
UCHWAŁA NR XX/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 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 2016 r., poz. 1492)

uchwala się
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok

§ 1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy 
stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez 
podmioty gospodarcze w roku 2020, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację Programu. Zgodnie 
z art. 18² ww. ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 1.
Cele programu

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych 
i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 
mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej dokonuje się poprzez zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów uzależnień oraz wzrost kompetencji mieszkańców
i uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy z zakresu problematyki uzależnień i zachowań 
ryzykownych. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz 
działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, integrację
i reintegrację społeczną osób współuzależnionych i uzależnionych.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy w życiu prywatnym lub 
zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami, a także do 
wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do: dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od alkoholu oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, osób dorosłych zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu, w tym osób pijących szkodliwie lub ryzykownie, osób uzależnionych od alkoholu, 
osób uzależnionych po ukończeniu terapii, osób współuzależnionych, osób pochodzących z rodzin 
z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, osób 
zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

W roku 2020 ww. cele główne będą kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich i planuje się je 
realizować poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
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2. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień od alkoholu,

3. Zapewnienie pomocy opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
problemem uzależnienia i uzależnionych od alkoholu, m.in. poprzez organizację letniego wypoczynku, 
finansowanie kosztów prowadzenia świetlic środowiskowych – placówek wsparcia dziennego (wynagrodzenia 
wychowawców, dożywianie dzieci i młodzieży, zakup materiałów, koszty wycieczek, bieżąca działalność 
świetlic),

4. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,

5. Zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych 
uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin,

6. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez 
dzieci, młodzież oraz dorosłych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

7. Wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
pracowników pomocy społecznej, oświaty, Policji, służby zdrowia w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przepisów prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach 
problemowych poprzez organizowanie szkoleń, wymianę doświadczeń, monitorowanie
i diagnozowanie sytuacji związanej z rozmiarem uzależnień w Gminie Iwonicz-Zdrój.

8. Wspieranie środowisk anonimowych alkoholików poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania klubu, 
zakup materiałów edukacyjnych, dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć.

Integralną częścią Programu jest rozpoznanie środowiskowe uwzględniające diagnozę problemów lokalnych 
oraz zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jakimi dysponuje gmina. 
Bezpośrednio z diagnozą łączy się systematyczne monitorowanie zmian i trendów w zakresie problemów 
i postaw związanych z problemami obejmującymi wszystkie obszary gminnego Programu, w tym: profilaktykę 
szkolną, środowiskową, lecznictwo odwykowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukację publiczną 
oraz rynek napojów alkoholowych.

Rozdział 2.
Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój

Na przełomie marca i kwietnia 2019 roku została przeprowadzona Diagnoza lokalnych zagrożeń 
społecznych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2021.

1. Diagnoza dorosłych

Opis badanej próby

Na terenie gminy przeprowadzone zostało wśród jej dorosłych mieszkańców anonimowe badanie ankietowe 
(w formie elektronicznej oraz papierowej), w wyniku którego otrzymano 139 prawidłowo wypełnionych 
kwestionariuszy. Wśród nich znalazło się 96 kobiet, co przekłada się na wynik 69% ogółu respondentów i 43 
mężczyzn, czyli 31% wszystkich badanych.

Wyk. 1 Podział respondentów ze względu na płeć

·Problemy społeczne występujące na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój 
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Wyk. 2 Postrzeganie wybranych problemów społecznych

Z tabeli wyraźnie wynika, iż za największe problemy mieszkańcy gminy wskazują te związane 
z alkoholizmem.

Alkoholizm najczęściej wskazany został jako problem bardzo poważny (15%) i poważny (32%), to znaczy, 
że prawie połowa mieszkańców uznaje go za problem wykraczający poza poziom umiarkowany.

Alkoholizm jest jednym z najczęściej występujących problemów społecznych w naszym kraju. Na 
podstawie ankiety należy uznać, iż również w Gminie Iwonicz-Zdrój zajmuje on wysoką pozycję wśród 
występujących tu problemów. Nadużywanie alkoholu wywiera negatywny wpływ na wiele dziedzin życia 
osoby uzależnionej, jak również jej otoczenia. Dotyka członków rodziny, wpływa na funkcjonowanie lokalnej 
społeczności i często jest przyczyną przemocy i cierpienia. Coraz częściej zdarza się, że po alkohol sięgają 
nastolatkowie, a nawet dzieci. 

