
UCHWAŁA NR XXXII/193/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119) - Rada Gminy 
Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Realizatorem Programu, o którym mowa w § 1 będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Baranowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 roku. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/193/2021 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 

Rozdział 1. 

Zadania własne Gminy 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań, 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W związku z powyższym art. 4¹ ust. 1 ustawy 

nakłada na Gminę obowiązek realizowania jako zadania własne przedsięwzięć zmierzających do szeroko 

rozumianego ograniczania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym związanym z nadużywaniem alkoholu. 

Rozdział 2. 

Cele i priorytety programu 

      Celami i priorytetami programu są: 

1) Sukcesywne ograniczanie ilości spożywanego alkoholu przez dorosłych i młodzież, 

2) Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień oraz monitorowanie sytuacji kryzysowych związanych 

z przemocą w rodzinie spowodowaną nadużywaniem alkoholu, 

3) Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

4) Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki antyalkoholowej, 

5) Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, 

6) Kontynuacja działalności świetlic socjoterapeutycznych, 

7) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wspólna realizacja działań związanych z profilaktyką 

uzależnień wśród dzieci i młodzieży, 

8) Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych, 

9) Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

10) Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 

nieletnim. 

Rozdział 3. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie 

1. Zadaniem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie 

powołanej przez Wójta Gminy Baranów jest inicjowanie i realizacja działań określonych w niniejszym programie, 

oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może także organizować lub 

wspierać działania profilaktyczne polegające na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze 

rozrywkowym, sportowym, kulturalnym adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

3. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb. 

4. Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie: 

1) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki, 

2) prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia 

odwykowego, 

3) stałe dyżury informacyjne dla mieszkańców Gminy, 
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4) kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego, 

5) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

6) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie 

gminy, 

7) szukanie wsparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych. 

5. Za wykonywanie zadań określonych w ustawie i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, odbywanie posiedzeń, prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami nadużywającymi alkoholu, 

- członkom Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości 100 zł brutto, natomiast jej przewodniczącemu – 120 zł brutto miesięcznie. 

Rozdział 4. 

Zakładane rezultaty wynikające z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Skuteczne realizowanie programu może przynieść wymierne korzyści w takich sferach jak: 

1) zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną, 

2) wzrost wydajności pracy wśród osób zatrudnionych poprzez ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, 

3) zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną, 

4) poprawa sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, 

5) spadek przestępczości w związku z nadużywaniem alkoholu, 

6) zwiększenie świadomości społecznej o chorobie alkoholowej i jej skutkach, 

7) ograniczenie kontaktu młodzieży z napojami alkoholowymi. 

Rozdział 5.Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku  

Planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku: -  

20.000 zł. 

1) Wynagrodzenie terapeutów ds. uzależnień – 3.860 zł., 

2) Wynagrodzenie członków GKRPA w Baranowie – 7440 zł., 

3) Szkolenia w zakresie narkomanii -  500 zł., 

4) Wydawanie opinii lekarskich w przedmiocie uzależnienia, dofinansowanie dojazdu osób nadużywających 

alkoholu do Poradni Odwykowej, koszty sądowe –  1.000zł., 

5) Dofinansowanie działalności świetlic realizujących programy socjoterapeutyczne dla rodzin, w których 

występuje problem alkoholowy –   7.000 zł., 

6) Wspomaganie działalności podmiotów w sferze dotyczącej przeciwdziałaniu i  rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym – 200 zł. 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nakłada na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania 

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania w tym zakresie działalności 

organizacji społecznych i zakładów pracy. W art. 4 1 ust. 2 ustawa wskazuje, że realizacja ww. zadań jest 

prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 

gminy.  Ponadto z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Baranów na rok 2022 jest zasadne. 
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