
UCHWAŁA NR LII/405/05 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

                                                      z dnia 29 grudnia 2005 r. 
 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2006”.  
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi    
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,  
co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Uchwala  się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na  rok 2006”, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 



UZASADNIENIE 
 
 Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zobowiązała gminy do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle wyżej 
wymienionej ustawy, zadaniem własnym gminy. 
Ustawa nakłada na gminę konkretne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz zapewnia bezpłatne formy pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym.  Wskazuje gminie źródła pozyskiwania środków 
finansowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe wnoszone co roku do kasy 
gminy przez wszystkie handlujące napojami alkoholowymi podmioty gospodarcze, mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na realizację wspomnianego programu. 
Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do kontynuowania działań 
profilaktycznych i leczniczych, a co za tym idzie do złagodzenia problemów spowodowanych 
nadużywaniem  alkoholu. 



Załącznik   
do uchwały nr LII/405/05 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  

NA ROK 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cel programu: 
Celem programu jest rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych  

i nadużywania innych środków zmieniających świadomość na terenie Gminy Mosina  
oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, zmniejszanie 
rozmiarów aktualnie istniejących problemów  oraz zapobieganie powstawaniu nowych.   
Diagnoza problemu na terenie Gminy Mosina (dane wg PARP-y): 

1. ok. 2% społeczności lokalnej to osoby uzależnione – w Gminie Mosina szacunkowa 
liczba wynosi 490; 

2. ok. 4% dorosłych współuzależnionych, czyli wymagających psychospołecznego 
wsparcia – w Gminie Mosina szacunkowa liczba wynosi 980; 

3. ok. 4% dzieci z rodzin alkoholowych – w Gminie Mosina szacunkowa liczba wynosi 
980; 

4. 5%-7% nadużywających alkoholu – w Gminie Mosina szacunkowa liczba wynosi  
ok. 1500; 

5. 4% dzieci z rodzin nadużywających alkohol – w Gminie Mosina szacunkowa liczba 
wynosi 980; 

6. 4% osób współuzależnionych od osób nadużywających alkohol – w Gminie Mosina 
szacunkowo 980. 

7. Ogółem osób wymagających pomocy ok. 5910. 
Wynika stąd, że skala problemu jest ogromna – wymagająca, bardzo intensywnych działań. 
 
Źródła i zasady finansowania: 

Program finansowany będzie w ramach środków własnych budżetu Gminy Mosina 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. Podstawą finansowania 
zadań będą założenia zawarte, w przyjętym i zaakceptowanym przez Radę Miejską w 
Mosinie „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2006”. 
 
Zasady realizacji: 

Program zbudowany jest na bazie wcześniejszych doświadczeń. Część zadań jest 
kontynuacją rozpoczętych wcześniej działań, natomiast pozostałe ulegają zmianom  
i modyfikacjom odpowiednio do potrzeb. 
           
Program realizowany będzie poprzez: 

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 i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,  
w  szczególności dla dzieci i młodzieży; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5. podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszaniem 
przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu 
napojami alkoholowymi. 

 
 



 
Realizacja zadań polegać będzie na: 

1. kontynuacji zadań własnych (prowadzenie świetlic, punktów konsultacyjnych, grup 
wsparcia, organizowanie wypoczynku letniego, obozów terapeutycznych,  
prowadzenie działań profilaktycznych, organizowanie szkoleń specjalistycznych ); 

2. prowadzeniu zadań zleconych; 
3. współpracy z zakładami lecznictwa odwykowego, izbami wytrzeźwień, lekarzami 

rodzinnymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, przedstawicielami samorządu 
wojewódzkiego, Kościołem, Mosińskim  Ośrodkiem Kultury, PARPA, ETOH; 

4. opiniowaniu wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych;   

5. kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
 
 
I. Zadania programu 
 
Zadanie I:  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  

 i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
 od alkoholu. 

Formy realizacji: 
 
1) Kontynuacja prowadzenia 2 Punktów Konsultacyjno-Terapeutycznych  

dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy,  
każdy 1 x w tygodniu po 3 godz. 

12.000

2)   Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu  
             1 x w tygodniu po 2 godz.                 4.000

3)  Prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu  
             odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu: 

w ramach 
pracy Komisji 

a. rozmowy motywacyjno-interwencyjne w ramach 
pracy Komisji 

b. zbieranie informacji dotyczących zgłoszonych osób w ramach 
pracy Komisji 

c. diagnozowanie osób kierowanych na leczenie w ramach 
pracy Komisji 



d. kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia 

 
e. kierowanie na badanie przez lekarza psychiatrę w celu wydania  

opinii w przedmiocie uzależnienia 

               2.000
 
               2.000

f. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w przypadku odmowy  
leczenia 

w ramach 
pracy Komisji 

g. udzielanie  wstępnej  pomocy   rodzinom   osób    nadużywających   
            alkoholu oraz tym, gdzie występuje przemoc 

w ramach 
pracy Komisji 

h. współpraca z prawnikiem w ramach 
pracy Komisji   

4)     Działalność  informacyjna  w zakresie możliwości uzyskania pomocy  
              na terenie gminy dla osób uzależnionych i ofiar przemocy        

w ramach 
pracy Komisji 

 
 
Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej  

rodzinom, w których występują problemy      
alkoholowe. 