Wyk. 3 Od jakiego wieku powinno się mieć prawo zakupu alkoholu

51% respondentów uznało, że należy zachować obecną granicę wieku, od którego ma się prawo do 
zakupu alkoholu tj. osiągnięcie prawnej pełnoletności w wieku 18 lat. Możliwość kupna alkoholu od dopiero 
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21 roku życia popiera jednak prawie tyleż samo osób, bo 49% osób biorących udział w badaniu. Nikt 
nie popiera obniżenia wieku dozwolonego kupna alkoholu. 

Wyk. 4 Stosunek do zasad sprzedaży alkoholu

Zdecydowana większość badanych osób, bo 69% ankietowanych, uznała, że alkohol jest towarem 
szczególnym, a dostęp do niego powinien być ograniczony i kontrolowany. Natomiast w porównaniu do 
poprzedniego pytania, zaskakiwać może, że 31% mieszkańców optuje za zupełnie swobodnym handlem tym 
towarem.

Wyk. 5 Szkodliwość alkoholu

Oczywiście alkohol jest tą samą substancją, bez znaczenia, w jakim napoju się znajduje. Różnice 
polegają tylko i wyłącznie na jego stężeniu w poszczególnych napojach. Opinie stwierdzające, że alkohol 
znajdujący się w wódce jest bardziej groźny od tego zawartego w piwie lub winie wskazują na brak 
świadomości istniejących zagrożeń wynikających ze spożywania napojów alkoholowych w jakiejkolwiek 
formie. Wśród mieszkańców gminy objętych badaniem jednak aż 88% jest świadoma szkodliwości alkoholu 
w każdej postaci. 
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Wyk. 6 Spożycie alkoholu na przestrzeni ostatnich 10 lat

Na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój spożycie alkoholu w ostatnim czasie, według większości jej 
mieszkańców, wzrosło, takiej odpowiedzi udzieliło 48% osób biorących udział w badaniu. Jednak równie 
wiele – 40% ankietowanych uznało, że spożycie alkoholu pozostało bez zmian, a tylko według 12% zmalało. 

Wyk. 7 Częstotliwość spożywania alkoholu

8% respondentów odpowiedziało, że spożywa alkohol raz w miesiącu, 37% rzadziej niż raz w miesiącu, 
czyli tylko okazjonalnie, 24% robi to kilka razy w miesiącu, natomiast 15% zadeklarowało, że nie pije 
alkoholu w ogóle. 9% – raz w tygodniu, 5%  – kilka razy w tygodniu, a także pozostałe 2% – codziennie. 
Warto zauważyć, iż pomimo tego, że mieszkańcy gminy uznają alkoholizm jako jeden z ważniejszych 
problemów występujących na terenie ich gminy, to do jego częstego spożywania przyznała się bardzo 
niewielka liczba osób biorących udział w badaniu (tylko 16% pije raz w tygodniu lub częściej wg deklaracji).
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Wyk. 8 Rodzaj spożywanego alkoholu

Okazało się, że najczęściej spożywanym alkoholem jest wino. 38% badanych deklaruje jego spożycie. Na 
drugim miejscu wśród preferencji ankietowanych znalazło się piwo, po którego sięga 30% respondentów. 14% 
stwierdziło, że najczęściej wybiera wódkę, natomiast 18% - likiery/whisky/gin i inne. 

Wyk. 9 Alkohol a bezpieczeństwo

36% ankietowanych stwierdziło, że osoby pijące alkohol w ich miejscu zamieszkania nie stanowią 
zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. 23% badanych uznało, że osoby nadużywające alkoholu mogą stanowić 
zagrożenie dla innych i wpływają na zmniejszenie się poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Najwięcej, bo 41%, nie ma zdania na ten temat. 
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Wyk. 10 Powody sięgania po alkohol

Wśród powodów spożywania alkoholu najwięcej osób, bo aż 33% ankietowanych, wskazało chęć zapicia 
problemów. Bardzo podobna ilość mieszkańców (29%) wskazała, że jest to chęć wyluzowania się, co może 
oznaczać, że zdaniem dużej grupy ankietowanych alkohol jest spożywany ze względu na jego wpływ na 
świadomość i postrzeganie otaczającej rzeczywistości (ucieczka od problemów). 

12% respondentów uznało, że najczęstszym powodem jest brak możliwości spędzania czasu w inny sposób. 
7% stwierdziło, że najczęściej jest to presja ze strony znajomych.

