjach (lista uczestników), 

3) liczba dzieci biorących udział w konkursach, turniejach, wycieczkach, zajęciach 

programowych (lista uczestników). 

 

Realizatorem powyższych zadań będzie m. in.: GOPS, GKRPA, Wójt Gminy, GOSiR, 

opiekunowie i instruktorzy świetlic i kół zainteresowań, instruktorzy zajęć, ZHP, Parafia, KSM. 

 

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 uczęszczających  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
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Dla wykonania tego zadania będą podejmowane następujące działania: 

1) edukacja publiczna społeczności lokalnej, 

2) wspieranie prewencyjno – edukacyjnych programów na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców oraz bezpieczeństwa na drodze i w miejscach publicznych 

(np. „Odpowiedzialny kierowca”, Bezpieczne wakacje – bezpieczne drogi”, itp.),  

3) wspieranie szkolnych programów profilaktycznych, spektakli, koncertów 

ukierunkowanych do wszystkich grup dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli,  

4) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,  

5) inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, kampanii edukacyjnych, przedstawień 

teatralnych, koncertów, konkursów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, 

6) profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich 

kampaniach (np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, itp.),  

7) organizowanie i współorganizowanie bezalkoholowych imprez, wycieczek i spotkań 

integracyjnych z szeroko pojętą edukacją adresowaną do rodzin z terenu gminy:  

np. festyny, rajdy, pikniki, happeningi, zabawy karnawałowe, wycieczki, rekolekcje, 

kuligi, imprezy sportowe i inne ciekawe formy spędzania czasu (np. „Mikołajki” , 

„Opłatek”, „Dzień Kobiet”, rekolekcje, wycieczki integracyjne, imprezy biegowe, 

„Powitanie Lata”, itp.), 

8) organizowanie spotkań nawiązujących do staropolskich tradycji z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkiej Nocy dla wszystkich mieszkańców gminy (np. „Wigilia”, itp.) 

9) wyjazd harcerzy na uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światła Pokoju”,  

10) stworzenie możliwości aktywnego włączenia się organizacji środowiskowych:  

Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Bractwa Trzeźwościowego, 

ZHP, zespołów muzycznych i sportowych w realizację długofalowych zadań 

programu profilaktyki uzależnień i przemocy (np. kurs gotowania, robótki ręczne, 

itp.), 

11) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i muzycznych, 

12) tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe oraz osoby starsze (np. doposażenie, naprawa i konserwacja placów zabaw, 

itp., zajęcia sportowo – rekreacyjne i zajęcia rekreacyjno - rehabilitacyjne), 
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13) udział w konferencjach oraz w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przemocy domowej członków GKRPA, pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, 

przedstawicieli Policji oraz innych osób uczestniczących w realizacji zadań Programu, 

14) prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej stosownie  

do potrzeb. 

 

Powyższe zadania realizowane będą poprzez: 

1) prowadzenie działalności informacyjnej o miejscach i instytucjach zajmujących się 

niesieniem pomocy osobom w kryzysie poprzez zakup ulotek, umieszczanie  

w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej informacji  

o miejscach i instytucjach zajmujących się problemem uzależnień, 

2) finansowanie zajęć profilaktycznych, spektakli, koncertów, szkoleń, warsztatów, 

prelekcji w szkołach dla uczniów, nauczycieli, rodziców, 

3) finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,  

4) zakup ulotek i materiałów dot. profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia poprzez 

udział w ogólnopolskich kampaniach (np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na 

rodzinę”),  

5) finansowanie nagród (np. pucharów, medali, dyplomów, sprzętu sportowego, itp.), 

napojów, słodyczy, artykułów spożywczych i przemysłowych, ubezpieczenia, 

kosztów przejazdu, wynajmu urządzeń do zabawy dla dzieci, itp. w trakcie 

organizowanych bezalkoholowych imprez integracyjnych, wycieczek i spotkań 

integracyjnych z szeroko pojętą edukacją adresowaną do rodzin z terenu Gminy: 

festyny, rajdy, pikniki, happeningi, zabawy karnawałowe, wycieczki, rekolekcje, 

kuligi, imprezy sportowe i inne (np. „Mikołajki”, „Opłatek”, „Dzień Kobiet”, 

rekolekcje, imprezy biegowe, „Powitanie Lata”, itp.) oraz spotkań nawiązujących do 

staropolskich tradycji (np. „Wigilia”), 

6) dofinansowanie wyjazdu harcerzy na uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światła 

