
UCHWAŁA NR XVII/162/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 506 z późn. zm)) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U.  2019 poz. 2277 z późn. zm), uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,  
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Id: A5AF17E8-6AD0-49FC-A41C-AC1E45177915. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XVII/162/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 18 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
NA 2020 ROK

I.  WPROWADZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy.

W myśl powyższego opracowany został dla Gminy Santok Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, w którym określone zostały zadania konieczne 
do realizacji wobec występujących problemów alkoholowych na terenie Gminy Santok oraz propozycje 
działań służących rozwijaniu lokalnego systemu rozwiązywania tychże problemów.

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok są zbieżne z założeniami wskazanymi w obszarze polityki społecznej w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Santok na lata 2014 – 2020 (Uchwała Nr 
XLIII/330/14 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2014. r.).

Program uwzględnia także działania podejmowane w zakresie realizacji celu operacyjnego 
dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów związanego z używaniem alkoholu, określonego 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Działania wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi tworzą system pomocy dla wielu 
grup odbiorców na różnych etapach zagrożenia problemami uzależnienia od alkoholu.

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Santok, a w szczególności do osób 
z grup ryzyka, uzależnionych i ich rodzin, osób fizycznych, prawnych i podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej, realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z nadużywaniem alkoholu.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok prowadzone będą m.in. przez jednostki organizacyjne gminy, organizacje 
pozarządowe, instytucje oraz inne uprawnione podmioty.

Gmina Santok na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma obowiązek corocznego uchwalania programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, określającego obszary, w jakich podejmowane będą działania 
profilaktyczne.

Ustawodawca powierzył gminom do realizacji konkretne zadania obejmujące:

•zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu;

•udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

•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 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

•wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych;

•podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 reklama 
napojów alkoholowych i art. 15 zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, nietrzeźwym, pod zastaw lub na 
kredyt ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Id: A5AF17E8-6AD0-49FC-A41C-AC1E45177915. Podpisany Strona 1



•wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok uwzględnione zostały również wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W realizacji programu zakłada się również potrzebę 
zaangażowania placówek oświatowo- wychowawczych, służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji i organizacji pozarządowych.

Podstawy prawne:

•Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm);

•Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 poz. 1492 z późn. zm);

•Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej  (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.);

•Ustawa  z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  2019 poz.  869 z późn. zm.);

•Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie (Dz. U.  
2019 poz. 688 z późn. zm.);

•Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. 2019 poz. 1843 z późn. 
zm.);

•Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.  o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2019 poz. 217 z późn. zm.);

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492).

II.  DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że alkohol pije 2,3 mld ludzi na świecie. Jest 
on odpowiedzialny za 5% wszystkich zgonów, co oznacza, że w 2016 r. ponad 3 mln osób zmarło 
w wyniku jego szkodliwego spożywania. Spośród tej grupy 2,3 mln stanowili mężczyźni.   Ze wszystkich 
zgonów mających związek ze spożywaniem alkoholu 28% było efektem obrażeń odniesionych 
w wypadkach drogowych, aktów przemocy, samookaleczenia, 21% było związanych ze  schorzeniami  
układu   trawiennego,  19%  z   chorobami   układu   krążenia,   pozostałe   zaś z chorobami zakaźnymi, 
nowotworami, zaburzeniami psychicznymi. Na schorzenia spowodowane piciem alkoholu cierpi 237 mln 
mężczyzn i 46 mln kobiet. Najwyższy odsetek takich osób wśród mężczyzn i kobiet jest w Europie 
(14,8% i 3,5%) oraz w regionie obu Ameryk (11,5% i 5,1%). Zaburzenia związane z piciem alkoholu są 
bardziej powszechne w krajach o wysokim dochodzie. Najwyższy wskaźnik średniego spożycia alkoholu 
można odnotować w Europie pomimo tego,  iż jego konsumpcja na mieszkańca spadła od 2010 roku 
o ponad 10%. Średnie spożycie alkoholu przez osoby, które piją alkohol wynosi 33 gramów czystego 
alkoholu dziennie. Odpowiada to około dwóm kieliszkom wina (każdy po 150 ml), jednej dużej butelce 
piwa (750 ml), dwóm kieliszkom alkoholu wysokoprocentowego (każdy po 40 ml). Badania dowodzą, że 
44 % Europejczyków spożywa alkohol w wieku 15-19 lat, jednakże w wielu krajach spożycie alkoholu 
rozpoczyna się  o wiele wcześniej. W skali całego świata najczęściej spożywane są alkohole 
wysokoprocentowe, które odpowiadają za 45% całej konsumpcji, na drugim miejscu jest piwo 34%, 
a następnie wino 12%. W Polsce najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo 56%, a następnie alkohole 
wysokoprocentowe 36% i wino 8% (źródło: 

http://www.who.int/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-
people-each-year-most-of-them-men

, dostęp: 12.11.2019).

