
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/230/09 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 stycznia 2009 roku 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok. 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 w związku z art.7 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz w 

związku z art. 4
1
 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami) 

 

Rada Miejska w Rymanowie  
 

u c h w a l a , co następuje:  

 

§ 1 

 

Przyjmuje się sprawozdanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik do Uchwały Nr XXV/230/09. 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

       z dnia 30 stycznia 2009 roku 

 

 

 

Sprawozdanie  
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok. 

 
I. Wprowadzenie: 

 

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość 

kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, 

które 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. 4
1
 ust. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie powołana 

została w 8 osobowym składzie Zarządzeniem Nr 125 Burmistrza Gminy Rymanów. 

Pełnomocnikiem – koordynatorem realizacji Programu były Żaneta Niemczyk oraz Agnieszka 

Niemczyk. 

 

II. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu: 

- kierowano wnioski osób uzależnionych do lekarza biegłego -22 osoby,  

- do sądu o przymusowe leczenie – 4  osoby, 

- udzielano informacji i porad w Punkcie Konsultacyjnym – 490 osób (psycholog – 125 

osób i terapeuta - 365 osób), 

- kierowano osoby uzależnione na leczenie odwykowe stacjonarne w Krośnie - 12 osób 

- organizowano grupy wsparcia dla osób po zakończeniu leczenia w placówce 

odwykowej, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

- wspierano pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną dzieci osób uzależnionych od 



alkoholu, 

- prowadzono urozmaicone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci we wszystkich 

szkołach. Szacuje się, że we wszystkich formach zajęć uczestniczyło ok. 1200 dzieci i 

młodzieży, 

- dofinansowano kolonie i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym, 

- przy współpracy z GOK, Akcją Katolicką, KGW organizowano „wakacyjne 

świetlice”, 

- wspierano finansowo wyjazdy dzieci z rodzin alkoholowych na wycieczki szkolne, 

- finansowano organizację wielu imprez kulturalnych i sportowych propagujących tzw. 

trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

- kontynuowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. Z porad skorzystało 490 osób, z czego 10 podjęło leczenie 

odwykowe stacjonarne, 

- w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu zrealizowano przy współpracy z 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Miejscu Piastowym program 

profilaktyczny pt. „Ja wybieram” dla uczniów klas I gimnazjów i ich rodziców, 

- wspierano realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i 

realizowanych przez szkoły, 

- organizowano różnorodne formy pozalekcyjnych zajęć sportowych łączących 

psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, 

- w trakcie realizacji jest Program Odpowiedzialnej Sprzedaży skierowany do 

sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Program rozpoczęty w 

2005 r., realizowany przy współpracy z Policją i Strażą Miejską ma na celu 

przypomnienie właścicielom sklepów i lokali gastronomicznych oraz sprzedawcom o 

obowiązku przestrzegania prawa w tym zakresie, 

- kontrolowano sklepy i lokale gastronomiczne w zakresie przestrzegania ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadanie to 

realizowane było przy współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji i Straży 

Miejskiej w Rymanowie. 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

- udzielano pomocy instytucjom, stowarzyszeniom, ruchom trzeźwościowym, 

organizacjom społecznym, wyznaniowym w organizacji imprez podejmujących 

problematykę alkoholową (rekolekcje, festyny, zawody sportowe, itp.), 

- wspierano finansowo działalność grupy AA „ZDRÓJ”, 

 

5. Zestawienie kosztów: 



 

Lp Nazwa 
Wydatki 

(zł) 

Plan dochodów 

(zł) 

1.  Program Profilaktyczny „Ja wybieram” 5.500,00 170.000,00 

2.  Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 

(terapeuta i psycholog) 
14.540,00 

3.  Wynagrodzenie osobowe pełnomocnika-

koordynatora 
13.242,64 

 

4.  Pozalekcyjne zajęcia socjoterapeutyczne w 

szkołach i klubach sportowych 
25.206,00 

5.  Dofinansowanie działalności świetlic 

socjoterapeutycznych (zakup sprzętu 

sportowego, nagród, książek itp.) 

37.434,81 

6.  Zimowiska, kolonie, obozy, rekolekcje itp. 29.867,42 

7.  Remonty pomieszczeń świetlic 

socjoterapeutycznych 
9.000,00 

8.  Koszty realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 
7.363,00 

9.  Diety członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
5.040,00 

10.  Pozostałe wydatki (m.in. organizacja 

wakacyjnych świetlic, imprez kulturalnych i 

sportowych) 

6.193,55 

Razem: 153.387,42 170.000,00 

 

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.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 9 posiedzeń w sprawie 

wniosków skierowanych do Komisji przez rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz w 

sprawie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na Komisję wezwano 49 osób 

i skierowano 4 wnioski w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego.  

Na terenie Gminy Rymanów funkcjonuje 28 punktów prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) oraz 16 zakładów 

gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

          


