
UCHWAŁA NR XLI/269/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Iwonicz-Zdrój na 2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn.zm. ), art.4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz.1119), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.2021r., 
poz.642), 

uchwala się, 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2022 rok. 

§ 1. Rozdział 1. Wstęp 

Wśród wielu problemów społecznych występujących w Polsce, jako jeden z czołowych, wysuwają się 
problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Mają one istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
zarówno jednostek, jak i rodzin, a ich konsekwencje dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale wpływają też na 
całą populacje. W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom i dzieciom 
dotkniętym problemem alkoholizmu, ale jak to robić szybciej, skuteczniej i efektywniej. Pomagać to nie tylko 
minimalizować skutki alkoholizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, 
uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacjami 
trudnymi, konfliktami, jak skutecznie bez używek rozładowywać napięcia i rodzącą się agresję. Pomagać to 
również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było 
potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, 
gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. Alkoholizm to choroba, która rozwija się latami, 
niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej 
degradacji samego uzależnionego, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy przyjaźnią się 
z uzależnionym. 

Alkohol jest jednym z najczęściej przyjmowanych środków uzależniających na świecie. 

W Polsce głównym środkiem uzależniającym jest alkohol etylowy (alkoholizm). 

Choroba alkoholowa - to przewlekła, nieuleczalna choroba wywołana uzależnieniem od alkoholu, 
przebiegająca z nawrotami. Jej konsekwencje zdrowotne dotyczą nie tylko samego chorego, ale również i jego 
najbliższych, co wyraźnie ją różni od innych chorób przewlekłych. 

Objawy choroby alkoholowej: 

·subiektywne poczucie przymusu sięgania po alkohol 

·koncentrowanie całego swojego życia wokół picia 

·nawroty picia po próbach podejmowania abstynencji 

·ograniczenie zachowań oraz reakcji związanych ze spożywaniem alkoholu 

·zmiana tolerancji na napoje alkoholowe 

·objawy abstynencyjne 

·poczucie niemożności rozstania się z alkoholem na zawsze 

·pragnienie picia kontrolowanego oraz nadzieja na zapanowanie nad alkoholizmem. 
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Rok 2022 to kolejny rok realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój jak również kontynuacja wielu działań zainicjowanych 
w latach poprzednich. 

Rozdział 2. Diagnoza sytuacji 

W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło spożycie alkoholu o ponad 20%, zmieniła się również 
struktura picia. Mimo, że chętniej pijemy alkohole słabsze, to coraz częściej po nie sięgamy, a wskaźniki 
spożycia alkoholi mocnych wcale mocno się nie zmieniły. Ponad połowę wypijanego alkoholu stanowi piwo 
(54,5%), drugą kategorię pod względem ilości spożycia stanowią wyroby spirytusowe (30,2%) i na końcu wina 
i miody pitne (15,3%). 

Według szacunków PARPA: w ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie wzrosła ilość spożywanego 
alkoholu przez Polaków. Biorąc pod uwagę wyłącznie spożycie rejestrowane przez PARPA w 2020 r. , 
spożycie alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosło z 6,52 l do 9,78 l., ok 18,6 % osób w Polsce 
spożywa alkohol ryzykowanie lub szkodliwie. Może to być aż 5 mln osób. W Polsce żyje ok 800 tys. osób 
z uzależnieniem od alkoholu. Dane wskazują, że aktualnie 820 tys. osób pije alkohol 5 dni w tygodniu lub 
częściej, a 4,7 mln pije alkohol do 4 dni w tygodni (14,4 % populacji powyżej 15 roku życia). Badania 
wskazują, że w stosunku do 2010 roku zmniejszył się odsetek abstynentów z 22% do 16 %. Zmniejszył się 
również średni wiek inicjacji alkoholowej w Polsce i obecnie wynosi 12 lat. Najpopularniejszym alkoholem 
jest piwo. Wśród 17-18-latków po piwo sięgnęło aż 72,2 % osób. Często efektem dorastania w rodzinie 
alkoholowej jest występujący w dorosłości syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików). Współuzależnieni 
oraz dzieci alkoholików są pacjentami placówek leczenia uzależnień. Niestety z takiej pomocy korzysta nadal 
zbyt mała liczba osób, w dużej części tylko kobiety. Działa tutaj - silnie wpisana we współuzależnienie - presja 
ukrywania problemu, poczucia wstydu, obawa przed wykluczeniem, myśl, że terapia i tak nie pomoże. 

