
UCHWAŁA NR XLIII/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Żarów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowawniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 
1356 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów 
na 2014 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2014 rok 
w części zadań dotowanych realizowany jest przez Gminę Żarów, natomiast w pozostałej części przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Żarowie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2013 rok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/337/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2014 rok 

ROZDZIAŁ I. 

1. WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym 
dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy. Program zawiera zadania określone 
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które będą realizowane w formach 
dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych, z wykorzystaniem istniejących zasobów służących 
rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Celem programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych zmierzających do prowadzenia 
aktywnych form przeciwdziałania negatywnym skutkom nadużywania substancji psychoaktywnych i zjawisku 
przemocy, poprzez zwiększenie zasobów niezbędnych do prowadzenia długofalowych działań profilaktycznych. 

2. DIAGNOZA POTRZEB 

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które diagnozuje się 
w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja X (ICD X). 
Zrealizowane w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na 
ok. 600 tys., zaś osób pijących alkohol szkodliwie – na ok. 2,5 mln. Jak wynika z danych GUS, w Polsce żyje 
ponad 31 mln dorosłych mieszkańców, zatem można szacować, że osoby uzależnione od alkoholu stanowią 1,93% 
ogółu społeczeństwa w Polsce. Przedkładając powyższe dane na sytuację Gminy Żarów można liczyć, że osób 
uzależnionych jest ok. 197 z 10 193 dorosłych mieszkańców gminy (stan na 30.11.2013 r.), natomiast osób 
pijących alkohol szkodliwie jest ok. 821. 

Wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego zrealizowanego w 2011 r. w ramach europejskiego programu 
badań ankietowych w szkołach (ESPAD), wykazały, że napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną 
substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 87,3% uczniów 
z młodszej grupy( 15-16 lat) i 95,2% uczniów z starszej grupy  (17-18 lat). Najbardziej popularnym napojem 
alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do 
przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 51,4% uczniów młodszych 
i 29,7% uczniów starszych (www.parpa.pl). 

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych 
lub nadużywających alkoholu. Poza wyniszczeniem zdrowotnym i psychicznym, które dotyka osoby uzależnione, 
ma również wymiar społeczny, obejmując swoim zasięgiem także członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym 
otoczeniu alkoholika. Szczególnie dotkliwe są szkody w sferze psychicznej i emocjonalnej rodzin, w których 
występuje problem nadużywania alkoholu. 

Dane instytucji ukazujące skalę występowania omawianych wyżej problemów:

Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak zakłócanie porządku publicznego, 
zakłócanie spokoju w miejscu zamieszkania, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie czy demoralizację 
nieletnich. 

Komisariat Policji w Żarowie 2012 rok 2013 rok

Ilość osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu 43 53
Ilość interwencji podejmowanych w związku z awanturą wywołaną przez osoby 

nietrzeźwe 
51 384

Ilość osób zatrzymywanych do wytrzeźwienia 51 105
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Liczba przyjętych zawiadomień o przemocy w rodzinie 42 25

 Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w Gminie Żarów jest również liczba wniosków 
składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o podjęcie czynności zmierzających 
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2012 rok 2013 rok

Liczba osób zgłoszonych z prośbą 
o zobowiązanie do leczenia odwykowego 

29 50

Liczba spraw skierowanych do Sądu 18 13

 Liczba osób zgłaszających się po poradę do specjalistów pokazuje, że ludzie korzystają z tej formy pomocy. 
Obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów OPS, którzy coraz bardziej otwarcie mówią o swoich 
problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie 2012 rok 2013 rok
Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego (radca prawny, 

psycholog, terapeuta)  190  234

Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistów (radca prawny, psycholog, 
terapeuta)  367  399

 Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna. 
Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań 
spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu (w tym leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych), 
farmakologiczne wsparcie oddziaływań psychoterapeutycznych oraz leczenie współwystępujących zaburzeń. 
Programy pomocy dla osób współuzależnionych realizowane są najczęściej w poradniach. 

