
UCHWAŁA NR XIII(85)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Dynów na 2020 rok.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r.  poz. 506  ) i art. 41 ust. 1,2 
i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 
2018 r., poz. 2137, 2244 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 ( Dz.U. z 2016r., poz. 1492).  Rada Gminy Dynów uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwala sie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok dla 
Gminy Dynów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz prelimentarz kosztów zwiazanych z realizają 
programu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowizujacą od 1 stycznia 2020 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII(85)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 
2020 ROK

Celem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest konstruowanie 
i realizacja lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 
trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspieranie 
działalności organizacji społecznych. Ponadto celem działania jest integracja – poprzez leczenie i rehabilitację 
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez pomoc dla dzieci 
wychowujących sie w rodzinach z problemem alkoholowym, a tym samym rozwój świetlic 
socjoterapeutycznych i zapewnienie im właściwej organizacji czasu wolnego, poprzez dostosowanie 
i wyposażenie obiektów sportowych i oświatowych oraz prowadzenie odpowiednich programów zajęć 
pozalekcyjnych, przyczyni się do właściwego i zdrowego rozwoju młodego pokolenia. 

1. Założenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1)zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

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.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2020 rok jest kontynuacją 
i rozwinięciem działań prowadzonych na terenie naszej gminy od kilku lat. Realizowanie tych działań 
wymaga zaangażowania wielu środowisk i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach 
i wprowadzania nowatorskich rozwiązań. 

2. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1)zmniejszenie ilości spożywania alkoholu ( szczególnie przez młodzież),

2)zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień,

3)zmniejszenie naruszeń prawa na rynku alkoholem,

4)kreowanie i propagowanie “trzeźwego stylu życia”,

5)wskazanie na atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu od nauki lub pracy.

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

1)Prowadzenie Punktu Terapeutyczno – Konsultacyjnego Problemów Alkoholowych przy ŚDS w Dynowie ( 
zatrudnienie instruktora terapii uzależnień).

2)Prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami zgłaszającymi się z problemem alkoholowym własnym lub 
rodzinnym.

3)Podejmowanie działań zmierzających do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.
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4)Kierowanie osób z problemem alkoholowym na badania do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia.

5)Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia 
odwykowego.

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

1)Utrzymanie dyżurów terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla rodzin dotkniętych problemem przemocy i osób 
z problemem alkoholowym

2)Udzielanie natychmiastowej pomocy i porady osobom uzależnionym i ich rodzinom

3)Współpraca z Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Rzeszowie

4)Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień i przemocy

5)Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach Świetlic Socjoterapeutycznych 
działających przy Szkołach gminnych.

6)Finansowanie i organizowanie szkoleń, narad, konferencji poświęconych przemocy w rodzinie.

7)Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat przemocy i sposobów jej przeciwdziałania

5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
sportowych.

1)Wspieranie przedsięwzięć turystycznych - wyjazdów, wycieczek mających na celu promowanie zdrowego stylu 
życia oraz nabywania umiejętności gospodarowania wolnym czasem

2)Dofinansowanie koncertów i programów o tematyce szkodliwości picia alkoholu i zażywania substancji 
psychoaktywnych, propagujących "trzeźwy styl życia„ - życia bez nałogów

3)Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej " Zachowaj trzeźwy umysł„ oraz kampanii "Odpowiedzialny 
kierowca”, a także włączenie się w nowe kampanie

4)Propagowanie wsród dzieci i  młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo 
w programch zajęć profilaktycznych, a także zajęć edukacyjno-rozwojowych (np. warsztaty taneczne, 
muzyczne, komputerowe, sportowe itp.) - organizowanych przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje, 
kluby sportowe, itp.)