Pokoju”, 

7)  zakup sprzętu sportowego i muzycznego oraz innych materiałów niezbędnych do 

prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i muzycznych, 

8)  doposażenie, naprawę i konserwację już istniejących placów zabaw, 
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9) dofinansowanie działalności organizacji środowiskowych, klubów sportowych oraz 

bezalkoholowych imprez integracyjnych,  

10) finansowanie lokalnych kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych, 

koncertów, konkursów na tematy związane z profilaktyką alkoholową oraz 

współudział w ogólnopolskich kampaniach dotyczących tej tematyki, 

11)  finansowanie np. przejazdu, zakupu biletów wstępu, ubezpieczenia dla 

zorganizowanych wycieczek integracyjnych dla mieszkańców Gminy, 

12) finansowanie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, 

wypoczynkowym itp., dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zawody sportowe, festyny, 

imprezy tematyczne itp.), 

13) dofinansowanie lub finansowanie: zajęć sportowych organizowanych przez szkoły 

działające na terenie gminy (w tym m. in. dojazd na zawody sportowe, zakup sprzętu 

sportowego w ramach nagród lub wyposażenia dla w/w podmiotu), zajęć sportowo – 

rekreacyjnych dla mieszkańców gminy (np. aerobik), zajęć rekreacyjno - 

rehabilitacyjnych dla osób starszych; 

14) finansowanie szkoleń, konferencji, programów profilaktycznych, dojazdów na 

szkolenia.  

 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

1) liczba klas objętych szkolnymi programami profilaktycznymi, 

2) liczba punktów sprzedaży biorących udział w szkoleniu,  

3) liczba osób biorących udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 

4) ilość osób biorących udział w spotkaniach nawiązujących do staropolskich tradycji  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, 

5) liczba osób biorących udział w wyjeździe po Betlejemskie Światło Pokoju, 

6) liczba osób biorących udział w spektaklach, zawodach sportowych, imprezach 

tematycznych, itp., 

7) liczba osób biorących udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych itp. (lista osób 

uczęszczających na zajęcia), 

8) liczba osób biorących udział w zajęciach rekreacyjno – rehabilitacyjnych dla osób 

starszych (lista osób uczęszczających na zajęcia). 
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Realizatorem powyższych zadań będzie m. in.: GOPS, GKRPA, Wójt Gminy, GOSiR, ZHP, 

OSP, stowarzyszenia, instytucje, placówki oświatowe, Klub Seniora, Bractwo Trzeźwościowe, 

Parafia, osoby fizyczne, instruktorzy fitness i rehabilitanci. 

 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

Wykonanie tego zadania planuje się realizować poprzez: 

1) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących 

działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

2) współpraca z pracownikami socjalnymi mająca na celu pomoc osobom uzależnionym  

i współuzależnionym. 

Zadania te zostaną zrealizowane poprzez: 

1) zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej  

i przemocy np. dla szkół, ośrodka zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Wskaźniki oceny realizacji zadań:  

1) liczba organizacji społecznych, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, których 

celem jest szerzenie trzeźwości. 

 

Realizatorem powyższych zadań będzie m. in.: GOPS, GKRPA, Wójt Gminy, stowarzyszenia, 

instytucje, placówki oświatowe, osoby fizyczne, Parafia, ZHP, OSP. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

Dla wykonania tego zadania będą podejmowanie następujące działania: 

1) kontrola podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  

w zakresie przestrzegania wszystkich warunków zamieszczonych w ustawie, zezwoleniu 

i innych aktach dotyczących handlu alkoholem, 
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2) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży i podawania 

 napojów alkoholowych, 

3) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

Powyższe zadania realizowane będą poprzez: 

1) częściowe wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Policji w aktywnym 

przeciwdziałaniu przestępczości i czynom chuligańskim, poprawie porządku 

publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Krościenko Wyżne 

poprzez zakup ulotek, broszur, sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku na terenie 

Gminy (np. latarki). 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

1) liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

2) liczba wydanych postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy, 

3) ilość wniosków do sądu o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

 

Realizatorem powyższych zadań będzie m. in.: GOPS, GKRPA, Wójt Gminy, KMP Krosno. 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być 

przeznaczone na inne cele oraz środki własne, a także środki pozyskiwane z innych źródeł,  

w tym dotacji z budżetu państwa oraz środki unijne. 

Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, o których mowa w art. 18 i art. 181 ustawy, niewykorzystane w danym roku na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zostają przeniesione do wykorzystania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w roku następnym. 
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VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie za pracę na posiedzeniu Komisji w wysokości 75,00 zł brutto dla 

członka Komisji obecnego na posiedzeniu. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie 

listy obecności. 

2. Członkowie Komisji będący pracownikami Urzędu lub innych jednostek gminnych nie 

otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji, jeżeli odbywają się one 

w godzinach pracy. 

 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. GOPS corocznie będzie składać Radzie Gminy wspólne sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej (zawierające realizację działań w obszarze profilaktyki 

alkoholowej) do końca I kwartału za rok poprzedni. Podstawą sporządzenia 

sprawozdania stanowią wskaźniki określone w programie. 

2. Dyrektor GOPS w Krościenku Wyżnym informuje Pełnomocnika Wojewody do spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o realizacji Gminnego Programu. 

 


