
UCHWAŁA NR LV/503/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 26 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021r, poz. 1119 ze zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr LV/503/2021 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH 
– 2022 rok. 

Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zakres i formę 
realizacji zadań. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych 
i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenia 
rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Wśród problemów społecznych w Polsce te związane 
z alkoholem są najtrudniejszymi do rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także 
kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale także całe 
społeczeństwo. Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla 
nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol 
problemowo. Oprócz osób uzależnionych problem nadużywania alkoholu dotyka osób współuzależnionych 
(członków rodziny).Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania. 
Alkohol jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ powoduje określone szkody społeczne, 
ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne 
regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. 
W przypadku alkoholu potrzeba prawnego uregulowania, czyli interwencji „zewnętrznej” za pomocą prawa 
wynika również z braku możliwości rozwiązania tych problemów za pośrednictwem innych środków. 
Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, także społeczne, takie jak: naruszenia zasad 
bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo 
i bezrobocie, a na koniec ekonomiczne – koszty leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, 
zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, systemu pomocy społecznej, spadek wydajności pracy. 

1. Podstawa opracowania 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. 
Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2021 roku, uwzględnia rekomendację 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku. 

Zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą 
finansowane z dwóch źródeł: 

- z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacane przez przedsiębiorców 
prowadzących taką sprzedaż na terenie gminy Rymanów tzw. opłaty korkowe 

- z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. opłata 
małpkowa. Środki z tego źródła gmina przeznacza zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na działania mające na celu realizację 
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

2. Adresaci programu 

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Rymanów osoby zagrożone uzależnieniami i już 
uzależnione, uwikłane w problem przemocy domowej oraz członkowie ich rodzin, nauczyciele 
i wychowawcy, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe. 

3. Cele programu 
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Nadrzędnym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą 
domową, a także ograniczenie skali już istniejących problemów z tym związanych oraz przeciwdziałanie 
innym zachowaniom ryzykownym. 

Cele ogólne niniejszego programu obejmują w szczególności: 

a) propagowanie modelu trzeźwego stylu życia wśród osób dorosłych, młodzieży i dzieci, 

b) wzrost świadomości rodziców na temat roli rodziny jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed 
zachowaniami ryzykownymi, 

c) ograniczenie niebezpiecznej tendencji do obniżania wieku inicjacji alkoholowej oraz rozwiązywaniu 
problemów przez agresję, 

d) zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych 
uzależnieniami, przemocą domową, szkolną i rówieśniczą, 

e) zwiększenie liczby osób podejmujących leczenie odwykowe i trwale utrzymujących się w abstynencji, 

f) przygotowanie nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych do właściwego reagowania 
w przypadkach wystąpienia agresji bądź innych zachowań ryzykownych wśród uczniów. 

4. Realizatorzy programu 

a) Burmistrz Gminy Rymanów , 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 

5. Inicjatorzy zadania oraz podmioty uczestniczące w realizacji zadania 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Uzależnień, 

b) Szkoły, 

c) Komisariat Policji, 

e) Poradnia Leczenia Uzależnień w Krośnie, 

f) Środowiska kościelne, 

g) Organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, 

h) Punkt Konsultacyjny, 

i) Zespół Interdyscyplinarny, 

j) Sąd Rejonowy w Krośnie, 

k) Prokuratura Rejonowa w Krośnie, 

l) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

m) Osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki, 

6. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Lp. Zadanie Metody i sposoby działania Podmiot uczestniczący 
w realizacji zadania 

-1- -2- -3- -4- 
I  Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu  

-Finansowanie doposażenia 
i bieżących remontów 
Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego oraz 
placówek realizujących 
programy profilaktyczne dla 
dzieci i młodzieży.  
-Kierowanie wniosków do 
lekarzy biegłych o wydanie 

1. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
 
2. Punkt Konsultacyjny,  
 
3. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej,  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0BD8C932-14A7-4BCE-A7B6-7AF4A138E230. Podpisany Strona 2



opinii w temacie uzależnienia 
oraz do sądu.  
-Kierowanie wniosków do 
sądu o wszczęcie 
postępowania w sprawie 
zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu 
odwykowemu 
- Dofinansowanie 
obligatoryjnych szkoleń do 
uzyskania certyfikatu 
specjalisty psychoterapii 
i instruktora uzależnień oraz 
szkoleń członków GKRPA.  
- Pokrycie kosztów obsługi 
realizowanych zadań (np. 
zakup komputerów, szkolenia 
).  
-Kontynuowanie działalności 
Punktu Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin /terapeuta 
uzależnień i psycholog/.  
-Podejmowanie działań 
zmierzających do poddania się 
leczeniu odwykowemu osób 
uzależnionych od alkoholu.  
-Udzielanie informacji i porad.  
-Dofinansowanie obozów 
terapeutycznych, rekolekcji 
trzeźwościowych, itp.  
-Informowanie o możliwości 
podjęcia leczenia 
odwykowego.  
-Organizowanie grup wsparcia 
dla osób po zakończeniu 
programu leczenia w placówce 
odwykowej.  
-Uruchamianie interwencji 
w przypadku zdiagnozowania 
przemocy domowej.  
- Zakup materiałów 
edukacyjnych dla pacjentów 
i terapeutów 

4. Grupa AA,  
 
5. Sąd Rejonowy,  
 
6. Komisariat Policji. 
 

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

-Finansowanie szkoleń dla 
osób realizujących programy 
profilaktyczne.  
-Wspieranie pomocą 
psychologiczną 
i socjoterapeutyczną dzieci 
osób uzależnionych od 
alkoholu.  
-Podnoszenie kompetencji 

1.Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
 
2. Gminny Ośrodek Kultury,  
 
3. Szkoły,  
 
4. Stowarzyszenia kultury 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0BD8C932-14A7-4BCE-A7B6-7AF4A138E230. Podpisany Strona 3



wychowawczych rodziców 
poprzez organizowanie dla 
nich szkoleń, kursów, 
warsztatów.  
-Finansowanie prowadzenia 
zajęć i programów 
socjoterapeutycznych 
i profilaktycznych w szkołach 
na terenie Gminy Rymanów. 
Programy te powinny opierać 
się na pisemnych konspektach 
do poszczególnych zajęć 
zaplanowanych do realizacji. 
W ramach zajęć możliwe jest 
prowadzenie różnorodnych 
programów rozwojowych dla 
dzieci (np. teatralnych, 
komputerowych, tanecznych, 
sportowych, szachowych 
i innych).  
-Dofinansowanie wypoczynku 
letniego i zimowego oraz 
rekreacji w czasie roku 
szkolnego.  
-Zakup sprzętu do świetlic 
socjoterapeutycznych 
i opiekuńczo-
wychowawczych, w których 
prowadzone są zajęcia 
profilaktyczne.  
-Dofinansowanie obozów 
socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym.  
-Organizowanie lokalnych 
narad, seminariów 
i konferencji w zakresie 
wdrażania systemu pomocy 
dziecku i rodzinie 
z problemem alkoholowym.  
-Prowadzenie pośrednictwa 
i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.  
- Wspieranie i koordynowanie 
pracy interdyscyplinarnych 
zespołów ds. pomocy dziecku 
i rodzinie z problemem 
alkoholowym.  

fizycznej,  
 
5. Komisariat Policji,  
 
6. Zespół Interdyscyplinarny. 

III  Prowadzenie profilaktycznej  
działalności informacyjnej i  
edukacyjnej w zakresie  
rozwiązywania problemów  

-Dofinansowanie szkoleń 
i kursów specjalistycznych 
w zakresie pracy z dziećmi 
z rodzin z problemem 

1. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna,  
 
2. Gminna Komisja 
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alkoholowych 
i przeciwdziałania 
narkomanii,  
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  
i socjoterapeutycznych  

alkoholowym oraz rozwijania 
umiejętności prowadzenia 
zajęć profilaktycznych 
organizowanych dla 
pedagogów, nauczycieli, 
którzy są zatrudnieni bądź 
deklarują gotowość podjęcia 
tego typu pracy.  
-Prowadzenie w szkołach 
i innych placówkach 
oświatowych programów 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży. 
-Organizowanie w szkołach 
spotkań z osobami 
doświadczonymi różnego 
rodzaju uzależnieniami celem 
pokazania negatywnego 
i destrukcyjnego 
oddziaływania nałogów.  
-Podejmowanie działań 
o charakterze edukacyjnym 
przeznaczonych dla rodziców, 
których celem jest wspieranie 
abstynencji dziecka 
i przygotowanie go do 
podejmowania świadomych 
i odpowiedzialnych decyzji 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych.  
-Wspieranie programów 
i przedsięwzięć 
profilaktycznych 
opracowanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych 
do grup rówieśniczych /kluby 
dyskusyjne, gazetki itp./.  
-Organizowanie lokalnych 
imprez profilaktycznych dla 
młodzieży.  
-Organizowanie 
w środowiskach szkolnych 
różnorodnych form zajęć 
sportowych łączących 
profilaktykę z aktywnością 
sportową poprzez tworzenie 
możliwości i uczenia się 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu  
- Organizowanie i dowóz 
dzieci i młodzieży na 
zawody/imprezy sportowe 
w ramach pozalekcyjnych 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
 
3. Komisariat Policji,  
 
4. Szkoły. 
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zajęć profilaktycznych (np. 
transport na basen, narty itp.). 
-Finansowanie realizacji 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych będących 
integralnym elementem 
programu profilaktycznego, 
uwzględniającego szeroki 
zakres zagadnień związanych 
ze zdrowym stylem życia. 
Zajęcia sportowe powinny 
wzmacniać czynniki 
chroniące, zwłaszcza poprzez 
ukazywanie autorytetów 
promujących wzorzec 
trzeźwości (trenera, znanych 
sportowców, nauczycieli 
wychowania fizycznego) 
i rozwijanie zainteresowań, 
z wyraźnym określeniem norm 
zachowania w różnych 
sytuacjach (postawa wobec 
używek, rozwiązywanie 
konfliktów, eliminowanie 
przemocy) 
- Finansowanie realizacji zajęć 
sportowych poprzez wydatki 
materiałowe np. zakup sprzętu 
sportowego.  
-Podejmowanie działań 
edukacyjnych skierowanych 
do sprzedawców napojów 
alkoholowych, mających na 
celu ograniczanie dostępności 
napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia oraz 
działań kontrolnych 
i interwencyjnych.  
- Dofinansowanie działalności 
placówek wsparcia dziennego 
prowadzonych w formie: 
a) opiekuńczej w tym kół 
zainteresowań, świetlic, 
klubów i ognisk 
wychowawczych 
b) specjalistycznej 
c) pracy podwórkowej 
realizowanej przez 
wychowawcę. 
-Podejmowanie działań na 
rzecz dożywiania dzieci 
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uczestniczących 
w pozalekcyjnych zajęciach 
profilaktyczno-rozwojowych 
i socjoterapeutycznych.  
-Prowadzenie działań 
edukacyjnych 
z wykorzystaniem materiałów 
edukacyjnych (zakup broszur, 
ulotek, plakatów 
z profilaktycznymi treściami 
edukacyjnymi dotyczącymi 
problematyki alkoholowej) dla 
określonych grup adresatów 
np. młodzieży, sprzedawców, 
pracowników służby zdrowia, 
pracowników pomocy 
społecznej, nauczycieli, 
rodziców, policjantów, 
samorządowców i innych).  
-Zakup materiałów, nagród, 
wydawnictw, prasy do 
realizacji działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień. 
- Dofinansowanie zakupu 
upominków i nagród dla dzieci 
i młodzieży biorącej udział 
w różnego rodzaju konkursach 
będących alternatywą 
spędzania czasu wolnego od 
różnego rodzaju nałogów 
i uzależnień 
-Dofinansowanie szkoleń, 
kursów specjalistycznych 
w zakresie pracy 
profilaktycznej z dziećmi 
i młodzieżą dla nauczycieli, 
pedagogów i realizatorów 
programów profilaktycznych.  
- Angażowanie 
w samorządowe działania 
edukacyjne i informacyjne 
lokalnych i regionalnych 
liderów tj. tzw. VIP-ów, osób 
znanych, sportowców, 
artystów i innych autorytetów 
społecznych w celu większej 
skuteczności oddziaływań.  
- Pozyskiwanie patronatów dla 
podejmowanych działań 
edukacyjnych 
- Wspieranie edukacji osób 
pracujących zawodowo 
w systemie rozwiązywania 
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problemów alkoholowych 
poprzez prenumeratę lub 
zakup specjalistycznych 
opracowań, czasopism, 
publikacji czy materiałów 
multimedialnych.  
- Przeciwdziałanie 
nietrzeźwości w miejscach 
publicznych poprzez np. 
podnoszenie kompetencji 
zawodowych przedstawicieli 
służb kontaktujących się 
z osobami nietrzeźwymi 
polegających na umiejętności 
nawiązywania kontaktu 
i postępowania z osobą 
nietrzeźwą (np. policja, 
pracownicy socjalni).  
- Działania na rzecz 
przeciwdziałania nietrzeźwości 
na drogach 
- Współpraca z lokalnymi 
i regionalnymi mediami 
- Działania profilaktyczne 
w szkołach poprzez realizację 
programów rekomendowanych 