Wyk. 11 Sposoby wyleczenia z uzależnienia

Mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój uważają, że najskuteczniejszą metodą pomocy dla osoby uzależnionej 
jest jej własna silna wola. Odpowiedziała w ten sposób niemal połowa badanych – 48%. Mieszkańcy wierzą 
również w skuteczność psychoterapii uzależnień oraz równie mocno 
w skuteczność wsparcia ze strony najbliższych – 27%. Bardzo wielu badanych wskazało również przymusowe 
leczenie wskazane przez Sąd (22%). 12% ankietowanych stwierdziło, że najbardziej skuteczne w tym wypadku 
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byłoby zastosowanie tzw. ‘wszywki”. Jest to tabletka implantowana podskórnie, zawierająca substancję 
czynną, która po połączeniu się z alkoholem wywołuje bardzo wiele negatywnych, a także groźnych dla 
zdrowia i życia człowieka reakcji organizmu. Tym samym poprzez obawę przed nieprzyjemnymi 
dolegliwościami zmusza ona do zachowania abstynencji. Natomiast ogół mieszkańców nie wierzy w metody 
oparte na szantażu i groźbach.

Wyk. 12 Władze lokalne a problemy alkoholowe

63% osób biorących udział w badaniu uważa, że władze lokalne powinny podejmować działania 
mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu oraz problemów z tego płynących. Tylko niewielki procent 
(9%) ankietowanych nie widzi takiej potrzeby, natomiast pozostałe 35% nie ma zdania na ten temat. 

2. Punkty sprzedaży 

·Opis badanej próby 

W badaniu przeprowadzonym w punktach sprzedaży wzięło udział 10 sprzedawców z terenu Gminy 
Iwonicz-Zdrój.

Wyk. 13 Świadomość dotycząca alkoholu

Ponad połowa sprzedawców wie, że alkohol jest równie szkodliwą substancję, bez względu na to,
w jakiej formie jest podawany. Jednak aż 40% z badanych nie wie lub podejrzewa, że jest inaczej.
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Każdy napój alkoholowy, bez względu na rodzaj, zawiera tę samą substancję. Jedyną różnicą jest jej 
stężenie. Mimo że piwo zawiera mniejsze stężenie alkoholu niż wódka, to należy pamiętać, iż nadal jest to ta 
sama substancja, która ma taki sam wpływ na organizm człowieka. Większa ilość alkoholu zawarta w wódce 
powoduje tylko szybsze wprowadzenie się w stan upojenia alkoholowego, niż ilość alkoholu zawarta w winie 
lub piwie, ale bez względu na rodzaj alkoholu należy pamiętać, iż jego nadmierne spożycie jest niebezpieczne 
i może prowadzić do uzależnienia.

Wyk. 14 Spożycie alkoholu w miejscu sprzedaży

100% spośród ankietowanych nie zgadza się na spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych 
w miejscach, w których prowadzona jest ich sprzedaż. Zdanie sprzedawców jest w tym przypadku 
jednoznaczne, nikt nie zgadza się na picie alkoholu w sklepie.

Wyk. 15 Częstotliwość spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży

30% stwierdziło, że taka sytuacja ma miejsce raz w miesiącu. Kolejnych 10% zauważa ten problem raz 
w tygodniu. Zdecydowana większość jednak zaznacza, że takie sytuacje w ogóle im się nie przytrafiają. 
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Wyk. 16 Osoby spożywające alkohol jako zagrożenie

70% sprzedawców odpowiedziało, że takie osoby w jakiś sposób zagrażają innym w ich otoczeniu, a tylko 
20% ankietowanych było odmiennego zdania i uważa, że nie widzi żadnego zagrożenia ze strony osób 
będących pod wpływem alkoholu.

Wyk. 17 Wydarzenia związane z alkoholem w obrębie sklepu

Około jednej trzeciej sprzedawców miała w ostatnich miesiącach takie nieprzyjemne doświadczenie 
związane z handlem alkoholem. Możemy więc zaznaczyć, że takie incydenty mają miejsce i nie są całkiem 
marginalnym zjawiskiem.

Wyk. 18 Sprzedaż alkoholu nietrzeźwym
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Dla 100% sprzedawców alkoholu z Iwonicza-Zdroju sprzedaż tego typu napojów osobie nietrzeźwej 
jest niestosowna. 

