
UCHWAŁA NR XXIV/264/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z póżń. zm.) oraz uchwały nr 
II/14/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2018r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Rymanów za 2019 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/264/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok. 

Szanowni Państwo Radni! 

Wprowadzenie: 

Gminy z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały 
kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczeństwie lokalnym. Gmina, z racji 
dysponowania największą wiedzą o lokalnych problemach, a także o dostępnych zasobach podejmuje środki 
zaradcze oraz naprawcze skierowane do własnej społeczności. „Prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych 
od alkoholu należy do zadań własnych gminy” (art. 41 ust. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).  

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie wchodzi 
7 osób, której przewodniczącym jest Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Grzegorz Wołczański. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zadania: 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń w sprawie wniosków 
o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz w sprawie wniosków skierowanych do Komisji przez rodziny 
osób uzależnionych od alkoholu, Policję oraz GOPS. 

2. wysłano 47 wezwań do stawienia na posiedzeniu GKRPA w Rymanowie, 

3. kierowano wnioski osób uzależnionych do lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia – 17 osób, 

4. do sądu o przymusowe leczenie - 14 , 

5. udzielano informacji i porad w Punkcie Konsultacyjnym (terapeuta w sumie 324 w tym 53 dla ofiar 
przemocy i współuzależnionych i 271 dla uzależnionych), 

6. do leczenia na oddziale Terapii Uzależnień w Krośnie zmotywowano 8 osób. 

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

1. wspierano pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną dzieci osób uzależnionych od alkoholu, 

2. prowadzono urozmaicone zajęcia profilaktyczne dla dzieci we wszystkich szkołach na terenie Gminy 
Rymanów, 

3. realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Rymanów”, 

4. przy współpracy z GOK organizowano „Wakacyjne świetlice”, odbyło się 46 spotkań, w których 
uczestniczyło 858 dzieci oraz „Akcja Zima”, odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyło 279 dzieci, 

5. wspierano finansowo wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym na wycieczki 
szkolne, rekolekcje z programem profilaktycznym itp., 

6. dofinansowano zimowiska i kolonie z programem profilaktycznym dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym, 

7. finansowano organizację wielu imprez kulturalnych i sportowych propagujących tzw. trzeźwy sposób 
spędzania wolnego czasu. 
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

1. kontynuowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, w tym 
z problemem alkoholowym, 

2. w okresie od 1 marca 2019r do 31 maja 2019r zrealizowano przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Miejscu Piastowym autorski program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Bezpieczny dzisiaj-
szczęśliwy jutro” we wszystkich klasach V szkół podstawowych z terenu Gminy Rymanów. Głównym celem 
programu jest promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Zostało nim 
objętych 202 uczniów. W dniu 6 czerwca 2019r w kinie Sokół dla uczestników programu odbyło się 
podsumowanie powyższego programu oraz ogłoszenie wyników konkursów organizowanych w ramach 
programu połączone z wystawą prac i zaprezentowaniem form literackich oraz wręczeniem nagród. 

3. wspierano realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez 
szkoły, 

4. organizowano różnorodne formy pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz opiekuńczo-wychowawczych 
łączących profilaktykę z aktywnością sportową. Do prowadzenia powyższych zajęć zaangażowano 18 osób, 

5. szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat 
„Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie samorządów 
gminnych – ze szczególnym uwzględnieniem GKRPA 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych: 

1. udzielano pomocy instytucjom, stowarzyszeniom, ruchom trzeźwościowym, organizacjom społecznym, 
wyznaniowym w organizacji imprez podejmujących problematykę alkoholową (rekolekcje, festyny, zawody 
sportowe, itp.), 

2. wspierano działalność grupy AA „ZDRÓJ”, 

V. Zestawienie wydatków: 

Lp. Nazwa 
Kwota 

wydatków 
(zł) 

Plan 
wydatków 

(zł) 

1. 

Zakup usług pozostałych  
 
- zimowiska, kolonie, rekolekcje, obozy, szkolenia, transport, 
programy, spektakle, seminaria profilaktyczne 

35193,00  

2. Program profilaktyczny „Bezpieczny dzisiaj-szczęśliwy jutro” 5700,00  

3. 

Wynagrodzenia osobowe  
 
- pracownika wykonującego zadania zmierzające do realizacji 
zadań zawartych w GPPiRPA 

32559,80  

4. 

Zakup materiałów i wyposażenia  
 

- dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego 
prowadzonych w formie opiekuńczej w tym kół zainteresowań, 
świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, pracy podwórkowej 
realizowanej przez wychowawcę poprzez zakup sprzętu 
sportowego, nagród, materiałów  
biurowych i papierniczych potrzebnych do zajęć, art. spożywczych. 
- zakup materiałów, książek, ulotek, broszur o charakterze 
profilaktycznym do Punktu Konsultacyjnego oraz szkół 

25892,26  

5. 

Wynagrodzenia bezosobowe  
 

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży prowadzone 
w ramach zajęć profilaktycznych,  

78074,80 
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- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydanie opinii 
w przedmiocie uzależnienia,  
- wynagrodzenia dla psychologa i terapeuty pracujących w Punkcie 
Konsultacyjnym w Rymanowie,  
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

228000,00 

6. 
Dotacja celowa na prowadzenie gminnej świetlicy 

socjoterapeutycznej 
 

20.000,00  

7. 

Pozostałe wydatki  
 
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, energia, odpis z ZFŚS, 
szkolenia, wydatki niezaliczane do wynagrodzenia, podróże 
służbowe, różne opłaty i składki 

6476,48  

8. Koszty realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii 7949,81 10000,00 

Razem 203842,34 238000,00 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Rymanowie wykorzystano środki finansowe wpłacane przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 35 zezwoleń (limit 40) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5 
% (w tym piwa), 29 zezwoleń (limit 30) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa) i 29 zezwoleń (limit 30) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 27 zezwoleń (limit 35) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu 
do 4,5 % (w tym piwa), 16 zezwoleń (limit 20) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 4,5% 
do 18% (z wyjątkiem piwa) i 16 zezwoleń (limit 20) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 
18% do spożycia w miejscu sprzedaży - stan na 31.12.2019r.
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