5)Wspieranie finansowe przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego trybu życia wolnego 
od nałogów u dorosłych mieszkańców gminy Dynów (organizacja festynów i innych imprez o charakterze 
profilaktycznym)

6)Organizacja wigilii dla rodzin z problemem alkoholowym

7)Dofinansowanie i organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną (np. czytanie terapeutyczne, lektura w profilaktyce uzależnień, zajęcia 
relaksacyjne z książką, warsztaty pisarskie, różnego rodzaju konkursy i wernisaże tematyczne, teatralne 
programy profilaktyczne itp.)

8)Finansowanie animatorów prowadzących szeroko dostępne działania sportowe i edukacyjno- profilaktyczne na 
obiektach sportowych do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży, uprawiania sportu, zabawy - związanych z promowaniem trzeźwgo, wolnego od uzależnień stylu 
życia

9)Wspieranie materiałami z dziedziny profilaktyki uzależnień pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców 
zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych

10)Finansowanie programów nt. zapobiegania uzależnieniom od alkoholu oraz zjawisk przemocy i agresji

organizowanych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dynów dostarczające                                                                                                              
uczestnikom wiedzy na tematy uzleżnień, umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, 
wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie postaw asertywnych w sytuacjach namowy na działania 
niezgodne z normami społecznymi
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11)Zakup potrzebnych materiałów biurowych, plastycznych itp. do realizacji działań i zajęć profilaktycznych 
w szkołach o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzaleznień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu 
życia

12)Zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z elementami profilaktyki uzależnień

13)zakup specjaliztycznej literatury, prasy oraz filmów edukacyjnych związanych z edukowaniem
i informowaniem dzieci i młodzieży na temat szkodliwości problemów alkoholowych

14)Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych oraz autorskich programów szkolnych
i srodowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz podejmowanie w tym zakresie działań integrujących 
psychoprofilaktykę z aktywnością sportową

15)Finansowanie międzyszkolnych zawodów sportowych połączonych z profilaktyką uzależnień, 
organizowanych co rocznie w Zespole Szkół nr 3 w Łubnie

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

1)Wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

2)Wspieranie i organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia dla członków 
GKPiRPA, pełnomocnika ds. Profilaktyki i Problemów Uzależnień oraz innych podmiotów realizujących 
zadania programowe.

3)Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, 
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, 
w zakresie propagowania zasad trzeźwości i promocji zdrowia.

4)Finansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na podstawie umowy zawartej przez 
Wójta Gminy Dynów.

5)Opiniowanie wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Dynów.

6)Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania przepisów, a w szczególności sprzedaży alkoholu nieletnim.

7)Podejmowanie działań pokontrolnych, a w razie konieczności interwencyjnych w stosunku do podmiotów 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

8)Organizacja posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miarę potrzeb (zakup 
wyposażenia do biura komisji i materiałów biurowych).

9)Wspomaganie działaności Ruchu Trzeźwości w Dynowie poprzez finansowanie części kosztów
w zakresie terapii uzależnień oraz spotkania rocznicowego.

10)Wsparcie finansowe dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Harcie "Nadzieja" w akcji "Ratuj 
życie, żyj bezpiecznie„ (zakup materiałów promocyjnych, nagród)

11)Wspieranie finansowe i pozafinansowe stowarzyszeń, instytucji zajmujacych się pomaganiem oswobom 
uzależnionym i ich rodzinom

12)Szkolenie grup zawodowych mających styczność z problemem alkoholowym, a także innych grup 
zawodowych np. sprzedawców alkoholu.

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

1)Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży położonych na terenie gminy Dynów.

2)Kontrole przeprowadzają zespoły trzyosobowe, upoważnione przez Wójta, składające się z jednego pracownika 
urzędu, jednego członka   Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariusza Policji 
w Dynowie.

3)Zakres kontroli obejmuje:

a) zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z zezwoleniem,
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b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
przestrzeganie zapisów właściwych uchwał Rady Gminy.

4)Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub innych części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów 
alkoholowych, w dniach i godzinach, w których prowadzona jest ta działalność,

b) czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osby zastępującej kontrolowanego lub 
przez niego zatrudnionej.

