
 
Uchwała Nr LIV/337/2021 

Rady Gminy Klucze 
z dnia 10 grudnia 2021 r. 

 
 
 
w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Klucze 
 

 
 
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  2277 z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2022 dla Gminy Klucze w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik do Uchwały Nr LIV/337/2021 

                                                         Rady Gminy Klucze 

                                                                z dnia 10 grudnia 2021r. 

 
 
 
I. WPROWADZENIE 
 

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych 

gmin”. Zgodnie z powyższym Gmina ma możliwość przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze 

skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. 

Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań konieczne zatem jest opracowanie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie stanowił opis działań 

- zadań własnych Gminy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia celem strategicznym gminnego 

programu jest wydłużenie życia mieszkańców Gminy Klucze w zdrowiu, poprawa jakości życia 

związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Do zadań tych należą w szczególności: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym działania w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 

Społecznej; 

W obecnym Programie znalazły się także zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy 

w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

 



Podstawowymi celami Programu jest: 

 - ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu 

przez mieszkańców Gminy Klucze; 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych; 

- zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów w tej sferze; 

- organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych; 

- ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu; 

- ograniczenie zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych; 

- zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych z agresją i aktami wandalizmu w miejscach 

publicznych; 

- ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

- zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla 

Gminy Klucze został przygotowany w oparciu o: 

- Narodowy Program Zdrowia; 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klucze. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla Gminy 

Klucze jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. Został opracowany zgodnie z 

obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Gminy Klucze. 

Program dostosowany jest do potrzeb i specyfiki uzależnień na terenie Gminy Klucze. Uwzględnia 

lokalne możliwości jego realizacji i zaangażowanie instytucji oraz organizacji zajmujących 

problematyką profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania zjawisku 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także przemocy i narkomanii w środowisku. 

Przygotowany Program zapewnia ciągłość już podjętych inicjatyw, działań i przedsięwzięć 

profilaktycznych, a tym samym daje gwarancję efektywności i skuteczności realizowanej polityki 

rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu gminnym. 

II. SKALA PROBLEMU 

Diagnoza problemu uzależnienia od alkoholu w Gminie Klucze powstała w oparciu o dane 

pozyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kluczach,  Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Komisariatu Policji w Kluczach. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjatorem działań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych podejmowanych na poziomie lokalnym. 

Podejmuje, także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także 

dokonuje kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i 



warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej zamieszczono tabelę 

obrazującą pracę Komisji (tabela 1): 

Tabela 1. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ROK 2019 2020 2021 

Ilość osób, wobec których uruchomiono 

procedurę sądowego leczenia odwykowego 

22 26 35 

Ilość osób skierowanych na badanie 

specjalistyczne do biegłych sądowych 

21 22 22 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu 17 9 28 

Źródło: Dane uzyskane ze sprawozdań GKRPA na dzień 30.11.2021r. 

Uzyskane dane pokazują, że w roku 2021 zwiększyła się ilość osób wobec, których uruchomiono 

procedurę leczenia odwykowego oraz zwiększyła się liczba wniosków skierowanych do Sądu 

Rejonowego w Olkuszu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w trybie 

stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Sytuacja ta spowodowana jest tym, iż osoby z problemem 

alkoholowym niechętnie dobrowolnie podejmują leczenie odwykowe. Kolejne dane pochodzą z 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku obejmuje wsparciem, pomocą i pracą socjalną 

rodziny dotknięte m.in. w szczególności ubóstwem, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, narkomanią. 

Dane uzyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej wykazują tendencję wzrostową.(tabela 2). 

Tabela 2. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. 

ROK 2019 2020 2021 
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną 347 346 366 
Liczba rodzin z problemem alkoholowym 53 50 53 

Źródło: Dane uzyskane ze sprawozdań OPS na dzień 30.11.2021r. 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W ramach 

pomocy udzielanej w PIK-u osoby zgłaszające się do niego mogą otrzymać wsparcie psychologiczne 

oraz prawne. Mogą uzyskać informację o procedurze leczenia odwykowego i procedurze „Niebieskiej 

Karty”, pomoc w napisaniu podania o wszczęcie procedury leczenia odwykowego. Dane uzyskane z 

Punktu Interwencji Kryzysowej zamieszczono poniżej (tabela 3): 

Tabela 3. Oferta pomocowa Punktu Interwencji Kryzysowej w Kluczach. 