Poradnia dla osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Świdnicy przy ul. 
Westerplatte 47*

2012 
rok 

2013 
rok

Liczba osób korzystających z poradni 
z terenu Gminy Żarów 33 23

Liczba udzielonych konsultacji przez poradnię osobom z terenu Gminy Żarów (diagnoza 
nozologiczna, problemowa, konsultacje lekarskie, psychoterapia indywidualna i grupowa)  396  157

 *dane dotyczą osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych 

 Przedstawione formy realizacji poszczególnych zadań niniejszego programu, uwzględniają sposoby radzenia 
sobie z istniejącymi problemami społecznymi w odniesieniu do lokalnej diagnozy. 

3. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:

1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie – koordynator i realizator Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

2.  Urząd Miejski w Żarowie – koordynator i realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok, w części zadań powierzonych w drodze konkursu. 

3.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie – koordynuje działania Gminnego 
Programu. 

4.  Za wykonawcę zadań wynikających z Gminnego Programu uznaje się: organizacje pozarządowe, instytucje 
samorządowe, instytucje pomagające osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym, ofiarom 
i sprawcom przemocy w rodzinie, osoby fizyczne, osoby prawne posiadające i nieposiadające osobowości prawnej. 
Wykonawcy zadań dotowanych zostaną wyłonieni w drodze konkursu. 

4. CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok jest zgodny 
z celami wynikającymi ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 
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2007-2014, tj.: zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszenie rozmiarów problemów, 
które aktualnie występują oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Głównymi założeniami Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem 
nadużywania substancji psychoaktywnych, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, wzrost społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy 
pomiędzy osobami i instytucjami. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
obejmuje działania służące realizacji zadań, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmuje 
w szczególności: 

Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej 
w punkcie konsultacyjnym, w tym sfinansowanie dyżury terapeuty uzależnień. 

b) Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce, w miarę posiadanych środków. 

Działalność interwencyjna i wspierająca na terenie Gminy Żarów:

a) Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin z problemem alkoholowym, przemocą 
w rodzinie. Udzielanie wsparcia, motywowanie, poradnictwo, przeprowadzanie interwencji kryzysowych przez 
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, zajmującego się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów uzależnień w Gminie Żarów. 

b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających 
pomocy osobom uzależnionym, ofiarom przemocy w rodzinie i członkom ich rodzin (psycholog, terapeuta 
uzależnień, radca prawny, psychoterapeuta). 

c) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podejmowanie czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku 
z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy 
oraz systematycznie zakłócają spokój o porządek publiczny. Szczegółowy zakres zadań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów. 

Pomoc osobom uzależnionym i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, a także doskonalenie systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 
w palcówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego. 

b) Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia. 

c) Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu (uruchomienie grupy wsparcia). 

d) Rozpoznanie przemocy w rodzinie i udzielenie stosownego wsparcia w zakresie powstrzymania (w tym także 
tworzenie grup wsparcia). 

e) Inicjowanie interwencji w przypadku przemocy. 

f) Współpraca z instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 

g) Wspieranie działalności grup samopomocowych. 

h) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez dyżury psychologa, terapeuty uzależnień, 
psychoterapeuty oraz udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży: 
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- realizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży, przeprowadzanie pogadanek profilaktyczno - edukacyjnych, 

- finansowanie systematycznie prowadzonych zajęć opiekuńczo – wychowawczych, w tym profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży, szczególnie z terenów wiejskich, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień (zajęcia scenariuszowe, Żarowskie Święto Profilaktyki), 
podejmowanie działań integracyjnych (m.in. mini turnusy wakacyjne, Integracyjna Wieczerza Wigilijna, itp.) 
oraz promowanie wśród dzieci zdrowego i aktywnego stylu życia (współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, w których realizowany jest program profilaktyczny), 

- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez szkoły, 

- wspieranie szkół i placówek oświatowych podczas podejmowanych działań o charakterze edukacyjnym 
przeznaczonych dla rodziców, 

