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OS.0007.55.2021 

Uchwała Nr XXXII/215/2021 
Rady Gminy Aleksandrów 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2022  rok 

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1119) Rada Gminy Aleksandrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Aleksandrów na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 



Id: 1E14F7D9-7775-4088-8175-0C49A66A6762. Uchwalony Strona 1 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/215/2021 

Rady Gminy Aleksandrów 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Aleksandrów na 2022 rok 

§ 1. Diagnoza problemów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów: 

- z danych uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie wynika, 
że w 2021 roku pomocą społeczną o charakterze materialnym objęto jedną rodzinę, w której 
występują problemy alkoholowe, 

- z danych uzyskanych z Komisariatu Policji w Sulejowie wynika, że w 2021 roku na terenie 
gminy Aleksandrów popełniono 5 wykroczeń pod wpływem alkoholu. Wszczęto 
3 postępowania przygotowawcze w związku z przemocą domową. Założonych zostało 
6 ”NIEBIESKICH KART''. Na terenie Gminy Aleksandrów przeprowadzono 10 interwencji 
domowych związanych i  nadużywaniem alkoholu, 

- na terenie gminy Aleksandrów w 2021r. funkcjonowało 11 punków sprzedaży napojów 
alkoholowych, w tym 1 punkt posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia 
w miejscu sprzedaży (ogródek piwny). 

§ 2. Diagnoza, o której mowa w § 1 wskazuje, na konieczność podjęcia działań 
profilaktycznych zapobiegających powstawaniu nowych problemów alkoholowych 
ukierunkowanych szczególnie na młodzież oraz działań mających na celu rozwiązywanie już 
istniejących problemów. 

§ 3. W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu się od alkoholu należy prowadzić 
działania: 

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym również dla 
dzieci i młodzieży: 

a) organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych z elementami problematyki 
uzależnień od narkotyków dla dzieci i młodzieży w szkołach w szczególności poprzez 
odczyty, wykłady, zajęcia praktyczne, 

b) popularyzacja wśród mieszkańców gminy programów ukazujących alternatywne 
bezalkoholowe formy życia towarzyskiego i społecznego, 

c) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od 
narkotyków i alkoholu, 

d) organizowanie imprez sportowych promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i innych 
środków uzależniających, 

e) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą szkolną, 

f) organizowanie pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, 
socjoterapeutycznych, a także prowadzenie dożywiania uczestniczących w nich dzieci 
i młodzieży, 

g) organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży na imprezy zawierające programy 
profilaktyki alkoholowej, 

h) uświadamianie o uzależnieniach behawioralnych człowieka powstających ze 
spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 
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2) monitorujące zjawiska związane z nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie, 

używaniem narkotyków; 

3) zapobiegające powstawaniu nadużywania alkoholu, a także zapobiegające sięganiu przez 

dzieci i młodzież po narkotyki; 

4) organizowanie szkoleń nauczycieli, pedagogów; 

5) organizowanie odczytów, pogadanek o tematyce wpływu substancji psychoaktywnych na 

zdrowie i zachowanie człowieka. 

§ 4. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - podejmowane będą 

następujące zadania: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu poprzez: 

a) wspieranie terapii odwykowej w szczególności poprzez zapewnienie osobom 
uzależnionym możliwości uczestnictwa w placówkach prowadzących taką terapię, 

b) prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia 
odwykowego, 

c) kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu, 

d) kontynuowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 
alkoholu i dla członków ich rodzin; 

2) udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy: 

a) psychospołecznej i prawnej poprzez kierowanie ich do odpowiednich instytucji i poradni 
zajmujących się problemami przemocy w rodzinie, 

b) organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej 
zagrożonych uzależnieniami, w szczególności poprzez wypoczynek zimowy/letni, 
zajęcia pozalekcyjne, itp., 

c) organizowanie obozów socjoterapeutycznych - wypoczynkowych dla dzieci z rodzin, 
w których występują problemy alkoholowe, 

d) organizowanie i finansowanie szkoleń edukacyjnych w dziedzinie rozwiązywania 
problemów alkoholowych dla rodzin uzależnionych; 

3) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, która służy 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez: 

a) wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów realizujących swoje statutowe 

działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

b) współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych, w szczególności AA, Al. Anon; 

4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zasad reklamy napojów 
alkoholowych oraz zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, o których mowa 
w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5) wspieranie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 176) poprzez organizowanie 
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. 
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§ 5. 1. Uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
środki finansowe przeznacza się na finansowanie zadań (w tym zakup niezbędnych 
materiałów, do ich realizacji), o  których mowa w § 2 – 4 , a także na; 

1) obsługę administracyjno - techniczną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

2) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) zwrot kosztów podróży wraz z dietą w sytuacji, o której mowa w § 7. 

2. Na realizację zadań wynikających z niniejszego programu, w projekcie budżetu Gminy 
Aleksandrów na 2022 rok zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. 

3. Wójt Gminy Aleksandrów po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ustali szczegółowy podział środków na każde zadanie. 

§ 6. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział 
w  pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Wynagrodzenie za jedno posiedzenie komisji ustala się w wysokości 13 % dla 
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, a 7,5 % dla pozostałych Członków 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez Radę Ministrów. 

§ 7. Ustala się, że osoba uczestnicząca w szkoleniu, naradach i sprawach związanych 
z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, które odbywa się poza miejscowością 
Aleksandrów otrzymuje zwrot kosztów podróży plus dieta na zasadach obowiązujących przy 
podróżach służbowych pracowników na terenie kraju na podstawie przedłożonego polecenia 
wyjazdu. 