Według danych GUS w latach 2005-2017 konsumpcja wódki, likierów i innych napojów 
spirytusowych na jednego mieszkańca wzrosła z 2,5 do 3,3 litra. W tym samym czasie spożycie piwa 
wzrosło z 80,7 do 98,5 litra. Spośród napojów alkoholowych spadło jedynie zainteresowanie winami 
i miodami pitnymi z 8,6 do 6,1 litra (źródło: 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dostawy-na-rynek-krajowy-oraz-spozycie-
niektorych-artykulow-konsumpcyjnych-na-1-mieszkanca-w-2017-roku,9,8.html

, dostęp: 12.11.2019).
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Spożywanie alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno 
jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, uzależnionych, ale 
wpływają na szeroko rozumiane otoczenie uzależnionego, powodując wiele szkód społecznych tj. 
przestępczość, ubóstwo, przemoc w rodzinie czy wypadki samochodowe. W obecnej dobie 
nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, dotkniętym problemem alkoholizmu, ale jak to 
robić interdyscyplinarnie i efektywnie. Zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwej organizacji czasu 
wolnego przyczyni się do zmniejszenia, a w niektórych grupach do wyeliminowania ryzyka sięgnięcia po 
alkohol czy narkotyki. Dostosowanie i odpowiednie wyposażenia bazy oświatowo-wychowawczej, 
fachowa i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szkół oraz ciekawy i edukacyjny program zajęć 
pozaszkolnych są gwarancją na zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwego i zdrowego rozwoju.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok jest 
kontynuacją działań zainicjowanych w latach poprzednich, stanowiąc podstawowy dokument 
określającym zakres i formę realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Program 
ma na celu tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania 
powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz zmniejszeniu tych, które 
aktualnie występują.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2020 rok ma 
charakter dokumentu rocznego. Okoliczność ta nakazuje opierać planowane w nim działania na 
podstawach finansowych określonych w przyjętym na dany rok budżecie Gminy Santok, bazować 
w realnie podejmowanych działaniach na istniejącej infrastrukturze organizacji i podmiotów, które 
w okresie danego roku są w stanie zapewnić realizację przyjętych zadań i priorytetów. Roczna 
perspektywa zadań spowoduje, że większość zadań będzie kontynuacją z lat poprzednich, m.in. 
ogólnopolska kampania profilaktyczna.

W 2019 roku Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA) zajmowała się rozpoznawaniem środowisk, w których istnieje problem alkoholowy. W ramach 
funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego udzielano następujących form pomocy: porada, konsultacja, 
instruktaż, działania informacyjne, interwencyjne i wspierające oraz prowadzono zajęcia terapeutyczne.   
W 2019 r. realizowano zadania z zakresu profilaktyki  uzależnień. Ściśle współpracowano z placówkami 
oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komendą 
Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Gminnych 
Programów Profilaktycznych za 2019 r.

III.  CELE PROGRAMU

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
realizowane będą poprzez prowadzenie zadań polegających na podnoszeniu poziomu wiedzy 
i świadomości mieszkańców Gminy Santok

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 
alkoholowych, podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości spożywania 
alkoholu, podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury i wzorców spożywania napojów 
alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych 

Cele szczegółowe:

·wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu 
i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową,

·promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych jako stylu życia bez używania alkoholu oraz 
wspieranie działań ograniczających dostępność do alkoholu,

·prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz udzielanie pomocy jej ofiarom,

·wspieranie procesu wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz prowadzenie działań na rzecz osób 
będących w stanie nietrzeźwości,

·wspieranie zatrudnienia socjalnego,
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·wspieranie oddziaływań umożliwiających integrację osób uzależnionych od alkoholu oraz członków 
ich rodzin,

·wspieranie dostępu do działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zagrożonych, 
używających i uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,

·wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,

·wspieranie podnoszenia kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego.