ROK 2019 2020 2021 

Poradnictwo prawne 72 porad 55 porad 64 porady 

Poradnictwo/wsparcie psychologiczne 14 39 50 

Liczba osób korzystających z Punktu 86 66 96 

Źródło: Dane uzyskane ze sprawozdań PIK-u na dzień 30.11.2021r. 
  

 Z informacji uzyskanych od specjalistów dyżurujących w Punkcie wynika, że najczęściej 

poruszanymi sprawami była procedura leczenia odwykowego, uzależnienie i współuzależnienie oraz 



kwestie związane z wystąpieniem przemocy w rodzinie, a także regulacje prawne. Dane zawarte w tabeli 

pokazują, iż mieszkańcy chętnie korzystają z pomocy specjalistów. Specjaliści są w stanie 

zdiagnozować problemy całej rodziny i zaplanować kompleksową pomoc dla wszystkich jej członków. 

Dlatego zasadnym jest wspieranie tego typu oddziaływań. 

 Następne dane pochodzą z Komisariatu Policji w Kluczach (tabela 4) wynika z nich, iż 

zmniejszyła się liczba nietrzeźwych kierowców popełniających przestępstwa oraz zwiększyła się liczba 

udzielonych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Dane zamieszczone w tabeli 

pokazują, że należy dalej wspierać działania przyczyniające się do ograniczenia nietrzeźwości 

kierowców, a także zapobiegać spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Niewątpliwie w obu 

przypadkach ważną rolę w przeciwdziałaniom tym zjawiskom odegrać może monitoring wizyjny i 

działania edukacyjno - profilaktyczne. Działania na rzecz nietrzeźwości na drogach i w miejscach 

publicznych należą do zadań, które winny znaleźć się w Gminnym Programie. Istotnym założeniem 

działań powinna być wzmocniona współpraca między odpowiednimi instytucjami i służbami, a także 

podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontaktujących się z osobami 

nietrzeźwymi.   

Tabela 4. Postępowania w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu prowadzone przez 
Komisariat Policji w Kluczach. 

ROK 2019 2020 2021 

Liczba nietrzeźwych kierowców 

popełniających przestępstwa 

19 15 11 

Liczba nietrzeźwych kierowców 

popełniających wykroczenia 

1 1 1 

Liczba udzielonych mandatów karnych za 

spożywanie alkoholu w miejscach 

publicznych 

51 35 56 

Liczba interwencji domowych 185 182 246 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KP w Kluczach na dzień 30.11.2021r. -SESPol 
 

Jednym z zadań gminy związanym z realizacją lokalnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych jest edukacja publiczna, działania profilaktyczne i zajęcia 

sportowe kierowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Działania edukacyjne i informacyjne 

wzmacniają skuteczność narzędzi lokalnej polityki wobec alkoholu, dlatego też systematyczne 

informowanie społeczności lokalnej o tym, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacjach występowania 

problemu alkoholowego prowadzi do zmniejszenia skutków alkoholizmu. Natomiast realizacja działań 

w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowi cenny element 

oddziaływań profilaktycznych i jest alternatywą spędzania wolnego czasu „bez używek”. W 2022 roku 

również szczególny nacisk zostanie położony na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych. 



Pozalekcyjne zajęcia sportowe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych obejmować będą 

m.in. trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie 

z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie, współpracy z 

rodzicami. Realizowane zajęcia sportowe odwoływać się będą do strategii profilaktycznych np. 

osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych typu „prawdziwy sportowiec prowadzi 

zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”, a także będą wzmacniać czynniki 

chroniące, zwłaszcza przez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trener, znani 

sportowcy, nauczyciel wychowania fizycznego itp.) i rozwijać zainteresowania z wyraźnym 

określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach: postawa wobec używek, rozwiązywania 

konfliktów, eliminowania przemocy. Szeroko dostępne działania w obszarze aktywności fizycznej będą 

realizowane na obiektach sportowych Gminy Klucze. 