Wyk. 19 Sprzedaż alkoholu a wiek

70% sprzedawców odpowiedziało, że produkty te powinny być sprzedawane od 18. roku życia. 
Pozostała grupa (30%) uważa, że alkohol powinien być dostępny od 21. roku życia. Natomiast nikt nie sądzi, 
że powinna to być kwestia wolna od ograniczeń lub że granica wieku powinna być przesunięta wcześniej. 

Wyk. 20 przypadki sprzedaż alkoholu nieletnim

30% sprzedawców zna takie sytuacje.

Wyk. 21 Sprzedaż papierosów i alkoholu osobom nieletnim
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Wszyscy sprzedawcy stwierdzili, że nigdy nie sprzedali alkoholu osobie niepełnoletniej. Bardziej 
liberalni okazują się być w stosunku do sprzedaży papierosów, ponieważ 40% z nich ma doświadczenie 
świadomego sprzedania ich osobie niepełnoletniej. Warto mieć na uwadze fakt, iż wielu sprzedawców często 
nie przyznaje się do sprzedaży używek nieletnim, ponieważ boją się konsekwencji płynących z takiego 
zachowania. 

Wyk. 22 Próby zakupu alkoholu przez nieletnich

Aż 40% z nich ma z taką sytuacją do czynienia przynajmniej raz w tygodniu, a tylko 10% nie miała 
takiej sytuacji nigdy. 

Wyk. 23 Zapytania sprzedawców o dowód osobisty

70% twierdzi, nie ma z tym problemu i bez skrępowania prosi o okazanie dowodu osobistego. Nikt 
nie stwierdził, że nie sprawdza dowodu pomimo wątpliwych sytuacji. 
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Wyk. 24 Skuteczność kontroli sprzedaży napojów alkoholowych

Jeśli chodzi o kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych aż 80% sprzedawców bardzo dobrze lub dobrze 
ocenia jej skuteczność. 

Wyk. 25 Stosunek sprzedawców do szkoleń

Większość, 70% ankietowanych, deklaruje, że zupełnie nie odczuwa potrzeby uczestnictwa w tego 
typu szkoleniach. Pozostałe 30% twierdzi, że chce w nich uczestniczyć (nie deklarując, czy preferowałaby 
jakąś konkretną formę: stacjonarną czy w punktach sprzedaży). 

3. Dzieci i młodzież 

Podstawowym celem ankiety, która została przeprowadzona wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy 
Iwonicz-Zdrój, była analiza określonych problemów społecznych, do których należy:

– używanie przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze),

– zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu (cyberprzemoc),

– problemy związane z przemocą i agresją w środowisku szkolnym oraz domowym.
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·Opis badanej próby 

W ramach diagnozy poddano badaniu młodzież uczącą się w placówkach oświatowych znajdujących się na 
terenie gminy szkół podstawowych. Anonimowe ankiety wypełniło 338 uczniów. 

Wyk. 26 Podział respondentów ze względu na płeć

·Alkohol a młodzi mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój 

Oczywiście alkohol jest tą samą substancją, bez znaczenia, w jakim napoju się znajduje. Różnice polegają 
jedynie na jego stężeniu w poszczególnych napojach. Opinie stwierdzające, że alkohol znajdujący się w wódce 
jest bardziej groźny od tego zawartego w piwie lub winie, wskazują na brak świadomości istniejących zagrożeń 
wynikających ze spożywania jakiejkolwiek formy napojów procentowych.

Wyk. 27 Czy alkohol to alkohol?

Uzyskane odpowiedzi wskazują na świadomość tylko pewnej grupy dzieci odnośnie alkoholu. 34% 
nie zdaje sobie sprawy, że alkohol, niezależnie od procentu jego zawartości, jest tą samą substancją, 
wywołującą takie same skutki. 

Co interesujące, w badaniach ogólnopolskich odsetek osób uznających powyższe zdanie za prawdziwe 
wzrasta wraz z wiekiem. Wydaje się to być świadectwem racjonalizacji decyzji przez osoby chętnie sięgające 
po niskoprocentowe napoje „wyskokowe”, także w sytuacjach, gdy jest to niewskazane.
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Wyk. 28 Alkohol wśród znajomych

Wśród młodzieży uczącej się w szkołach w gminie aż 55% zna kogoś ze swoich rówieśników, kto pije 
już alkohol. Świadczy to o dużym kontakcie młodzieży z napojami alkoholowymi. Spożywanie alkoholu 
wśród tak młodych osób z pewnością wymaga podjęcia odpowiednich działań. Dla 21% dzieci to połowa lub 
większość kolegów, co może wpływać na silną presję rówieśników na to, by równie szybko zainicjować 
spożywanie alkoholu. Wyniki są mocno niepokojące.