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

-Współpraca oraz udzielanie 
pomocy finansowej wszelkim 
instytucjom, stowarzyszeniom 
ruchom trzeźwościowym, 
organizacjom społecznym, 
katolickim oraz osobom 
fizycznym podejmującym 
problematykę alkoholową na 
terenie Gminy Rymanów.  
-Podejmowanie działań 
mających na celu likwidację 
procederu nielegalnego 
handlu. alkoholem.  
-Realizacja Programu 
Odpowiedzialnej Sprzedaży.  
- Przeciwdziałanie 
naruszeniom prawa w związku 
z prowadzeniem sprzedaży 
napojów alkoholowych  

1. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
 
2. Komisariat Policji,  
 
3. Szkoły,  
 
4. Gminny Ośrodek Kultury,  
 
5. Parafie Rzymskokatolickie. 

V  Udzielanie dotacji na 
prowadzenie gminnej 
świetlicy socjoterapeutycznej  

- Zorganizowanie w trybie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t. 
j. Dz. U. z 2020r, poz.1057 ze 
zm.) konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania 

1. Organizacje pozarządowe, 
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uzależnieniom i patologiom 
społecznym  

VI  Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego poprzez 
organizowanie 
i finansowanie centrów 
integracji społecznej  

-Wspieranie zatrudnienia 
socjalnego umożliwiającego 
powrót do aktywnego życia 
zawodowego i społecznego 
osobom uzależnionym po 
zakończeniu programu terapii 
w zakładzie lecznictwa 
odwykowego oraz osobom 
zagrożonym uzależnieniem 
i wykluczeniem społecznym.  

1. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
 
2. GOPS. 

7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Rymanowie w 2022 r.  

1) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie przysługuje 
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz w innych pracach. 

2) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji lub pracach, o których mowa w pkt. 1  wynosi: 

a) dla przewodniczącego Komisji 280 złotych brutto, 

b) dla sekretarza Komisji 320 złotych brutto, 

c) dla pozostałych członków Komisji 260 złotych brutto. 

3) Wynagrodzenie za udział jest wypłacane na podstawie listy podpisanej przez przewodniczącego GKRPA. 

4) Osobie wykonującej konkretne zadania wyszczególnione w GPPiRPA przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie. 

8. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach lub innych pracach na terenie gminy i poza terenem 
gminy, przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 7 pkt. 1  i 2  oraz diety i zwrot kosztów przejazdu oraz 
noclegów na warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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