5)Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przekazuje sie do organu wydającego zezwolenie.

6)W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania obowiązujących przepisów następuje wezwanie podmiotu 
prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych 
uchybień lub wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia.

8. Zasady finansowania zadań określonych w programie: 

1)Źródłem finansowania zadań niniejszego programu będą środki finansowe budżetu gminy uzyskane z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2)Realizatorem Gminnego Programu w 2020 roku jest: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W 2020 roku planuje się wydatki w kwocie 88 250,00 zł.

9. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Dynowie 

1)Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za:

a) uczestniczenie w posiedzeniach komisji, przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi i orzekanie 
o obowiązku leczenia

b) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania ustawy 
i uchwał Rady Gminy Dynów.

2)Jeżeli w tym samym dniu uczestniczy się w więcej niż jednym posiedzeniu otrzymuje się wynargrodzenie 
z jednego tytułu.

3)Wynagrodzenie nie przysługuje członkom komisji, którzy są pracownikami Urzędu Gminy Dynów lub 
jednostek organizacyjnych gminy, jeżeli posiedzenie odbywa się w godzinach ich pracy, w siedzibie Gminy 
Dynów. Jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy tych członków, wynagrodzenie przysługuje 
według powyższych zasad.

4)Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzenie udziału na posiedzeniu przez złożenie podpisu

na liście obecności. 

 

Id: DBCCA9F4-1A13-48AA-A9E5-556E505074D2. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII(85)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Prelimentarz kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2020.

Paragraf                        Wyszczególnienie Wydatków          Kwoty

   2310 Pokrycie kosztów pobytu osób z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień        4 000,00
   4110 Składki na ubezpieczenie społeczne         2 000,00
   4120 Składki na Fundusz Pracy            400,00
   4170 Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:

- Wynagrodzenie dla osób prowadzących Świetlice Profilaktyczno- 
Wychowawcze przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Dynów, - 
Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji 
oraz za kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

       25 000,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
do szkół,
- Zakup artykułów żywnościowych na zjazd rocznicowy osób, które 
wygrały walkę z uzaleznieniem,
- Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą GKRPA,
- Bieżąca działalność Świetlic profilaktyczno-edukacyjnych przy Szkołach 
Podstawowych na terenie gminy Dynów,
- Zakup materiałów i nagród na międzyszkolne zawody sportowo - 
profilaktyczne organizowane w Szkole Podstawowej w Łubnie,
- Zakup materiałów promocyjnych, nagród, artykułów żywnościowych na 
akcję "Ratuj życie, żyj bezpiecznie„ organizowaną przez Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Harcie "Nadzieja" - Zakup nagród 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dynów, biorącej udział w konkursie 
"Szopka Bożonarodzeniowa" organizowana w Szkole Podstawowej 
w Łubnie.

        37 350,00

  4300 Zakup usług pozostałych:
- Świadczenie usług terapeutycznych w tut. Punkcie Konsultacyjnym 
Problemów Alkoholowych, - Realizacja Programu Profilaktyczno - 
Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, - Organizacja imprez kulturalnych 
dla dzieci i młodzieźy oraz społeczeństwa lokalnego, majacego na celu 
promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, występy zespołów 
muzycznych,
- Pokrycie kosztów rekolekcji dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, - Pokrycie kosztów diagnozowania za sporzadzenie opinii 
psychologiczno-psychiatrycznej przez buegłych sadowych w sprawie 
orzzeczenia o uzaleznieniu w stosunku do osób skierowanych na leczenie 
odwykowe, koszty sądowe.

       15 000,00

  4410 Podróże słuzbowe krajowe              3 000,00

 4700 Szkolenia pracowników               1 500,00
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                                           Razem             88 250,00
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UZASADNIENIE

Realizacja zadań objętych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę

Gminy. W gminie Dynów program realizowany jest przez Gminną Komisję Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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