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 Wstęp 
 

 Alkohol jest jedną z najpopularniejszych substancji psychoaktywnych, a jego 

nadużywanie może prowadzić do wystąpienia wielu negatywnych skutków zdrowotnych. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol jest jednym z największych 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji, większe ryzyko stanowi tylko palenie tytoniu i 

nadciśnienie tętnicze. Ze spożywaniem alkoholu związek ma ponad 60 rodzajów chorób i 

urazów. 

Z nadużywaniem alkoholu powiązane są m.in. problemy przemocy w rodzinie, 

ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej należy do zadań własnych gminy. Podstawę prawną 

stanowi ustawa  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Miejskiej Skórcz na rok 2021 r., zwanej w dalszej treści „Miastem”, określa cele w zakresie 

profilaktyki oraz rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, jest on także 

częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Skórcz  na 

lata 2016-2021. Program ten jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 

realizacji działań profilaktycznych oraz naprawczych, zmierzających do ograniczenia 

spożycia alkoholu wśród mieszkańców Skórcza. 

Sposoby realizacji zadań ujętych w Programie dostosowane są do potrzeb i 

możliwości ich realizacji w Mieście, w oparciu o posiadane zasoby. 

 Źródłem finansowania zadań Programu ustawowo są środki finansowe z budżetu 

Miasta, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wyłącznym dysponentem środków finansowych w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, jest Burmistrz Miasta Skórcz. Plan wydatków Gminnego Programu na 2021 r. 

zostanie określony w uchwale budżetowej Miasta na 2021 r. 

 

I. Cel i zadania Programu 
 

Głównym celem Programu jest zapobieganie i ograniczenie występowania przyczyn 

oraz skutków nadużywania alkoholu przez mieszkańców Skórcza. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

 



Sposoby realizacji: 

1) Finansowanie programów terapeutycznych i interwencyjno-edukacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przemocy domowej, w związku z 

nadużywaniem alkoholu, realizowanych w Poradni  Leczenia Uzależnień w Starogardzie 

Gdańskim przez placówkę i organizacje  pozarządowe, zajmujące się statutowo 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

2) Objęcie szkoleniami i zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki pedagogów 

szkolnych, wychowawców w świetlicy środowiskowej oraz przedstawicieli innych 

placówek i instytucji, realizujących Program. 

3) Finansowanie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydawanych 

przez biegłych sądowych. 

4) Szerokie informowanie mieszkańców Miasta o możliwościach skorzystania z pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu, poprzez rozpowszechnianie informacji w lokalnych mediach. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

Sposób realizacji: 

1) Realizowanie zadań związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego. 

2) Prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin, przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych  i socjoterapeutycznych.  

Sposoby realizacji:  

1) Finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, działalności 

profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów profilaktycznych, zajęć 

edukacyjno – rozwojowych oraz specjalistycznych form pomocy psychologicznej. 

2) Finansowanie działalności świetlic środowiskowych, prowadzonych przez Miasto. 

3) Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych odbywających się w świetlicach 

środowiskowych, realizowanych przez  osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.  



4) Finansowanie dożywiania dzieci objętych programami naprawczymi w świetlicach 

środowiskowych, zakupy środków żywnościowych na imprezy okolicznościowe (m.in. 

Dzień Dziecka, spotkania wigilijne,  wycieczki itp.). 

5) Dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy i trzeźwy styl 

życia (m.in. spektakle teatralne, koncerty,  seanse filmowe, wystawy, pokazy). 

6) Finansowanie profilaktycznych i terapeutycznych form wypoczynku letniego z rodzin 

wymagających wsparcia. 

7) Finansowanie działań sportowych, rajdów, olimpiad  i konkursów promujących zdrowy 

styl życia, łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno-

rekreacyjną.  

8) Organizacja oraz dofinansowywanie lokalnych imprez, akcji oraz działań 

profilaktycznych, w związku z udziałem w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 

m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Dni Rodziny”. 

9) Doposażenie świetlic środowiskowych w niezbędny sprzęt do zajęć programowych. 

10) Współpraca z lokalnymi mediami w celu propagowania działań na rzecz profilaktyki 

uzależnień oraz informowania o instytucjach i placówkach świadczących pomoc rodzinie. 

11) Finansowanie zakupów i prenumeraty czasopism, plakatów, broszur, filmów oraz innych 

materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

12) Finansowanie lokalnej diagnozy problemów uzależnień.  

