
UCHWAŁA NR XVI/91/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art.41  ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2277) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle 
na rok 2020 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Gidlach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle na rok 
2019.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Leszek Kucharski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/91/19

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 22 listopada 2019 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminy Gidle na rok 2020

Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny element zdrowego stylu życia, zwłaszcza
w odniesieniu do dzieci i młodzieży, jest niezbędna do prawidłowego  rozwoju i zdrowia fizycznego, 
psychicznego i społecznego. Systematyczna aktywność fizyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb 
osobniczych, wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie w okresie dzieciństwa i młodości, a także na 
zachowania zdrowia i kondycji fizycznej w wieku dorosłym.

Koncepcja zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji powstała w połowie XX wieku. Definicja 
zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia WHO mówi, że „zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny 
i społeczny, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania”.

Zdrowie zależy od wielu czynników działających na nie w różny sposób i z różną siłą. Czynniki te mogą 
wpływać pozytywnie lub negatywnie na zdrowie. Te które wpływają negatywnie nazywane są czynnikami 
ryzyka np. picie alkoholu, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, nieracjonalna dieta.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia, określone są strategiczne cele zdrowotne, związane 
z pojęciem ochrony zdrowia obywateli i to, że powinny przyczyniać się do zapewnienia każdemu członkowi 
społeczeństwa zdrowia i długiego życia. Stan zdrowia społeczeństwa oceniany jest na podstawie mierników 
zdrowia (pozytywnych i negatywnych) tj. współczynników zapadalności, chorobowości, umieralności 
i śmiertelności.

Promocja zdrowia to nie tylko koncepcja i wytyczne jak należy wzmocnić zdrowie i jego potencjał, ale 
również szereg działań, mających na celu nauczenie społeczeństwa jak to robić prawidłowo. Ten element 
promocji zdrowia nazywany jest edukacją zdrowotną, której celem jest zmiana sposobu myślenia o zdrowiu 
w sensie jego promowania oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań i kontroli nad własnym zdrowiem.

Promocja zdrowia i realizacja celów strategicznych Narodowego Programu Zdrowia trwa od wielu lat 
i na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano np. zmniejszenie liczby palących papierosy, 
a równolegle z tym zmniejszyła się liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych płuc.

Edukację zdrowotną można podzielić na:

1. Działania edukacyjne podejmowane w celu umocnienia zdrowia (programy edukacyjne   dotyczące 
dbania o swoje zdrowie, higieniczny styl życia).

2. Działania edukacyjne podejmowane w celu modyfikacji czynników wpływających na zdrowie (programy 
edukacyjne dotyczące korzyści wynikających z rzucenia palenia, picia alkoholu, itd.).

3. Działania edukacyjne podejmowane w celu modyfikacji czynników predysponujących do wystąpienia 
danej choroby (programy edukacyjne dotyczące przeciwdziałania chorobie).

Działaniami podejmowanymi przez gminę na rok 2020 będzie nie tylko zmniejszenie szkód 
spowodowanych przez alkohol i inne używki ale również promocja zdrowia, która ma na celu podniesienie 
świadomości i zainteresowania ludzi własnym zdrowiem i potrzebą dbania o nie. Profilaktyka zdrowotna 
będzie skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Profilaktyka zdrowotna przynosi jednak największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu 
dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

Kluczowym aktem prawnym regulującym w Polsce kwestie alkoholowe jest Ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2277). Ustawa stanowi, iż „prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”. 
Realizacja tych zadań jest prowadzona w formie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych uchwalanych corocznie przez Radę Gminy.
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Zadania te należy realizować również zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia zawartym
w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.).

Zadania te obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych 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) przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;

4) wspieranie 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.

Rozdział 1
ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem.

Sposób realizacji:

1) kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin;

2) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach ambulatoryjnych i ośrodkach 
terapeutycznych;

3) pomoc osobom uzależnionym w szybkim podjęciu leczenia (kierowanie, edukacja, wspieranie 
psychologiczne);

4) wnioskowanie o leczenie przymusowe na podstawie zgromadzonej dokumentacji wywiadów 
środowiskowych, danych z Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, podań rodziny;

5) podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy;

6) organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz ochrony rodzin 
przed przemocą szkoleń, konferencji, spotkań.