- organizowanie turniejów profilaktycznych propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia np. Turniej Wiedzy 
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, 

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program 
profilaktyczny, 

- angażowanie się w realizację ogólnopolskich kampanii tematycznych oraz kampanii lokalnych, dotyczących 
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. Zachowaj Trzeźwy Umysł,

b) Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i przemocy w rodzinie: 

- aktywna współpraca z lokalnymi mediami - prowadzenie profilaktycznej edukacji publicznej za 
pośrednictwem mediów, 

- rozpowszechnianie informacji z danymi o możliwościach uzyskania pomocy na terenie Gminy w zakresie 
problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Gminy Żarów, 

- udział w kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień i przemocą w rodzinie,

c) Inne działania informacyjne i edukacyjne: 

- podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, prowadzenie 
działalności przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie edukacyjne związane z promowaniem 
trzeźwości kierowców, ograniczeniem dostępności napojów alkoholowych oraz dystrybucja materiałów 
edukacyjnych (w miarę posiadanych środków), 

- wspieranie edukacji osób zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień poprzez 
zakup specjalistycznych publikacji i czasopism (w miarę posiadanych środków), 

- organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dla osób zaangażowanych w działania określone 
w Gminnym Programie. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 Celem zadania jest kontynuacja i doskonalenie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, 
osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Współpraca polegać będzie na wspieraniu merytorycznym projektów 
realizowanych przez w/w podmioty, które wynikają z potrzeb społeczności lokalnej i mają wpływ na zmniejszenie 
rozmiaru problemów wynikających z uzależnień. Ważnym elementem zadania będzie wspieranie działalności 
stowarzyszeń abstynenckich, które spełniają bardzo ważną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym od 
alkoholu, jak również członkom ich rodzin:

a) współpraca służąca rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez wymianę informacji, konsultacje, 
wspólne inicjatywy na rzecz profilaktyki, 
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b) udzielanie wsparcia i pomocy merytorycznej stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, instytucjom 
i osobom fizycznym dla lokalnych inicjatyw w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

c) współfinansowanie placówki wsparcia dziennego funkcjonującej na terenie Gminy Żarów, 

d) wspieranie oraz współfinansowanie Ruchu Abstynenckiego w zakresie  oddziaływania edukacyjno – 
profilaktycznego oraz organizowania profilaktycznych spotkań wyjazdowych (np. Ogólnopolski Zjazd 
Trzeźwościowy, Dzień Trzeźwości). 

5. GMINNA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – zasady 
wynagradzania:

1.  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została przez Burmistrza Miasta 
Żarów w drodze zarządzenia. 

2.  Wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji wypłacane jest w oparciu o podpisaną listę 
obecności. Należność za uczestnictwo i pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Żarowie wynosi 59 złotych brutto za każde spotkanie. 

3.  Za pracę dodatkową (np. oględziny nowo powstającego punku sprzedaży napojów alkoholowych, 
wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych) na 
terenie Gminy, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie otrzymują 
wynagrodzenia. 

4. Za udział w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów  (w tym 
dieta) związanych z powyższymi wyjazdami. 

ROZDZIAŁ II.

1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1.  Zgodnie z projektem budżetu Gminy Żarów na 2014 rok na przeciwdziałanie alkoholizmowi zabezpieczono 
kwotę 185 000 zł. Skuteczną a zarazem sprawną realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, umożliwia harmonogram działań. 

2. Powierzenie do realizacji organizacjom pozarządowym, niektórych zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, nastąpi w oparciu o Ustawę 
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 
1536 z późniejszymi zmianami). 

Lp. Treść zadania Wykonawca 
zadania

Udział % 
środków 

finansowych

Czas 
trwania

1 Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży, w którym realizowany będzie program 
profilaktyczny. 

