
 
UCHWAŁA NR XXX/207/2009 

RADY GMINY PABINICE 

Z DNIA 26 LUTEGO 2009 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009 

 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, 
Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111/ 
 
Rada Gminy Pabianice 
 

u c h w a l a, co następuje: 
 

 
§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Pabianicach. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Pabianice. 
 
 



Załącznik Do uchwały Nr XXX/207/2009 
Rady Gminy Pabianice z dnia 26 lutego 2009 r 

 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

dla Gminy Pabianice na rok 2009r. 
 
 
ROZDZIAŁ I  
 
1. Postanowienia ogólne  
 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań 
realizowanych w gminie Pabianice od 2000r. Stanowi spis działań będących jednocześnie 
zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 
2009 roku.  
 
 
I. Cele programu 
 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych;  
2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;  
3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juŜ istniejącymi problemami. 
4. WdroŜenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i 

młodzieŜy; 
5. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób naduŜywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie);  

 
II. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i r ozwiązywania problemów alkoholowych.  
 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
3. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  
 
III. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych.  
 

1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych są środki finansowe budŜetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych;  

2. Dysponentem środków finansowych, które pochodzą z opłat za zezwolenia wnoszone przez 
przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaŜ napojów alkoholowych jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach; 

3. Zasady finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych określa załącznik nr 1 do niniejszego programu. 

 
 
ROZDZIAŁ II 
 



Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
 
Zadanie 1.  
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od 
alkoholu.  
 

1. Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej:  
• prowadzenie pomocy indywidualnej z zakresu psychologii i pomocy prawnej;  
• współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej 

w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA 
LINIA;  

2. Udzielanie informacji na temat moŜliwości leczenia uzaleŜnienia, wstępne motywowanie do podjęcia terapii, 
udzielanie informacji o grupach wsparcia i kierowanie na leczenie odwykowe;  

3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach dysfunkcyjnych w celu wczesnego rozpoznania 
sygnałów wskazujących na rozwijanie się procesu uzaleŜnienia, 

4. Zapewnienie pomocy edukacyjnej, psychoedukacyjnej i psychologicznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i 
członków ich rodzin;  

5. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;  

6. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzaleŜnionych od alkoholu, przeprowadzania rozmów z 
tymi osobami i ich rodzinami. Kierowanie na badania do lekarza biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od 
alkoholu i ich finansowanie. 

 
Zadanie 2. 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
 

1. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę GOPS-u z Policją, 
przedstawicielami Ochrony Zdrowia, Szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi 
realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej; 

2. Kontynuowanie działalności Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 
Zadanie 3.  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieŜy.  
 

1. Finansowanie zajęć profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych oraz sportowych. Współpraca z 
placówkami oświatowymi w zakresie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieŜy. 

2. Zakup fachowej literatury przy realizacji zadań związanych z profilaktyką uzaleŜnień, 
3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy oraz dofinansowanie działań związanych z turystyką i 

sportem jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego i zapobiegających powstawaniu patologii 
społecznej; 

4. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie i finansowanie wypoczynku 
letniego. 

5. Organizowanie i finansowanie wyjazdu dzieci na imprezy kulturalne i basen;  
 
 
Zadanie 4. 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych.  
 

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy o 
charakterze profesjonalnym; 

2. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA, Al.-anon, Al.-ateen;  
3. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  
 
 
 



Załącznik Nr 1 
 

Preliminarz wydatków związanych z realizację Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Pabianice w roku 2009 

 

1. Planowane dochody: 60.000 zł 

2. Środki niewykorzystane za rok 2008r. – 12.000 zł 

3. Środki z wpłat za koncesje na sprzedaŜ alkoholu nie włączone do budŜetu na 2008r. – 8.000 zł 

Lp. Nazwa zadania Planowany koszt realizacji w zł 

1. Szkolenia  3.000 zł 

 

2. Badania przeprowadzanie przez biegłego oraz psychologa 1.000 zł 

 

3. Fachowa literatura, materiały 500 zł 

 

4.  - Przedstawienia profilaktyczne 

- Kampania profilaktyczno –edukacyjna „Sprawdź, czy Twoje 

picie jest bezpieczne” 

4.000 zł 

 

3.000 zł 

5. Organizowanie czasu wolnego na terenie szkół gminy Pabianice 

na podstawie złoŜonych programów ( zajęcia sportowe, 

edukacyjne) 

- zajęcia taneczne 

- lekcje tenisa stołowego  

- zajęcia profilaktyczne w SP. Pawlikowice wg. zalączonego 

zapotrzebowania nr 1  

- zajęcia profilaktyczne w SP. Bychlew wg. załączonego 

zapotrzebowania nr 2  

- zajęcia profilaktyczne w SP. Petrykozy wg. załączonego 

zapotrzebowania nr 3 

- zajęcia profilaktyczne w SP. Piątkowisko-śytowice wg. 

 

 

 

- 3..000 zł 

- 6.000 zł 

- 5.000 zł 

 

- 5.000 zł 

 

- 5.000 zł 



załączonego zapotrzebowania nr 4 
 

- 5.000 zł 

6. Obóz socjoterapeutyczny 15.000 zł 

 

7. Choinka na dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 4.000 zł 

8. Basen dla młodzieŜy szkolnej 11.500 zł 

9. Zajęcia sportowe 9.000  zł 

   

 Razem 80.000 zł 

 

 

 
 
 