Zadanie 2

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

Sposób realizacji:

1) upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień;

2) podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do podejmowania leczenia 
odwykowego;

3) przyjmowanie wniosków i kierowanie osób na badania biegłych psychiatry i psychologa w podmiocie 
uzależnienia od alkoholu;

4) opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

5) stała współpraca z Policją, GOPS, Szkołami, Świetlicami Wiejskimi, Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie;

6) bezpłatne porady prawnika.

Zadanie 3

Id: D5EC9975-D801-41C4-9B1B-D31969F7491D. Podpisany Strona 2



Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, 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.

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Sposób realizacji:

1) promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacyjnych 
i dietozależnych, oraz inne działania profilaktyczne wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

2) finansowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców;

3) szkolenia dla członków komisji;

4) wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych 
o charakterze rozrywkowym, sportowym, zorganizowanie, finansowanie kolonii letnich  i wypoczynku 
letniego dla dzieci w miejscu zamieszkania z różnych środowisk, oraz innych form  „wspólnej zabawy” 
celem propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci  i młodzieży ( w tym dożywianie dzieci biorących 
udział w zajęciach);

5) wspieranie działań w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem 
elementów programów profilaktycznych:

a) wspieranie uczniowskich klubów sportowych,

b) finansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć  pozalekcyjnych,

w tym zakup sprzętu do podejmowania tych zajęć,

c) wspieranie działań prowadzonych przez świetlice wiejskie służących rekreacji i zabawie dla dzieci 
(wycieczki, gry, zabawy, poczęstunek),

d) organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, konkursy profilaktyczne (w tym poczęstunek, nagrody),

e) treningi umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami, ponoszenie konsekwencji decyzji, komunikacja w grupie itp.,

6) współuczestnictwo w kampaniach społecznych w zakresie problematyki uzależnień i promocji zdrowia;

7) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz osób zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym członków GKRPA.

Zadanie 4

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.

Sposób realizacji:

1) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców alkoholu, 
w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim jak 
również na kredyt lub pod zastaw;

2) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych;

3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych z nadużywaniem 
napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem ustawy w wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadanie 5

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, oraz promocji zdrowia.

Sposób realizacji:

1) realizacja programów profilaktycznych (konkursy, wystawy, plakaty, itd.);
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2) wspieranie materialne i organizacyjne podmiotów i organizacji oraz osób fizycznych zajmujących się 
problematyką profilaktyki uzależnień i promocją zdrowia;

3) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

4) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z różnych środowisk (kolonie);

5) wspieranie imprez środowiskowych propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową, oraz  
działania z zakresu promocji zdrowia;

6) promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacji;

7) prowadzenie szkoleń dla osób posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadanie 6

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 
społecznej.

Sposób realizacji:

1. Monitorowanie sytuacji w Gminie Gidle pod kątem potrzeby utworzenia lub dofinansowania Centrum  
Integracji Społecznej.

Rozdział 2
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU GMINNEGO

Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2020 prowadzona będzie w oparciu o środki własne uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Plan wydatków programu na 2020 r. został określony w uchwale budżetowej na 2020 r.

Rozdział 3
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 
jedno posiedzenie w wysokości:  105,00 zł

w ramach którego członek Komisji:

a) opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie Gminnego Programu;

b) opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa;

c) przeprowadza kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych  zgodnie z zasadami obrotu napojami 
alkoholowymi;

d) podejmuje działania zmierzające do zastosowania leczenia wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz 
decyduje o skierowaniu sprawy do Sądu.

2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1, stanowi własnoręczny podpis  członka 
Komisji  na liście obecności dołączonej do protokołu posiedzenia lub podpis na protokole z przeprowadzonej 
przez Komisję kontroli.

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone w ciągu 3 dni po odbyciu posiedzenia w kasie Urzędu Gminy, bądź na 
wskazany przez członka Komisji rachunek bankowy.

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji poprzez udział 
w szkoleniach, seminariach itp., za które przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej odbywanej na 
podstawie polecenia wyjazdu służbowego Wójta Gminy.

5. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu gminy 
przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Id: D5EC9975-D801-41C4-9B1B-D31969F7491D. Podpisany Strona 4



Rozdział 4
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACĘ PROGRAMU

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

3. Kierownik SP ZOZ

4. Policja

5. Dyrektorzy szkół

6. Dyrektor GOK

Łączna kwota przeznaczona na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 r. wynosi   72 380,00 zł

Wydatki na poszczególne zadania przewidziane w Gminnym Programie
przedstawiają się następująco:

L.p                           Zadania   Planowane środki w zł
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu
11 680

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

2 000

3. Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej, promocja zdrowia w szczególności
wśród dzieci i młodzieży oraz zmiana zachowania młodzieży

11 500

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art.13 i 15
Ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

0

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
i promocji zdrowia

47 200

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 
i finansowanie Centrów Integracji Społecznej.

0

Razem 72 380

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeznacza się  kwotę –  11 620,00zł 

Z powyższej kwoty finansuje się :

- ryczałt miesięczny w wysokości 360,00 zł brutto dla pełnomocnika Wójta za koordynację działań i realizację 
Programu Profilaktyki; rocznie – 4 320,00 zł

- wynagrodzenie w wysokości 105 zł brutto dla członków Komisji  za każdorazowy udział

w posiedzeniu; rocznie  -  6 300,00 zł

- koszty delegacji i materiałów biurowych; rocznie –  1000,00 zł

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego 
Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Gidle.

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne 
działania do osiągniecia wyznaczonych celów.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza łączny raport z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle oraz Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle i przedstawia go Wójtowi oraz Radzie Gminy raz w roku  
w sposób ustalony przez Radę.
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

Lp.         Zadania                          Sposób realizacji Realizatorzy  Termin       
realizacji

Koszty

1. Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznych dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków.

1.Finansowanie działalności ”Punktu konsultacyjnego” dla osób uzależnionych 
, zagrożonych uzależnieniami,   oraz dla ofiar przemocy w rodzinie (dyżur 
specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji  kryzysowej),
- informowanie o placówkach odwykowych i dostępności  usług 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- pomoc dla członków rodzin z problemem przemocy,
- informowanie o różnych formach pomocy,
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych  do podjęcia terapii 
w placówkach leczenia odwykowego,
- udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii.
2.Podniesienie jakości pomocy dla członów rodzin z problemem przemocy
-organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli służb i instytucji 
działających na rzecz ochrony rodzin szkoleń, konferencji, spotkań,
3.Działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie
-usprawnienie współpracy i przepływu informacji między przedstawicielami 
różnych służb, w celu przeprowadzania szybszej i skuteczniejszej interwencji 
wobec sprawców przemocy,
-materiały informacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

GKRPA
Punkt Konsultacji

działania
ciągłe

11 680,00

1000,00

500,00

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

1.Upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień.
2.Podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu do 
podejmowania leczenia odwykowego.
3.Przyjmowanie wniosków i kierowanie na leczenia odwykowe;
-sporządzanie wywiadów środowiskowych,
-występowanie o wydanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie 
uzależnienia od alkoholu,
-opłacanie kosztów sądowych.
4.Współpraca z policją, szkołami, ośrodkiem pomocy, placówką służby 
zdrowia w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy.
5.Praca socjalna – procedura Niebieskiej Karty.
6. Bezpłatne porady prawnika.

1.GKRPA
2. Dyrektor GOPS
3. Kierownik SPZOZ
4. Policja
5. Placówki oświatowe
6. Zespół 
Interdyscyplinarny

działania
ciągłe

2 000,00 

3. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej 
w szczególności dla 
młodzieży oraz zmiana 
zachowania młodzieży.
Działania z zakresu 
profilaktyki i promocji 
zdrowia.

