
UCHWAŁA NR IV/20/2007 

RADY GMINY CZERNIKOWO 
z dnia 07 marca 2007 roku 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

gminie Czernikowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 

2002 r. Nr 147. poz. 231 z późn. zm.) 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 

Czernikowo na rok 2007 w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały. 

§2               

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na terenie Gminy Czernikowo realizowany w 2007r. 

Rozdział I 

Cele programu 

§1. 

1. Program reguluje kwestie usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych oraz tworzenia warunków motywujących do powstrzymania 
się od spożycia alkoholu. 

2. diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Czernikowo stanowi 
załącznik nr 1 do Programu. 

§2. 

Celami programu w szczególności jest: 

1. Prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, poprzez: 
a) działalność informacyjną, 
b) konsultacje indywidualne, 
c) udzielanie pomocy psychologicznej i organizacyjno-finansowej dla osób 

uzależnionych pozostających bez środków do życia, a korzystających z terapii 
grupowej w Poradni Odwykowej. 

 

2. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
3. Organizowanie różnych form wypoczynku: koloni, półkolonii i zimowisk dla dzieci z 

rodzin szczególnie zagrożonych patologią społeczną. 
4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez rozwój 

aktywności sportowej w powstałych sekcjach sportowych. 
5. Motywowanie młodzieży do udziału w konkursach, olimpiadach, quizach 

miedzowych. 
6. Organizowanie czasu wolnego osób dorosłych zrzeszonych w organizacjach 

społecznych działających na terenie gminy i prowadzących działalność użytku 
publicznego. 

7. Zapewnienie młodzieży i mieszkańcom dostępu do nowoczesnych środków 
komunikacji(pracownie komputerowe. Internet) w Gminnym Centrum Informacji, w 
Bibliotekach Gminnych oraz szkołach. 

8. Wspieranie lokalnych twórców i działalności turystyczno-krajoznawczej. 

§3. 

1. Gmina realizuje cele, o których mowa w § 2 pkt 1 poprzez prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz poprzez współpracę z 
Oddziałami Odwykowymi, Sądem, Policją i Izbą Wytrzeźwień 

2. Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone są w Punkcie 
Konsultacyjnym raz w tygodniu przez 4 godziny. 



§4. 

Realizacja celów określonych w § 2 pkt 2-8 odbywa się poprzez: 
1. Organizowanie w szkołach dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz rodziców 

programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych na temat szkodliwości alkoholu i 
innych używek. 

2. Przystąpienie do programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej Pt.:" Trzeźwy 
umysł" - zakupienie i rozprowadzenie materiałów edukacyjnych( ulotki, broszury, plakaty) 

3. Zakupienie i zorganizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
realizowanych przez Teatry profilaktyczne. 

4. Dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych alkoholizmem 
na zimowiskach, półkoloniach i obozach. 

5. Współfinansowanie powstałych sekcji sportowych w sposób stały organizujących czas 
wolny dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

6. Zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach 
sportowych organizowanych przez szkoły. 

7. Wspieranie finansowe inicjatyw oraz działań sportowych i kulturalnych 
podejmowanych przez organizacje społeczne działające na terenie gminy i prowadzące 
działalność użytku publicznego. 

8. Wspieranie działalności świetlicy socjoterapełtycznej i parafialnej. 
9. Współpracę z instytucjami występującymi na terenie gminy, tj. GOPS, Policja, Szkoły, 

Służba Zdrowia, Kościół. 

§5. 

1.Gmina realizuje cele  o których mowa w § 2 przy pomocy Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
2.Do zadań komisji o której mowa w ust. 1 należy w szczególności: 

1) realizacja celów niniejszego programu; 
2) kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie; 
3) motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia odwykowego; 
4) rozpatrywanie wniosków dotyczących działań, o których mowa w § 4; 
5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu; 
6) propagowanie właściwej kultury spożycia; 
7) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu; 
8) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napoi 

alkoholowych (dotyczy usytuowania punktu) 

Rozdział II 

Zasady dla podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

§6. 

Posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez względu na rodzaj sprzedaży 
zobowiązani są do uwidaczniania informacji o szkodliwości spożycia alkoholu. Zabrania się 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 



1) osobom do lat 18-tu; 
2) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym. 

 §7. 

Posiadacze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do posiadania 
bogatego wyboru napojów alkoholowych oraz poszerzenia asortymentu napojów o niskiej 
zawartości. 

§8. 

1. Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży 
może odbywać się tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. 

2. Maksymalna ilość punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), określona przez Radę gminy, wynosi: 

 

a) 40 - do spożycia poza miejscem sprzedaży; 
b) 10 - do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§9.  

Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona 
w sklepach ogólno-spożywczych i monopolowych oraz w sklepach branży mieszanej, w stoiskach 
lub punktach spełniających warunki takiej sprzedaży. 

§10. 