Wykonawca wyłoniony 
w drodze konkursu, 
zadanie realizowane 

przy Urzędzie Miejskim 
w Żarowie 

do 16,2 % Okres 
wakacyjny

2 Wsparcie organizacyjne oraz finansowanie 
systematycznie realizowanych pozalekcyjnych zajęć 
opiekuńczo – wychowawczych, szczególnie na 
terenach wiejskich. Wsparcie finansowe 
pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć 
edukacyjnych. 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

do 27 % Cały rok 

3 Działania interwencyjno – wspierające dla 
mieszkańców Gminy, finansowanie konsultacji  
psychologicznych, prawnych i terapeutycznych, 
skierowanych do mieszkańców Gminy Żarów. 
Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego (np. 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

do 10 % Cały rok 
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doposażenie, zakup materiałów biurowych). 
4 Finansowanie działań wynikających z procedury 

zobowiązującej do leczenia odwykowego (wywiady 
środowiskowe na potrzeby GKRPA, badania ZZA 
przez lekarzy biegłych sądowych, ponoszenie kosztów 
postępowania sądowego). Finansowanie działań 
podejmowanych w ramach działalności 
profilaktycznej i pomocowej (m. in. materiały 
biurowe, opłaty telekomunikacyjne). 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

do 7% Cały rok 

5 Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej 
i informacyjnej w zakresie problematyki uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 
m.in.: współfinansowanie Kalendarza Ucznia; 
finansowanie i realizację kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” oraz w miarę posiadanych środków 
innych kampanii profilaktycznych; Turnieju Wiedzy 
o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie; Żarowskiego 
Święta Profilaktyki, Integracyjnej Wieczerzy 
Wigilijnej, zakup programów profilaktycznych 
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy; organizacja spotkań 
i warsztatów tematycznych, udział w kampaniach 
ogólnopolskich o tematyce uzależnień i przemocy 
w rodzinie, a także promujących zdrowy i bezpieczny 
styl życia, organizacja, finansowanie 
i współfinansowanie szkoleń dla członków GKRPA 
i innych grup społecznych zaangażowanych 
w problematykę uzależnień na terenie Gminy. 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie, 

z możliwością 
ogłoszenia konkursów 

na realizację profilaktyki 

do 15% Cały rok 

6 Wspieranie merytoryczne Ruchu Abstynenckiego, 
współfinansowanie profilaktycznych spotkań 
wyjazdowych (np. Ogólnopolski Zlot Trzeźwościowy, 
Dzień Trzeźwości)

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

do 1 % Cały rok 

7 Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych, a także pomoc ofiarom 
i sprawcom przemocy w rodzinie poprzez działania 
podejmowane przez pracownika OPS, zajmującego się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
uzależnień. 

Zadanie realizowane 
przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żarowie 

x Cały rok 

8 Dofinansowanie placówki wsparcia dziennego 
funkcjonującej na terenie Gminy Żarów. 

Wykonawca wyłoniony 
w drodze konkursu, 
zadanie realizowane 

przy Urzędzie Miejskim 
w Żarowie 

do 21,6% Cały rok 

9 Zabezpieczenie środków w związku z działalnością 
GKRPA w Żarowie (m.in. wynagrodzenie, materiały 
biurowe, fundusz reprezentacyjny). 

Urząd Miejski 
w Żarowie/Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Żarowie 

do 2,2% Cały rok 

ŁĄCZNA KWOTA NA REALIZACJĘ 
POWYŻSZYCH ZADAŃ WYNOSI: 185.000 złotych 100%
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Uzasadnienie

Podstawę działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Art. 4¹ ust. 1 w/w ustawy
określa działania należące do zadań własnych gminy. Realizacja wskazanych w ustawie działań prowadzona jest
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie
przez Radę Miejską. Zadania, jakie nakłada na gminę ustawodawca, ujęte zostały w Programie. Działania określone
w Programie inicjowane są przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która za wykonaną
pracę otzrymuje wynagrodzenie, określone w powyższym Programie. Uchwalenie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2014 rok jest zatem niezbędne
i zasadne.

Sporządziła:

Marta Plizga

Starszy inspektor ds. profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień
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