1.Edukacja dzieci, nauczycieli, rodziców i grup zawodowych:
a) finansowanie  na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży również o promocja zdrowia, 
b) organizowanie i finansowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców,
c) organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,
d) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz osób 
zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym członków 
GKRPA,
2.Wspieranie działań w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci  

1. GKRPA
2. GOPS
3. Placówki oświatowe
4. Punkt konsultacyjny
5. Dyrektor GOK
6. Świetlice

 działania
 ciągłe

5 000,00 
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i młodzieży z grup ryzyka z wykorzystaniem elementów programów 
profilaktycznych:
a) wspieranie działań prowadzonych przez świetlice wiejskie służących 
rekreacji i zabawie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub 
z problemem przemocy ( w tym dożywianie dzieci uczestniczących 
w prowadzonych zajęciach w szczególności w okresie wakacji- wypoczynek 
letni dla dzieci w miejscu zamieszkania),
b) zakup wyposażenia, gier do świetlic wiejskich.
3.Edukacja publiczna społeczności lokalnej mającej na celu informowanie 
o problemach i szkodach, oraz zachowaniach ryzykownych związanych 
z piciem i nadużywaniem alkoholu, a także o konsekwencjach takich 
zachowań, promocja zdrowia,
a) prowadzenie działalności informacyjnej o miejscach i instytucjach 
zajmujących się niesieniem pomocy osobom w kryzysie,
b) udział w ogólnopolskich kampaniach i lokalnych akcjach informacyjno-
edukacyjnych związanych z problematyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, oraz promocja zdrowia skierowanych do różnych grup,
c) szkolenia, konferencje, ulotki, plakaty, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, 
w lokalnej prasie, na stronie internetowej.

6 000,00 

500,00

4. Podejmowanie interwencji 
w związku z naruszeniem 
przepisów art.13 i 15 ustawy 
oraz wystąpienie przed 
sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

1.Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych   obowiązujących  
sprzedawców  alkoholu, w  szczególności dotyczących zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom niepełnoletnim.
2.Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji 
i reklamy napojów alkoholowych:
a) prowadzenie działań kontrolnych punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych.
3. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 
sądowych związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również 
z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

GKRPA działania
ciągłe 0,00 

5. Wspieranie działalności 
instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, oraz 
promocji zdrowia.

1.Finansowanie działań profilaktycznych i opiekuńczych:
a) realizacja programów profilaktycznych (konkursy,wystawy,
plakaty,itd.),
b) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
c) organizowanie i finansowanie  kolonii letnich dla dzieci  i młodzieży 
z rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2.Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwościi abstynencji, w szczególności 
poprzez upowszechnianie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych 
form spędzania wolnego czasu:
a )wspieranie uczniowskich klubów sportowych oraz finansowanie imprez 
sportowo- rekreacyjnych i sportowych zajęć pozalekcyjnych, w tym zakup 

GKRPA
GOPS
GOK
Placówki oświatowe
Kluby sportowe
Świetlice
Biblioteki

działania
ciągłe

20 500,00

12 200,00
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sprzętu do podejmowania tych zajęć.
b) wspieranie imprez środowiskowych propagujących w swoich programach 
profilaktykę alkoholową, bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego 
(festyny, pikniki, Dzień Dziecka, itd.),
c) działania z zakresu promocji zdrowia i psychoedukacji w zakresie 
zapobiegania i terapii chorób cywilizcji (prelekcje,plakaty,akcje,itd ).
3.Postawy wolne od używek, przemocy:
a) dofinansowywanie działańorganizowanych przez szkoły, biblioteki, 
świetlice, mających w swoim programie profilaktykę uzależnień, 
przeciwdziałanie przemocy, oraz promocję zdrowia (konkursy, wycieczki, 
warsztaty szkolenioweitd.),
b) szkolenia dla sprzedawców alkoholu. 13 000,00 

6. Wspieranie zatrudnienia
Socjalnego poprzez 
organizowanie 
i finansowanie Centrów 
Integracji Społecznej.

W roku 2020 nie planuje się utworzenia
Centrum Integracji Społecznej.

Monitorowanie sytuacji w Gminie Gidle pod kątem potrzeby utworzenia CIS  GKRPA

0,00 

7. Zasady finansowania 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

1.Wynagrodzenie  dla  Pełnomocnika  Wójta  za  koordynację działań 
i realizację Programu Profilaktyki.
2.Wynagrodzenie dla członków Komisji za każdorazowy udział w pracach 
Komisji(posiedzenia, udział w czynnościach kontrolnych i innych związanych 
z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu  w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
3.Delegacje i materiały biurowe.

4 320,00 

6 300,00 

1000,00
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