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Sposoby realizacji: 

1) Finansowanie zadań wynikających z Programu, realizowanych przez instytucje, 

stowarzyszenia i osoby fizyczne wyłonione w drodze konkursów ogłaszanych przez 

Burmistrza Miasta Skórcz. 

2) Dofinansowanie programów dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez 

stowarzyszenia.  

3) Dofinansowywanie działań w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz 

zapobiegania przypadkom naruszeń prawa i porządku publicznego, będących wynikiem 

spożywania alkoholu.  

 

 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Sposoby realizacji: 

1) Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające 

przestrzeganie przepisów ustawy.  

2) Podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, 

dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej na terenie 

Miasta oraz  zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym 

i nieletnim. 

3) Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów, określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

6. Wspieranie reintegracji społecznej i działań na rzecz powrotu osób uzależnionych od 

alkoholu, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, do społeczności oraz 

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.  

Sposoby realizacji: 

Podtrzymanie  motywacji do  podjęcia leczenia odwykowego oraz eliminacja problemów 

socjalno-bytowych, utrudniających życie codzienne i mających źródło w uzależnieniu od 

alkoholu. Tworzenie warunków do godnego, zdrowego i higienicznego życia w abstynencji, 

poprzez zatrudnienie socjalne, wspierane przez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej, finansowanie przeprowadzek do mieszkań socjalnych oraz remonty 

tychże mieszkań, w ramach działań interwencyjno-motywacyjnych, dla osób objętych 

programem profilaktyczno-socjalnym MOPS i działaniami Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

II. Realizatorzy Gminnego Programu 
 

Zadania wynikające z Gminnego Programu będą realizowane przez Urząd Miejski w 

Skórczu – Pełnomocnika Burmistrza Miasta we współpracy z Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami i 



służbami, realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przez miejski ośrodek pomocy społecznej.  

W szkołach i innych placówkach w ramach systemu oświaty prowadzona jest 

profilaktyka uniwersalna, wdrażane są także programy wczesnej interwencji dla rodziców. 

Przy prowadzeniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, szkoły współpracują  

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.  

Policja, Prokuratura oraz Sąd realizują zadania z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych w ramach swoich kompetencji.  

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe realizują pozalekcyjne, środowiskowe 

programy dotyczące profilaktyki uzależnień, adresowane głównie do dzieci i młodzieży. 

 

III. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz 

 

1) Członkom Komisji ds. RPA, za udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 70 zł ,  

2) Podstawę do naliczenia wypłaty członkom Komisji ds. RPA, stanowi obecność na 

posiedzeniu, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności, sporządzonej przez 

Sekretarza Komisji i zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. 



  

                                                                                              Załącznik Nr.. do Uchwały Nr …………                      
                                                                       Rady Miejskiej w Skórczu  

                                                                                   z dnia ……………………….                                                                                                                             

 
Preliminarz  Finansowy 

 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych  w  Gminie  Miejskiej  Skórcz  

w 2021 roku 
 

 

 
Lp. 

 
Cel wydatku 

 
Kwota złotych 

 
1. 

 
1. Kolonie Letnie z wdrażaniem programu profilaktycznego  
    dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholem 
 
 
2. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w        
    pozalekcyjnych  programach opiekuńczo-wychowawczych 

 
20.000,00 

 
 
 

5.000,00 

2. Zwiększenie dostępu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych i zagrożonych od alkoholu  

1. Konsultacje specjalistów badania w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu (opinie biegłych orzekających w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty 
sądowej) 

2. Zajęcia edukacyjne w tym warsztaty 
3. Pomoc i wsparcie psychologiczne 
4. Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, 

informacyjnych o istocie uzależnień 
5. Umowa zlecenie - psycholog 

 
       12.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      10.000,00 

3. Działalność świetlicy środowiskowej: 
 

• Umowy-zlecenia opiekunów świetlicy 

• Organizacja Świąt Bożego Narodzenia (mikołajki, 
wigilia) 

 
 

     35. 000,00 
 

 
4. 

 

 
Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji. 

 
        3.500,00 

5. 
 
 

Współpraca z Placówkami  Leczenia Uzależnień w celu realizacji 
zadań i programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień i 
współuzależnień 

 
 

       7. 500,00 

 

Razem: 
 

      93.000,00 

 
   

 



 

 