Rada   Gminy   określa   następujące   zasady   usytuowania   punktów   sprzedaży   napojów 
alkoholowych: 

1) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pow. 4,5% oraz piwa przeznaczonego 
do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być prowadzona w bezpośredniej 
bliskości: 

a) kościołów 
b) szkół 
c) przedszkoli 
d) kąpielisk 

2) wprowadza się zakaz podawania napojów alkoholowych: 
a) na przystankach PKS 
b) na stacjach PKP 

Rozdział III 

Przepisy końcowe 

§11. 

Kontrola realizacji uchwały Rady Gminy przez podmioty gospodarcze prowadzona będzie 
przez: 



Załącznik  nr 1 

DIAGNOZA 

Stanu   problemów alkoholowych na terenie gminy Czernikowo. 

1) na terenie gminy jest 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych tzn. że na każdy punkt 
przypadają 240 osoby, 

2/ z oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych wynika, że najczęściej   spo-
żywanym napojem alkoholowym jest piwo, 

3) w Izbie   Wytrzeźwień   w Toruniu w 2006r   korzystały 42 osoby z terenu naszej, gminy, 

4) komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 6 wniosków do sądu o 
skierowanie osób na leczenie odwykowe, 

5) z pomocy GOPS korzystało 14 rodzin  z problemem alkoholowym, 

6) na terenie gminy działa jeden punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym , 
w którym przeprowadzono 104 rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu, 

7) W Grupie Wsparcia, dla osób uzależnionych , 
uczestniczy systematycznie 6 osób, w trakcie pracy trzem osobom zostały załatwione 
miejsca w Ośrodku Terapeutycznym w Toruniu, 5 osób skorzystało anonimowo z porady 
jak postępować w przypadku nadużywania alkoholu przez ich bliskich. 

8) ilość pielęgniarek i lekarzy opieki zdrowotnej przeszkolonych w zakresie metod krótkiej 
interwencji   -1 

9) dwie osoby zostały dotknięte przemocą w rodzinie (przypadki odnotował GOPS) 

10) ilość kadry przeszkolonej w zakresie terapii uzależnień -2 

11) ilość świetlic środowiskowych - 1 
12) ilość świetlic realizujących program wychowawczo-opiekuńczy - 3 

Ocena podstawowych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu na terenie gminy 
Czernikowo. 

Podstawowymi uwarunkowaniami zjawiska alkoholizmu są: 
         -   utrzymujące się wysokie bezrobocie , 



1) Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 
2) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§12. 

Komisja, o której mowa w § 11 pkt. 2 przedstawia Radzie Gminy corocznie sprawozdania z 
wykonania zadań wynikających z niniejszego programu. 



Załącznik nr 2 

Preliminarz   Wydatków 

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych   -   30000.00zł 

1) Działania: 
a) działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, 
b) konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
c) udzielanie pomocy psychospołecznej i materialnej. 

2) Działalność Punktu Konsultacyjnego 

a) sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych przed i po leczeniu organizowane w 
Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych  i ich rodzin lx w tygodniu po 4 
godziny, 

b) spotkania Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych która powstała w listopadzie 
2004r. 

Programy zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz organizowanie wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży gimnazjalnej - 50000.00 zł 

a) programy w szkole, zajęcia warsztatowe, 
b) programy profilaktyczne 
c) dla rodziców zajęcia profilaktyczne, 
d) udzielanie pomocy szkołom , organizacjom letniego i zimowego wypoczynku dla 

dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, 
e) działalność świetlicy środowiskowej i świetlic realizujących program opiekuńczo-

wychowawczy, 
f) działalność świetlicy parafialnej dla dzieci i młodzieży 
g) realizacja programów sportowo-rekreacyjnych w celu zagospodarowania wolnego 

czasu dzieci i młodzieży 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10000.00zł 

a) kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie 
b) motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia odwykowego 
c) koszty sądowe związane z kierowaniem osób     uzależnionych - badanie 

biegłego psychologa i psychiatry sądowego, 
d) wynagrodzenie dla członków komisji ustala się w formie diet za posiedzenie 

w wys. 12% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 
Uzasadnienie do Uchwały nr XXVII/140/98 



-      pogarszająca się sytuacja ekonomiczna rodzin oraz brak perspektyw 
zmian na lepsze, 

-      demoralizacja młodzieży poprzez zatracenie funkcji instytucji   
rodziny, 

-      brak pozytywnych wzorców zachowań 

Reasumując należy zauważyć iż osoby bezrobotne częściej sięgają po alkohol w miarę 
zwiększania się zasobów wolnego czasu , ograniczenia wśród tych osób obowiązków 
zawodowych i społecznych. Wzmagają się problemy i kłopoty oraz narasta niezadowolenie 
związane z brakiem stabilizacji życiowej, a zwłaszcza finansowej są to sytuacje szczególnie 
dotkliwe, z którymi ci ludzie nie potrafią sobie poradzić. 