IV.   ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok są mieszkańcy Gminy Santok, w szczególności:

1. osoby i rodziny doświadczające problemów związanych z nadużywaniem alkoholu,

2. osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione,

3. dzieci i młodzież, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu 
dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, a także ich rodzice,

4. osoby/podmioty zajmujące się zapobieganiem występowania problemów alkoholizmowych i pomocą 
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym,

5. jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne uprawnione podmioty, jak 
również prywatne, działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

V.  ZADANIA PROGRAMU

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 
realizowany będzie poprzez zadania zawarte w następujących obszarach:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, poprzez:

•organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla 
osób doznających przemocy domowej, poprzez prowadzenie do Punktu Konsultacyjnego, świadczący usługi 
dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanii i przemocą w rodzinie. Osoba pracująca 
w Punkcie Konsultacyjnym powinna posiadać kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy, profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Santok, 
w szczególności osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, 
członków rodzin osób uzależnionych, doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc. Do zadań 
Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób 
współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia             
specjalistycznego, prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób nadużywających                                                         
alkohol,  motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych                                                                       
do zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 
organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań 
motywujących do podjęcia terapii, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego 
wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, a także prowadzenie 
statystyki udzielanych porad i konsultacji. Zakres finansowania działalności Punktu Konsultacyjnego 
dotyczy  wynagrodzenia dla osoby tam pracującej według rekomendacji Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających 
przesłanki art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                          
w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie,

•współpraca z placówkami pomagającymi ofiarom przemocy w rodzinie, m.in. z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

poprzez:

•udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dotkniętym przemocą  przez 
specjalistę ds. uzależnień,

•udzielanie pomocy prawnej osobom współuzależnionym,

•rozpoznawanie środowisk zagrożonych alkoholem oraz podejmowanie postępowań interwencyjnych,

•zorganizowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie współdziałając w tym zakresie 
z organizacjami społecznymi, kościołem i jednostkami organizacyjnymi gminy,

•inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin problemem alkoholowym oraz 
niesienie pomocy tym dzieciom współpracując w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

•współpraca z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. w realizacji Niebieskiej Karty, a tym samym 
zapobieganiu zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie; w przypadkach koniecznych również w zakresie 
doraźnej pomocy przed agresją i przemocą w rodzinie,

•kierowanie do placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzenie przez 
specjalistyczną placówkę diagnozy problemów uzależnień na terenie Gminy Santok.

3. Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjno – edukacyjnej w szczególności dla dzieci 
i młodzieży i osób dorosłych, poprzez :

•organizowanie i prowadzenie na terenie szkół oraz placówek oświatowo - kulturalnych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 
1 w Gorzowie Wlkp., Gminny Ośrodek Kultury  i Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.,

•wsparcie i pomoc finansowa w realizacji programów profilaktycznych,

•realizację specjalistycznych programów profilaktycznych,

•prowadzenie działalności placówek wsparcia w połączeniu z rozszerzonym        programem działania 
edukacyjno – rekreacyjnym (m.in. turnieje sportowe, konkursy plastyczne, recytatorskie i teatralne,  pomoc 
uczniom w nauce,  propagowanie zdrowego stylu życia),

•zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia 
pozalekcyjne, kółka zainteresowań oraz zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności psychologicznych 
potrzebnych w kontakcie z młodzieżą sięgającą po środki zmieniające świadomość) prowadzonych przez 
profesjonalistów w zakresie terapii uzależnień w placówkach oświatowo – kulturalnych,

•lansowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie sportu i turystyki oraz imprez kulturalno – 
profilaktycznych,

•zaopatrzenie w wydawnictwa dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie (broszury, czasopisma, 
książki, plakaty) instytucji, zakładów, jednostek organizacyjnych gminy deklarujących pracę na rzecz 
prowadzenia profilaktyki   antyalkoholowej

•organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznej o charakterze ogólnopolskim,

•realizacja i zakup programów z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi  ukierunkowanych na 
działania edukacyjno-informacyjne realizowanych w środowisku szkolnym,

•udział w pokazach filmowych i zajęciach profilaktycznych.