Wyk. 29 Osobiste doświadczenia z alkoholem

Wyk. 30 Inicjacja alkoholowa

Wczesny wiek inicjacji alkoholowej jest poważnym czynnikiem ryzyka dla problemów natury zarówno 
zdrowotnej jak i rozwojowej młodych ludzi. Okazuje się, że często do pierwszego zetknięcia 
z alkoholem dochodzi w wieku 13-15 lat. Jest to więc przedział wiekowy, w którym szczególnie należy 
podjąć się profilaktyki alkoholowej.
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Wyk. 31 Pierwszy kontakt dzieci i młodzieży z alkoholem

Najczęściej inicjacja alkoholowa wśród uczniów miała miejsce w domu. Takiej odpowiedzi udzieliło 
48% badanych uczniów szkół podstawowych. Drugim takim miejscem, są wakacje (35%). 

Wyk.  32 Częstotliwość picia alkoholu

W przypadku uczniów SP 74% zaznaczyło, że nie pije już alkoholu, natomiast 12% – parę razy w roku 
(mogą to być np. okazje rodzinne, lampka szampana na sylwestra). Mamy jednak grupę ok. 10-14% dzieci, 
które piją już teraz alkohol regularnie.

Wyk.  33 Samodzielne kupno alkoholu

92% dzieci nigdy nie kupowało alkoholu.

Rozdział 3.
Zadania Programu i sposób ich realizacji.

Większość zadań realizowanych na poziomie gminy, zgodnie z ww. ustawami, w obszarze profilaktyki 
szczególnie uniwersalnej i edukacji społecznej, jest wspólnych lub zbieżnych, a ich adresatami są te same lub 
pokrewne grupy osób. Nowoczesne podejście do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji musi zakładać kontekst 
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wszystkich uzależnień ze względu na upowszechniające się wzory łączenia substancji i przenoszenia 
uzależnień.

Główne zadania Programu w szczególności będą obejmować:

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych, młodzieży, 
dzieci i ich rodzin, współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami od alkoholu. 

Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

Planowane działania:

1. Organizowanie pomocy terapeutycznej w formie programu psychoterapii, edukacji grupowej
i indywidualnej prowadzonej przez kompetentne organizacje i osoby fizyczne zajmujące się problemem 
przeciwdziałania alkoholizmowi tj.:

1) prowadzenie terapii,

2) organizowanie spotkań edukacyjno-terapeutycznych,

3) prowadzenie grupy wstępnej,

4) prowadzenie grupy zaawansowanej.

2. Finansowanie i prowadzenie działalności punktu informacyjno–konsultacyjnego między innymi poprzez:

1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, 
kierowanie do leczenia specjalistycznego,

2) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia,

3) udzielanie i gromadzenie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie gminy, powiatu, 
regionu, województwa,

4) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

5) inicjowanie interwencji kryzysowej,

6) udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od środków 
psychoaktywnych.

7) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

3. Finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień.

4. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

5. Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej.

6. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu.

7. Refundacja kosztów pobytu na obozach, rekolekcjach, szkoleniach, seminariach abstynenckich, zajęciach 
terapeutycznych, grupach samopomocowych osobom uzależnionym – pod warunkiem utrzymywania 
trzeźwości.

8. Organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

9. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA i innych.

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

Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z ww. rodzin.

Planowane działania:
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1. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności 
interwencyjno-motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, 
terapii lub oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

2. Prowadzenie w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień (zajęć profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i treningów psychoedukacyjnych 
dla nauczycieli i wychowawców, spotkań terapeutycznych).

3. Współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

4. Wspieranie pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną rodzin z problemem alkoholowym, przemocą 
w rodzinie i trudnościami w zakresie opieki i wychowania.

5. Konsultacje dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej.

6. Uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

7. Organizowanie grup wsparcia dla osób po zakończeniu programu leczenia w placówce odwykowej.

8. Wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu udzielającego pomocy dzieciom i rodzinie
z problemami wynikającymi z uzależnień, w szczególności w zakresie współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

9. Finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych 
bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej (m.in. dla członków GKRPA, nauczycieli, 
Policji, zespołu interdyscyplinarnego i innych osób przeciwdziałających szeroko rozumianej patologii 
społecznej).

