
UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA I GMINY DOLSK 

z dnia 29 października 2014 roku 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2015. 

 
 

 Na podstawie art.4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012r. 

poz. 1356 ze zm.
1
) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.
2
) 

Rada Miasta i Gminy Dolsk  uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok 2015”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Dolsk. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca  Rady   

        Miasta i Gminy Dolsk  

 

          Janina  Pawełczyk   

 

 

 

 

 

____________________________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z  2012 r., poz. 405; z 2013 r., poz. 1563. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.  z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379 i 

poz. 1072. 
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       Załącznik   do   Uchwały nr 

       Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk 

       z  dnia 29 października 2014 roku 

 

Gminny program profilaktyki 

i  rozwiązywania problemów alkoholowych 

na rok 2015 

  
 Problemy  wynikające z uzależnień obejmują swoim zasięgiem całą populację naszej 

gminy, dlatego działania podejmowane na rzecz zdrowia publicznego  powinny być skierowane 

na osoby uzależnione , ich rodziny oraz młodzież stojącą przed wyborem stylu życia.  

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych daje możliwość 

i szansę poprawy sytuacji osób uzależnionych i współuzależnionych i zmniejszenie skutków 

spożywania alkoholu na terenie naszego miasta i gminy. 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje  

w szczególności: 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu. 

 

1. Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych oraz członków ich 

rodzin – dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym. 

2. Pomoc osobom uzależnionym korzystającym z terapii uzależnień, w szczególności 

poprzez możliwość częściowego dofinansowanie kosztów dojazdu. 

3. Współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od alkoholu 

(pokrycie kosztów wydania opinii biegłych wg zawartych umów) 

4. Kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które 

odmówiły dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały (koszty postępowania 

sądowego). 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 

1. Wspomaganie działań mających na celu pomoc dorosłym i dzieciom dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

2. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych 

3. Pomoc prawna dla osób z grup zwiększonego ryzyka. 

4. Udzielanie pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe poprzez 

wspomaganie działalności i współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami  
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i osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów związanych  

z uzależnieniami.   

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

1. Przeprowadzenie kampanii profilaktyczno - edukacyjnej 

2. Edukacja członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w zakresie profilaktyki uzależnień. 

3. Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia, przez Miejsko-Gminną 

Komisję  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  

4. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia 

poprzez:  

a) organizowanie i dofinansowanie zajęć sportowych 

b) dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Miejsko-Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku, 

c) dofinansowanie akcji letniej i zimowej dla dzieci  

d) dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku, a w szczególności 

pobyt na obozach socjoterapeutycznych.   

5. Promowanie życia bez używek festyny, konkursy, turnieje, imprezy sportowe/oraz 

wspieranie środowisk i postaw abstynenckich poprzez współorganizowanie 

imprez środowiskowych. 

6. Współpraca z radami sołeckimi, klubami sportowymi, Miejsko – Gminnym 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, PZW – Koło w Dolsku  i placówkami 

oświatowymi. 

7. Pomoc w wyposażaniu świetlic środowiskowych i organizowaniu wolnego czasu 

dzieciom i młodzieży.  

8. Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci  

i młodzieży. 

9. Wyposażenie placówek w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

10. Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym  

w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży. 

11. Szkolenie nauczycieli, rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki  

i uzależnień wśród dzieci. 

12. Szkolenie poszczególnych grup zawodowych na temat uzależnień i przestrzegania 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

13. Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. 
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14. Pokrywanie innych kosztów związanych z uzależnieniami i profilaktyką. 

 

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazów sprzedaży alkoholu 

nieletnim lub nietrzeźwym, łamania zakazów promocji i reklamy napojów 

alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego: 

Realizacja tego zadania może odbywać się poprzez możliwość występowania przez 

Gminę w charakterze oskarżyciela publicznego tzn. wystąpieniem z aktem oskarżenia do 

sądu z pominięciem prokuratora w przypadku ww. naruszeń prawa. 

  

 

V. Zasady wynagradzania i zakres prac członków Miejsko – Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku: 

 

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej 

a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich 

rodzin lub innych osób, 

b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości  

i sposobu leczenia. 

c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji, 

d) udział w posiedzeniach Komisji. 

2. Planowanie i organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do 

poszczególnych grup wiekowych i zawodowych:   

a) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie programów edukacyjnych, 

b) kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych  

i w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o przeprowadzenie 

weryfikacji prawdziwości oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. 

3. Czynności i działania zmierzające do orzeczenia o konieczności podjęcia leczenia 

odwykowego: 

a) przyjęcie wniosku, 

b) zebranie niezbędnych informacji, wywiad środowiskowy, rozmowy  

ze świadkami. 

c) przesłanie wniosku i kompletu dokumentów do właściwego organu.  

4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.  

5. Organizowanie i współorganizowanie imprez edukacyjnych, profilaktycznych  

i sportowych.    
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6. Wynagrodzenie za w/w zadania lub inne wynikające z Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 350, - zł brutto 

miesięcznie.  