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:

•dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych członków GKRPA, nauczycieli, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i świetlic 
środowiskowych jako jednostek współpracujących w realizacji zadań nakreślonych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•dofinansowanie działań profilaktycznych w realizacji programów profesjonalnych i autorskich 
w placówkach oświatowych i oświatowo – kulturalnych na terenie gminy,
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•dofinansowanie powstających inicjatyw społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości wśród lokalnej 
społeczności, w tym: debaty lokalne, koncerty, festyny, happeningi, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 
w szkołach, stowarzyszeniach, organizacjach społecznych,

•współpraca z kościołem rzymsko-katolickim i związkami wyznaniowymi na rzecz ruchu 
trzeźwościowego,

•dofinansowanie do wyjazdów dzieci na różnego rodzaju formy wypoczynku letniego  (kolonii, obozów, 
zielonych szkół) w programie, których jest promocja zdrowego   trybu życia i profilaktyka uzależnień,

•zorganizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla

gminnych jednostek organizacyjnych,

•finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem GKRPA.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  i  15  
Ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, a mianowicie:

•działania informacyjne i szkoleniowe podejmowane dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy, podejmowanie działań kontrolnych wobec przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

•kontrole, o których mowa w pkt. 1 obejmować będą przestrzeganie przez sprzedających napoje 
alkoholowe zasad obrotu tymi napojami zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, a w szczególności:

- zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

- legalności źródła pochodzenia sprzedawanych napojów alkoholowych,

- przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu,

- prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów

alkoholowych w roku poprzednim,

- zasadności skarg dotyczących powtarzającego się zakłócenia porządku publicznego w miejscach sprzedaży 
lub najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,

- przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych przez punkty 
sprzedaży tych napojów,

•postępowania dowodowe w toku, których mogą zostać podjęte decyzje o cofnięciu zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych:

- skargi mieszkańców potwierdzone zgłoszeniem do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie 
interwencji; potwierdzenie danego faktu przeprowadzającego kontrolę,

- sprzedaż osobom nieletnim i nietrzeźwym,

- nie przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu,

- przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu (protokół z kontroli przeprowadzonej wspólnie 
z Urzędem Skarbowym w Gorzowie Wlkp.).

•przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych na temat
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI.  FINANSOWANIE PROGRAMU

Finansowanie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2020 rok finansowane jest z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż.

VII.  REALIZATORZY PROGRAMU 

1. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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3. Gminne jednostki organizacyjne, tj. placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury,

Ośrodek Pomocy Społecznej,

4. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.,

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.,

6. Organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje zadania publiczne z

zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji
i organizacji wolontariatu.

VIII.  MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

1. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok koordynowana będzie przez Wójta Gminy Santok.

2. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekłada 
sprawozdanie z realizacji programu Wójtowi Gminy Santok do dnia 28 lutego roku następującego po roku, 
którego dotyczy sprawozdanie, a Wójt Gminy  przekłada je Radzie Gminy do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

IX.  GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Zadania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

•opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność 
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Santok, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

•kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Santok, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

•podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

•kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane przez lekarzy 
biegłych.

•współpraca z Policją w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy 
w rodzinie.

•podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej 
oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.

•inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin alkoholowych.

2. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków wpływających do Gminnej Komisji  ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

•Kto może złożyć wniosek? 

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład 
pracy, placówka oświatowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Komenda Miejska Policji, Prokuratura Rejonowa), która wie  o osobie nadużywającej alkoholu 
i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo 
systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

•Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Santoku.

•Rejestracja wniosków 
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Sekretarz Komisji zobowiązany jest przyjąć i zarejestrować w wewnętrznym rejestrze Komisji każdy 
wniosek, nawet gdy wniosek jest anonimowy bądź dane wnioskodawcy nie są czytelne.

•Przekazanie wniosku

Wnioski mogą być przekazywane drogą pocztową lub osobiście. W przypadku składania wniosku przez 
instytucję za pośrednictwem pracownika obok wymaganej pieczątki i podpisu osoby podpisującej wniosek 
z danej instytucji wymagany jest zapis: „wniosek przekazałam/łem dnia … (imię i nazwisko osoby 
przekazującej)”. W przypadku składania wniosku przez osoby prywatne wyżej wymieniona procedura 
nie jest wymagana.