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Cel: zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania 
alkoholu i innych substancji uzależniających.

Planowane działania:

1. Tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki problemowej 
obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne grupy społeczne mające wpływ na 
kształtowanie polityki trzeźwościowej:

1) współpraca z placówkami oświatowymi oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi,

2) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w kreowaniu polityki 
trzeźwościowej na terenie gminy,

3) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich,

4) wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się,

5) działania edukacyjne i informacyjne skierowane do całej populacji gminy, wdrażanie ogólnopolskich 
i regionalnych kampanii, mających na celu zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami oraz skutkami 
medycznymi i prawnymi związanymi z nadużywaniem alkoholu oraz stosowaniem przemocy
w rodzinie,

6) realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjno-
edukacyjnych przez certyfikowanych pedagogów, trenerów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

7) przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców 
gminy,

8) prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie Gminy, udział w kampaniach o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim,

9) promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, 
w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego,
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10) zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

11) współorganizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich połączonych 
z programem profilaktycznym,

12) organizowanie konkursów gminnych mających na celu bezpieczny styl życia (konkurs dotyczący ruchu 
drogowego),

13) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, których celem jest 
propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia,

14) współorganizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,

15) prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej.

2. Prowadzenie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami sportowo-rekreacyjnymi 
i edukacyjnymi:

1) wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych, promujących bezalkoholowe 
przedsięwzięcia,

2) organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży
i rodzin (m. in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki, rekolekcje trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe 
– Dzień Dziecka, mikołajki itp.) mających wyraźny cel profilaktyczny, eksponujący kulturalny i sportowy 
aktywny i zdrowy sposób życia,

3) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z odniesieniem profilaktycznym,

4) dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, m.in. poprzez 
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami programu profilaktycznego,

3. Edukacja zdrowotna:

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka 
szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia,

2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 
dzieci i młodzież,

3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym,

4) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

4. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, wspartych 
programami profilaktycznymi.

Cel: prowadzenie działań edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych wobec dzieci i młodzieży, 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Planowane działania:

1) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, plakatów, literatury, gadżetów itp.) 
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi, dotyczącymi problematyki uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy i bezpieczeństwa w zależności od potrzeb i możliwości finansowych,

2) zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach,

3) finansowanie bieżącej działalności świetlic.

5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych w celu 
ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym i na kredyt.

Cel: przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawa.

Planowane działania:

1) organizowanie szkoleń dla sprzedawców,
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2) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

3) prowadzenie kontrolowanego zakupu alkoholu,

4) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

6. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

Cel: przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawa i działania o charakterze profilaktycznym.

Planowane działania:

1) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,

2) działania edukacyjne.

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

Cel: poszerzenie i urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym.

Planowane działania:

1) współpraca z instytucjami (ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, przedszkolami, służbą zdrowia, 
komisariatem Policji itp.), organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, które są współrealizatorami 
Programu,

2) współpraca z mediami,

3) współpraca z instytucjami, organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży
w zakresie profilaktyki uzależnień mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie 
trzeźwych obyczajów, finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży na podstawie przedłożonych projektów 
profilaktycznych,

4) organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,

5) doposażanie szkół i innych placówek w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne) oraz sprzęt 
niezbędny do realizacji zajęć mających wyraźny cel profilaktyczny,

6) wspieranie środowisk anonimowych alkoholików (finansowanie kosztów utrzymania klubu, zakup 
materiałów edukacyjnych).

V.  Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób. 

Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego oraz integracja społeczna

Planowane działania:

Realizowanie zadań związanych z integrowaniem ww. osób ze środowiskiem lokalnym poprzez:

a) współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej uczestników Centrum Integracji Społecznej, 
(współfinansowanie uczestnictwa w warsztatach),

b) prowadzenie innych działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków i ich rodzin.

VI.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 2. Zasady funkcjonowania i wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie
w następujących przypadkach:

1) za udział w posiedzeniu Komisji – 120 złotych,
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2) za udział w zespole kontrolującym przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych – 160 złotych,

3) za udział w zespole przeprowadzającym rozmowy motywujące do zmiany postaw i podjęcie działań 
zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu – 160 złotych,

4) za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta i zwrot kosztów 
przejazdu na ogólnych zasadach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń 
w miejscach publicznych. 

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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