Formy realizacji: 
 

1) Kontynuacja prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych  
i ofiar przemocy, 1 x w tygodniu po 2 godz. 

 

4.000

2) Przeprowadzenie działań terapeutycznych w formie 2 obozów  
wyjazdowych dla uzależnionych oraz rodzin osób uzależnionych i w których 
panuje przemoc  

 

5.500

3) Finansowanie wypoczynku  dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 
 
 

40.000

4) Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem: 
 

 

156.000

Świetlica w Mosinie 31.500

- wynagrodzenie i pochodne 20.000

- koszty utrzymania 5.000

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 2.000

- wyżywienie 3.500

- zakup artykułów biurowych 1.000



Świetlica w Rogalinku 34.500

- wynagrodzenie i pochodne 10.000

- utrzymanie obiektu (opał, energia) 6.000

- sprzątanie i dozór obiektu                                      12.000

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 2.000

- wyżywienie 3.500

- zakup artykułów biurowych 1.000

Świetlica w Pecnej 19.500

- wynagrodzenie i pochodne 10.000

- koszty utrzymania 3.000

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 2.000

- wyżywienie 3.500

- zakup artykułów biurowych 1.000

Świetlica w Daszewicach  19.500

- wynagrodzenie i pochodne 10.000

- koszty utrzymania 3.000

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 2.000

- wyżywienie 3.500

- zakup artykułów biurowych 1.000

Świetlica w Dymaczewie Starym 19.500

- wynagrodzenie i pochodne 10.000

- koszty utrzymania 3.000

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 2.000

- wyżywienie 3.500

- zakup artykułów biurowych  1.000

 
Świetlica w Rogalinie 
 

19.500



             -        wynagrodzenie i pochodne 
 
             -        koszty utrzymania 
 
              -       finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych 
 
             -        wyżywienie 
 
             -       zakup artykułów biurowych 
 
 
Środki  awaryjne na bieżące doposażenie świetlic 
 
 
Uruchomienie świetlicy w Czapurach 
 

10.000

3.000

2.000

3.500

1.000

1.000

11.000
 

5) Prowadzenie przez psychologa zajęć terapeutycznych dla dzieci 
uczęszczających do świetlicy       10.000 

 
 
Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności    

informacyjnej  i edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży oraz innych grup. 

Formy realizacji: 
 

1) Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży  pt. „Nasze spotkania” 
na terenie szkół Gminy Mosina 1.100

2) Przeprowadzenie zajęć „Spójrz inaczej” 1.000

3) Wspieranie różnych działań profilaktycznych na rzecz trzeźwego stylu życia 
oraz przeciwdziałania narkomanii 3.000

4) Finansowanie specjalistycznych szkoleń o tematyce uzależnień i przemocy 
w rodzinie dla członków komisji i osób współpracujących  

 
  5)        Szkolenie różnych grup zawodowych 

                

1.000
                     
               1.600
 

 
 
Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

Formy realizacji: 
 



1) Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych propagujących 
trzeźwość  2.500

2) Zakup testów do wykrywania narkotyków 1.500

3) Dofinansowanie działań terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Mosina 
korzystających z pomocy w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu 
”WILDA” w formie warsztatów: („Praca nad zapobieganiem nawrotom 
choroby” i trening asertywności) 3.000

 
 
Zadanie V:  Podejmowanie działań kontrolnych i 

interwencyjnych 
w związku z naruszaniem przepisów dotyczących 
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 
zasad obrotu napojami alkoholowymi. 

Formy realizacji: 
Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Do przeprowadzania 
kontroli upoważnieni są członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Straż Miejska . 
 
Inne wydatki  
 
Wynagrodzenie członków Komisji 29.000

Delegacje  
 
Ubezpieczenia 
 

300

500

w sumie 280.000

 
 
II. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
1) Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych stanowi ustalony w pkt 2 procent najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, ogłaszanego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów. 

2) Ustala się wynagrodzenie za pracę w  Komisji w wysokości: 
- przewodniczący Komisji      29% 



- sekretarz Komisji      26% 
- członek Komisji      23% 

3) Wynagrodzenie wypłacane będzie do 30 każdego miesiąca, po przedłożeniu, 
zatwierdzonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, list 
obecności za dany miesiąc. 