Rozdział 3.Cele programu  

Celem nadrzędnym Programu jest kontynuacja procesu zmniejszenia skali problemów związanych 
z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz szeroko pojęta profilaktyka wśród mieszkańców 
Gminy Iwonicz-Zdrój poprzez ograniczanie dostępności napojów alkoholowych, motywowanie do leczenia 
odwykowego osób uzależnionych, wspieranie osób uzależnionych po odbytej terapii w środowiskach 
abstynenckich, wspieranie osób współuzależnionych i opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, jak również prowadzenie kompleksowej i wszechstronnej działalności profilaktycznej. 

Cele szczegółowe to: 

1. Kierowanie lokalną polityką rozwiązywania problemów alkoholowych służącą zmniejszeniu aktualnych 
i zapobieganiu nowym problemom alkoholowym. 

2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków 
ich rodzin. 

3. Zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących skutki 
nadużywania alkoholu. 

4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim. 

Rozdział 4.Zadania programu i sposób ich realizacji : 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, poprzez: 

1) finansowanie i prowadzenie działalności punktu informacyjno – konsultacyjnego między innymi poprzez: 

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, 
kierowanie do leczenia specjalistycznego, 

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia, 
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- udzielanie i gromadzenie informacji o formach profesjonalnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
osobom uzależnionym i współuzależnionym w ośrodkach na terenie gminy, powiatu, regionu, 
województwa, 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

-zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów, 

-udostępnianie materiałów informacyjnych na tematy związane z uzależnieniami od środków 
psychoaktywnych, 

-udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. 

2) finansowanie opinii biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnień, 

3) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

4) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej, 

5) współpraca z placówkami służby zdrowia oraz placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia 
i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, 

6) refundacja kosztów pobytu na obozach, rekolekcjach, pielgrzymkach, szkoleniach, seminariach 
abstynenckich, zajęciach terapeutycznych, grupach samopomocowych osobom uzależnionym – pod 
warunkiem utrzymywania trzeźwości, 

7) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

8) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA i innych, 

9) współpraca z posterunkiem Policji, przyjmowanie zgłoszeń o osobach uzależnionych. 

10) szerokie informowanie mieszkańców gminy o możliwościach skorzystania z pomocy terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych  od alkoholu, 

11) kontynuowanie współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z Ośrodkiem Pomocy 
społecznej, szkołami podstawowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:  

1) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności 
interwencyjno – motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 
odwykowemu, terapii lub oddziaływaniom korekcyjno – edukacyjnym, 

2) prowadzenie w szkołach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień (zajęć profilaktycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i treningów 
psychoedukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców, spotkań terapeutycznych), 

3) współpraca merytoryczna z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

4) wspieranie pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną rodzin z problemem alkoholowym, przemocą 
w rodzinie i trudnościami w zakresie opieki i wychowania, 

5) konsultacje dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej, 

6) uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, 

7) organizowanie grup wsparcia dla osób po zakończeniu programu leczenia w placówce odwykowej, 

8) wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu udzielającego pomocy dzieciom i rodzinie z problemami 
wynikającymi z uzależnień, w szczególności w zakresie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, 

9) finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób  i grup zawodowych 
bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej (m.in. dla członków GKRPA, nauczycieli, 
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policji, zespołu interdyscyplinarnego i innych osób przeciwdziałających szeroko rozumianej patologii 
społecznej). 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez: 

1. Tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej profilaktyki problemowej 
obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz inne grupy społeczne mające wpływ na 
kształtowanie polityki trzeźwościowej: 

1) współpraca z placówkami oświatowymi oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, 

2) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział w kreowaniu polityki 
trzeźwościowej na terenie gminy, 

3) działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, 

4) wdrażanie programów profilaktyczno –interwencyjnych dla młodzieży upijającej się, 

5) organizacja oraz dofinansowywanie lokalnych imprez, akcji oraz działań profilaktycznych, w związku 
z udziałem w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, m.in. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na 
rodzinę”, „Dni Rodziny”. 

6) realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjno - 
edukacyjnych; przez certyfikowanych pedagogów, trenerów dla dzieci i młodzieży, 

7) promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, 
w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego, 

8) zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, 

9) współorganizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich połączonych 
z programem profilaktycznym, 

10) organizowanie konkursów gminnych mających na celu bezpieczny styl życia (konkurs dotyczący ruchu 
drogowego), 

11) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, których celem jest 
propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia, 

12) współorganizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, 

13) finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, działalności profilaktycznej, 
wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów profilaktycznych, zajęć edukacyjno – rozwojowych oraz 
specjalistycznych form pomocy psychologicznej, 

14) prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej. 

2. Prowadzenie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami sportowo – rekreacyjnymi 
i edukacyjnymi: 

1) organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin(m. 
in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki, rekolekcje trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe – Dzień 
Dziecka, Mikołajki itp.) mających wyraźny cel profilaktyczny, eksponujący kulturalny i sportowy, aktywny 
i zdrowy sposób życia, 

2) wspieranie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z odniesieniem profilaktycznym, 

3) dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, m.in. poprzez 
organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami programu profilaktycznego, 

3. Edukacja zdrowotna: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka 
szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, 

2) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania 
przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, 
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3) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 

4. Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych, wspartych 
programami profilaktycznymi: 

1) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych (broszur, plakatów, literatury, gadżetów itp.) 
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi, dotyczącymi problematyki uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy, 

2) zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach, 

3) finansowanie bieżącej działalności świetlic, 

4) zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w świetlicach. 

5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych w celu 
ograniczenia zjawiska sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym i na kredyt: 

1) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

2) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

3) prowadzenie kontrolowanego zakupu alkoholu, 

4) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

6. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach: 

1) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

2) działania edukacyjne. 

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

1) współpraca z instytucjami (ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, przedszkolami, służbą zdrowia, 
komisariatem policji, itp.), organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, którzy są 
współrealizatorami programu, 

2) współpraca z mediami, 

3) współpraca z instytucjami, organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
profilaktyki uzależnień mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych 
obyczajów, finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży na podstawie przedłożonych projektów 
profilaktycznych, 

4) organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, 

5) doposażanie szkół i innych placówek w pomoce (materiały dydaktyczne, terapeutyczne) oraz sprzęt 
niezbędny do realizacji zajęć mających wyraźny cel profilaktyczny, 

6) wspieranie środowisk anonimowych alkoholików (finansowanie kosztów utrzymania klubu, zakup 
materiałów edukacyjnych, finansowanie spotkań okolicznościowych grupy AA), 

7) udzielanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla inicjatyw podejmowanych przez podmioty zajmujące 
się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

5. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, poprzez: 

a) współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej uczestników Centrum Integracji Społecznej, 
(współfinansowanie uczestnictwa w warsztatach), 

b) prowadzenie innych działań związanych z integracją społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków i ich rodzin. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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§ 2. Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie są środki finansowe budżetu gminy 
stanowiące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez 
podmioty gospodarcze w roku 2022, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. Zgodnie 
z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

§ 3. Zasady funkcjonowania i wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie 
w następujących przypadkach: 

1) za udział w posiedzeniu Komisji – 250 złotych, 

2) za udział w zespole kontrolującym przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych – 300 złotych, 

3) za udział w zespole przeprowadzającym rozmowy motywujące do zmiany postaw i podjęcie działań 
zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu – 300 złotych, 

4) za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta i zwrot kosztów 
przejazdu na ogólnych zasadach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń 
w miejscach publicznych. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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