•Dane jakie powinien zawierać wniosek

- Wniosek powinien zawierać następujące dane: dane wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi, dane 
osoby posiadającej problem alkoholowy, adres zamieszkania osoby z problemem alkoholowym, numer 
sprawy w przypadku składnia wniosku przez instytucję, uzasadnienie wniosku, tj. opis uzależnienia, 
zachowania osoby uzależnionej od alkoholu z uwzględnieniem informacji o podjętym leczeniu 
w przeszłości, podpis w przypadku składania wniosku przez osobę prywatną, pieczątka i podpis osoby 
podpisującej wniosek w przypadku składania wniosku przez instytucję. 

•Ocena zasadności i poprawności złożonego wniosku 

- Zarejestrowane przez Sekretarza Komisji wnioski rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Komisji 
i stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.

- Następnie po podjęciu decyzji przez członków Komisji, Przewodnicząca lub Sekretarz dokonują dekretacji, 
która zawiera adnotację czy dany wniosek należy rozpatrywać na posiedzeniu komisji czy też wymaga on 
uzupełnienia.

•Przepływ informacji pomiędzy wnioskodawcą a Komisją:

- Wszystkie informacje z zakresu prowadzonego postępowania wobec osoby zgłoszonej udzielane są drogą 
pisemną, tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku.

- Osobie prywatnej – wnioskodawcy Sekretarz może udzielić informacji osobiście w siedzibie Komisji.

- Zaproszenie na posiedzenie komisji Sekretarz Komisji wysyła zaproszenie do osoby, której wniosek dotyczy 
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

•Kto może uczestniczyć w posiedzeniu komisji leczniczej? 

- W posiedzeniu komisji leczniczej uczestniczą członkowie komisji oraz osoba zaproszona a w uzasadnionych 
przypadkach przedstawiciele instytucji pomocowych.

- Z przeprowadzonej rozmowy sporządzany jest protokół, który osoba zaproszona zobowiązana jest odczytać 
i podpisać.

- W przypadku odmowy podpisania Sekretarz odnotowuje ten fakt w protokole.

•Informacje dodatkowe

- W trakcie prowadzonego postępowania Komisja może zaprosić na posiedzenie jako świadków rodzinę 
osoby wobec której prowadzone jest postępowanie jak również samego wnioskodawcę.

- Dodatkowo Komisja może kierować pisemne prośby o udzielenie informacji o w/w osobie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Zespołu Kuratorskiego, Komendy Miejskiej Policji oraz innych nie wymienionych 
instytucji, które mogą posiadać istotne informacje   w przedmiotowej sprawie.

•Kierowanie sprawy do Sądu Rejonowego :                                                                                         

- W toku prowadzonego postępowania mimo braku obecności osoby wzywanej Sąd może podjąć decyzję 
o skierowaniu danej osoby na przymusowe leczenie odwykowe.

X.  SPRAWY ORGANIZACYNE

1. Odpowiedzialnymi za realizację zadań określonych w programie zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w szczególności są:

•Wójt Gminy Santok,

•Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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•Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się dla członków GKRPA  wynagrodzenie brutto za pracę w posiedzeniu Gminnej Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150 PLN  (za udział w jednym 
posiedzeniu).

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest imienna lista obecności – udział w posiedzeniu komisji lub 
w innych pracach związanych z realizacją programu.

4. Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są finansowane ze środków uzyskanych z opłat za 
zezwolenia – art. 11¹ wyżej cytowanej ustawy.

5. Za wydatkowanie środków gminnego programu odpowiada Wójt Gminy Santok.

6. Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wymagać będzie zgody Wójta Gminy Santok.

7. Projekt programu opracowuje Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wspólnie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W sprawie zatwierdzenia programu Rada Gminy Santok  podejmuje uchwałę.

8. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekłada 
sprawozdanie z realizacji programu Wójtowi Gminy Santok do dnia 28 lutego roku następującego po roku, 
którego dotyczy sprawozdanie, a Wójt Gminy przekłada je Radzie Gminy do dnia 31 marca roku następującego 
po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok jest programem 
otwartym, do którego można wnosić zmiany.
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Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok obejmuje
zadania dotyczące prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. W programie zostały ujęte zadania wynikające z Diagnozy Lokalnych Zagrożeń
Społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Santok w 2019 r.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm), Rada Gminy zobowiązana jest
do przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
w postaci Uchwały Rady Gminy.

W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu Uchwały wraz z załącznikiem, jest zasadne
i zgodne z obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem.
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