Picie alkoholu przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym. Dlatego,  

myśląc o działaniach profilaktycznych i ochronie dzieci i młodzieży przed różnymi zagrożeniami, 

powinniśmy mieć na uwadze, że to właśnie alkohol jest najczęściej spożywaną przez nich substancją 

psychoaktywną, która otwiera drogę do podejmowania innych zachowań ryzykownych. Alkohol jest 

substancją, której spożywanie jest społecznie akceptowane. Stanowi przyczynę negatywnych zjawisk, 

do których niewątpliwie zaliczyć należy: wykroczenia, czyny karalne, zakłócenia bezpieczeństwa 

publicznego, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Spożywanie alkoholu 

ma także istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne zarówno jednostek, jak i całych rodzin. 

Dlatego ważnym jest, aby w podejmowanych działaniach/programach uwzględniać systematyczną 

pracę z całymi rodzinami. 

 

III. WARUNKI REALIZACJI GMINNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA  ROK  2022 

 

1. Realizatorem Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych na rok 2022 jest Urząd Gminy Klucze. 

2. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań zawartych w Gminnym Pro-

gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Pełnomocnik Wójta 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w Programu są opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. W realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 



IV. ZADANIA DO REALIZACJI 

Zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku dostosowane są do aktualnych potrzeb 

lokalnych, skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Klucze i  zgodne z założeniami ustawy 

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Działania przedstawione poniżej, dają możliwość zaplanowania i udzielenia kompleksowej 

pomocy rodzinom, w których występują problemy społeczne. 

Należą do nich: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

 

a) - współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień w zakresie leczenia, 

rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym; 

       -  współpraca z policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

b) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 -   prowadzenie z osobami uzależnionymi od alkoholu rozmów motywujących  do podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego; 

-   kierowanie osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu; 

- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Olkuszu o wszczęcie postępowania w sprawie 

zastosowania leczenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa 

odwykowego; 

- prowadzenie spotkań z osobami/rodzinami dotkniętymi alkoholizmem, narkomanią i przemocą; 

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu; 

c) funkcjonowanie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

 - wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz grup roboczych; 

-  prowadzenie spotkań, zajęć, warsztatów dla osób doznających przemocy w rodzinie i zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

-  objęcie pomocą osób stosujących przemoc;   

d) szkolenia specjalistów (członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

pracownicy socjalni, nauczyciele, pedagodzy, dzielnicowi, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby 

zdrowia): 

- organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencje w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy psychologiczno – medycznej, pracy z osobami 



uzależnionymi, współuzależnionymi, dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz osobami 

doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

- dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym; 

- finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie celem zwiększenia kompetencji 

wychowawczych rodziców; 

- dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych; 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- funkcjonowanie  i dofinansowanie samopomocowych grup wsparcia dla osób uzależnionych od 

alkoholu i dotkniętych przemocą w rodzinie; 

- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej,  przemocowej  poprzez 

rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (broszur, ulotek) , cykliczne zamieszczanie artykułów 

na łamach lokalnej gazety, prenumeratę lub zakup specjalistycznych opracowań i czasopism; 

- współpraca z Komisariatem Policji w Kluczach, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczach oraz z 

placówkami oświatowymi we wdrażaniu i stosowaniu procedury „Niebieska Karta”; 

- opracowanie materiałów informacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i doznających 

przemocy w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym działania 

w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

- współpraca z funkcjonującymi na terenie Gminy Placówkami Wsparcia Dziennego „Tęcza”; 

- realizacja działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów 

alkoholowych w środowisku lokalnym; 

- współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych/działania 

w zakresie edukacji i profilaktyki w szkołach zmierzające do uświadomienia skutków spożywania 

alkoholu i narkotyków; 

- realizacja autorskich programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom; 

- akcje profilaktyczne w szkołach/konkursy profilaktyczne angażujące duże grupy społeczne; 

- działania profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, edukacja zdrowotna, ekologiczna) skierowane do 

uczniów i ich rodziców (cykl spotkań warsztatowych); 



- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez 

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (m.in. wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu); 

- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych i profilaktyki 

środowiskowej; 

- szkolenia rad pedagogicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, agresji; 

- zorganizowanie spektakli profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania przemocy, cyberprzemocy, 

alkoholizmowi, agresji; 

- udział w Ogólnopolskich Kampaniach Społecznych (m.in. „Przeciw Pijanym Kierowcom”, „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł", „No Promil – No Problem”, „Postaw na Rodzinę”); 

- wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki oświatowe, ośrodek kultury, 

kluby sportowe i inne instytucje w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień (według 

zgłaszanych potrzeb); 

- wspieranie i dofinansowanie zadań podejmowanych przez kluby sportowe w zakresie organizacji 

imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności, a także nowych 

inicjatyw promujących sport jako zajęcia alternatywne; 

- inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację ferii zimowych, letniego wypoczynku, 

dofinansowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, wycieczek dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologia 

społeczną, a także wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym i przemocą; 

- współudział oraz dofinansowanie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież (działania inicjowane przez szkoły, ośrodek kultury, kluby 

sportowe i inne podmioty); 

- współudział oraz dofinansowanie działań/imprez promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj.: Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa 

karnawałowa/choinkowa, turnieje piłki nożnej, imprezy sportowe, wycieczki piesze/rowerowe; 

- inicjowanie, wspieranie oraz dofinansowanie działań oraz przedsięwzięć profilaktycznych 

promujących zdrowy, trzeźwy, bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do lokalnej 

społeczności, polegających na organizowaniu imprez oraz zajęć o charakterze kulturalnym, 

zdrowotnym, rekreacyjnym, ekologicznym, sportowym oraz turystyczno – krajoznawczym, w 

szczególności: forum kobiet, festyn na zakończenie wakacji, Gminny Dzień Zdrowia itp.; 

- tworzenie możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą oraz dla osób starszych, poprzez zakup sprzętu 

sportowego, wyposażenie terenów rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu, a także dofinansowanie 

rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (np. wielofunkcyjne urządzenia do siłowni ); 

- prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia alkoholu; 

- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach; 

- upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych o tematyce uzależnień; 



-  organizowanie badań i sondaży opinii, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny 

stan problemów alkoholowych; 

- organizowanie i finansowanie szkoleń dla właścicieli oraz sprzedawców punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w szkoleniach, warsztatach, seminariach i 

konferencjach o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej; 

- podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kluczach oraz Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w 

konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. 

 

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

problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie: 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

- wspieranie edukacyjno – informacyjne, materialne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą 

profilaktyką (środowiskową, alternatywną, zdrowotną itp.); 

- zakup materiałów, sprzętu, pomocy niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

- naruszenie zakazu reklamy i promocji alkoholowych; 

- naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim 

oraz na kredyt lub pod zastaw; 

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad 

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

6.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 

Społecznej: 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez współpracę z Centrum Integracji Społecznej w 

Kluczach; 

V. KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z 

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ LUB PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

2. Kontrolę przeprowadzają: 



a) upoważnieni przez Wójta Gminy członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

b) pracownicy Urzędu Gminy Klucze. 

3. Zakres kontroli: 

• kontrola legalności sprzedaży (ważności zezwoleń, terminowości opłat za korzystanie z 

zezwoleń, zaświadczeń o opłacie zezwolenia), 

• kontrola przestrzegania  zasad sprzedaży, podawania i spożywania  napojów alkoholowych (art. 

14 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi m.in. zakaz sprzedaży 

alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt, pod zastaw) 

• kontrola warunków sprzedaży napojów alkoholowych (art.18 ust. 7) 

• kontrola  przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (art. 13 1) 

• kontrole interwencyjne (na podstawie skarg i wniosków  organów porządkowych, instytucji, 

mieszkańców). 

4. Kontrole sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w pkt. 3 przeprowadzane są 

przez trzy osoby. 

5. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej 

kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. 

6. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do: 

- wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest działalność. 

7. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia 

kontroli. 

8. Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządza się protokół kontroli. 

9. Protokół z kontroli jest przedstawiany Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy stanowi on 

podstawę do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

10. Protokoły z kontroli są przechowywane w Urzędzie Gminy Klucze u przewodniczącego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KLUCZACH 

Ustala się wysokość wynagrodzenia dla członków Komisji w wysokości: 

1. Jedno posiedzenie pełnego składu Komisji - 200,00 zł brutto. 

2. Jedno posiedzenie podkomisji ds. przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia 

dobrowolnego leczenia odwykowego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - 200,00 zł brutto. 

3. Przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych (pod względem 

przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych) - 150, 00 zł brutto. 