 

VI. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 

realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E L I M I N A R Z  K O S Z T Ó W  

WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
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I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA ROK 2015 

 

I. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk 

zagrożonych alkoholizmem oraz organizowanie zdrowych i bezpiecznych form 

spędzania wolnego czasu: 

 

w szczególności: 

 

1.  
Dofinansowanie  Gminnego Eko-Rajdu: minimalizacja zagrożenia alkoholizmem 

- Szkoła Podstawowa  Masłowo 

 

   700, - zł 

2.  

Dofinansowanie zajęć sportowych prowadzonych przez LKS „Zawisza” dla młodzieży z sekcji 

trampkarzy i juniorów młodszych – zajęcia profilaktyczne, zakup sprzętu i nagród 

 

 

 

- 9.500,- zł  

 

3.  
Dofinansowanie zajęć sekcji siatkarskiej chłopców przy UKS Dolsk - zajęcia profilaktyczne  

- wynagrodzenie trenera/umowa  zlecenie:                                                                             

- zakup sprzętu, nagród 

 

- 1.400,- zł 

   - 300, - zł 

4.  Dofinansowanie nagród - Biegu o Memoriał M. Stryczyńskiego - Szkoła Podstawowa Dolsk  

- imprezy bez używek - 600, - zł   

5.  Dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez MGOSiR w Dolsku -zakup nagród-

promujących zdrowy styl życia  - 1.500,- zł   

6.  Dofinansowanie imprez organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dolsku – minimalizacja 

zagrożeń - zakup nagród   

- 400, - zł 

 

7.  Dofinansowanie imprez organizowanych przez Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w 

Dolsku promujących zdrowy styl życia, bez używek   ( zakup nagród) - 700, -zł 

8.  Dofinansowanie imprez i konkursów promujących zdrowy styl życia 

bez nałogów –  organizowanych przez   PZW – Koło  Dolsk - 500, - zł 

9.  Dofinansowanie gminnego konkursu - walki z nałogami - organizator: higienistka szkolna - 300, - zł 

10.  
Dofinansowanie zakupu nagród na zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych, rajd pieszy i rajdy rowerowe organizowane dla dzieci i młodzieży zrzeszonej  

w młodzieżowych drużynach pożarniczych - minimalizacja uzależnień - 300, - zł 

11.  Dofinansowanie zakupu nagród na imprezy organizowane przez rady sołeckie – Turniej 

Sołectw  - 600, - zł 

 



6 

 

II. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

alkoholizmem - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego: 
 

1.  Dofinansowanie półkolonii zimowych, letnich, obozów oraz innych wyjazdów dzieci  - 3.000,- zł 

2.  Dofinansowanie do wycieczki organizowanej przez MGKRPA - 9.500,- zł   

 

 

III. Dofinansowanie dożywiania dzieci: 
 

 
Dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych społecznie 

zagrożonych problemem alkoholowym - 6.000,- zł 

 

 

IV. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych: 
 

 Porady i dyżury psychologa + dojazdy na terapię - 9.000,- zł 

 

 

V. Działalność  profilaktyczna,  edukacyjna  i  informacyjna 
 

1.  materiały edukacyjne    - 500, - zł   

2.  szkolenia nt. uzależnień, warsztaty profilaktyczne - 2.800,- zł   

3.  spektakle dla młodzieży - 1.200,- zł 

4.  Imprezy i działania na rzecz społeczności  lokalnej organizowane przez MGKRPA w Dolsku   - 8.480,- zł   

 

 

VI. Dofinansowanie  świetlic  środowiskowych : 
 

1. 
Działających na terenie miasta i gminy Dolsk 

- 11.200,- zł 

 

2. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym (umowa zlecenie) - 2.000,- zł 

 

 

VII. Działalność Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  
 

1.  wynagrodzenia członków komisji  -  29.820,- zł   

2.  składki    - 1.500,- zł 

3.  szkolenia      - 500,- zł 

4.  opłaty  pocztowe, opłaty sądowe    - 1.000,- zł 

5.  delegacje      - 300,- zł 

6.  materiały  biurowe        - 500,- zł   

7.  Utrzymanie siedziby MGKRPA: naprawy, wyposażenie, usługi      - 400,- zł 

 

 

Plan  dochodów -104.500,- zł  

Plan wydatków 104.500,- zł 
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U Z A S A D N I E N I E  
 

do Uchwały Nr LI.... 

Rady Miasta i Gminy Dolsk 

z dnia 29 października 2014 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok  2015. 

 

 

 Realizacja ustawowo nałożonych na gminę zadań z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przemocy oraz innych uzależnień jest prowadzona poprzez uchwalany 

corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Obejmuje on 

diagnozę środowiska lokalnego w powyższym zakresie, metody i sposoby rozwiązywania 

problemów społecznych jakimi są alkoholizm i przemoc w rodzinie. 

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane  przez gminną komisję rozwiązywania 

problemów alkoholowych, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, która czuwa nad 

realizacją gminnego programu i koordynuje realizację poszczególnych zadań i projektów. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.   

 


