
Załącznik 
do uchwały Nr XI - 89 / 03

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 30 grudnia 2003 roku 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DLA GMINY BABORÓW NA 2004 ROK

I. ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu:
Zadanie Wykonawca Termin realizacji

1) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego w Baborowie,

2)  informowanie  zainteresowanych o godzinach 
pracy placówek lecznictwa odwykowego, grup 
A-A, Al.-Anon itp.

3) umożliwienie potrzebującym rodzinom 
korzystania z usług  Specjalistycznego Ośrodka 
Poradnictwa Socjalnego w Głubczycach, 

pełnomocnik 
Burmistrza,
Gminna Komisja, 
pełnomocnik Burmistrza

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

cały rok

cały rok

cały rok

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

Zadanie Wykonawca Termin realizacji
1) szczegółowe rozpoznanie problemu przemocy  w 

rodzinie (wywiad środowiskowy - finansowanie),
2) ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą  w 

rodzinie – interwencja w przypadku stwierdzenia 
agresji wobec dzieci,

3) propagowanie form edukacji publicznej – druk 
ulotek, broszur, poradników, plakatów, 
czasopism itp.  zakup materiałów wizualnych, 
kaset video itp.

4) kierowanie akt osobowych spraw o nadużywanie 
alkoholu do badania przez biegłego celem 
ewentualnego stwierdzenia choroby alkoholowej 
i ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu, 
finansowanie tych badań,

5) kierowanie rozpoznanych przez biegłego spraw 
do Sądu z wnioskiem o zastosowanie leczenia 
odwykowego,

6) umożliwienie potrzebującym kontaktu 
z psychologiem,

7) dofinansowanie kolonii, obozów i wycieczek, w 
czasie których realizowane są programy zajęć 
profilaktycznych w zakresie problematyki 
uzależnień,

OPS na wniosek 
Gminnej Komisji
dyrektorzy szkół 
i przedszkoli,
Gminna Komisja, 
pełnomocnik Burmistrza
Gminna Komisja, 
pełnomocnik Burmistrza

Gminna Komisja

Gminna Komisja

OPS , Gminna Komisja

Burmistrz Gminy

wg potrzeb 

na bieżąco

cały rok

cały rok

cały rok

na bieżąco

wg potrzeb



8) dofinansowanie dożywiania dzieci 
uczestniczących w programach terapeutycznych 
w świetlicach szkolnych,

Burmistrz Gminy w czasie trwania 
roku szkolnego

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

Zadanie Wykonawca Termin realizacji
1) przeprowadzenie w klasach VI szkół 

podstawowych w Baborowie i Tłustomostach  i 
klasach I , II i III gimnazjum programów 
profilaktycznych i edukacyjnych  – wg potrzeb 
szkół,

2) inicjowanie i finansowanie widowisk teatralnych, 
quizów i konkursów w przedmiocie uzależnień,

3) zapewnienie funkcjonowania świetlicy 
socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej   w 
Baborowie (doposażenie w sprzęt  i urządzenia),

4) doposażenie w sprzęt, urządzenia, materiały 
szkolno-biurowe, gry, środki higieny itp. oraz 
zapewnienie obsługi w świetlicy środowiskowej 
w Baborowie,

5) utrzymanie ciągłości zatrudnienia terapeuty w 
Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  w 
Baborowie,

6) informowanie zainteresowanych o przepisach 
prawnych regulujących sprawy obrotu napojami 
alkoholowymi,

7) prowadzenie edukacji społeczeństwa 
o problemach związanych ze skutkami 
nadużywania alkoholu poprzez eksponowanie  i 
kolportaż wydawnictw na ten temat, prenumerata 
czasopism fachowych /REMEDIUM, ŚWIAT 
PROBLEMÓW, TERAPIA/,

8) doposażenie bibliotek szkolnych i publicznych  w 
wydawnictwa o tematyce uzależnień i 
promujących zdrowy styl życia,

9) finansowanie zakupu sprzętu świetlicowego i gier 
planszowych do świetlic wiejskich

10) finansowanie szkoleń w zakresie problematyki 
uzależnień, przemocy w rodzinie,

11) refundacja kosztów podróży uczestnikom szkoleń 
z zakresu problematyki uzależnień, przemocy w 
rodzinie,

12) organizowanie ciekawych form spędzania 
wolnego czasu w miejscu zamieszkania, 
organizowanie wycieczek, konkursów, quizów 
itp. finansowanie przedsięwzięć,

dyrekcje szkół,
pełnomocnik 
Burmistrza,
realizatorzy

pełnomocnik 
Burmistrza, Gminna 
Komisja, dyrektorzy 
szkół
pełnomocnik 
Burmistrza, dyrekcja SP 
w Baborowie
pełnomocnik 
Burmistrza, GZOKiS,

pełnomocnik 
Burmistrza,

pełnomocnik Burmistrza

Gminna Komisja, 
pełnomocnik Burmistrza

GZOKiS, pełnomocnik 
Burmistrza

Burmistrz Gminy,

Burmistrz Gminy,

Burmistrz Gminy,

pełnomocnik 
Burmistrza, GZOKiS

I półrocze 

po uzgodnieniach 
z dyrekcjami szkół
cały rok

cały rok

cały rok

na bieżąco

cały rok

cały rok

cały rok

wg potrzeb

cały rok

cały rok

w szczególności 
w okresie wakacji 
i ferii zimowych,

2



13) zorganizowanie wycieczki rowerowej, w czasie 
której prowadzone będą rozmowy ze 
sprzedawcami napojów alkoholowych  w 
sklepach funkcjonujących na trasie wycieczki,

14) zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców 
napojów alkoholowych,

15) opracowanie i realizacja programu zajęć 
profilaktycznych dla uczestników zajęć 
w świetlicy socjoterapeutycznej pt. „Świadomie 
nie piję, świadomie nie palę”, 

16) zorganizowanie w świetlicy socjoterapeutycznej 
konkursu wiedzy o uzależnieniach, finansowanie 
nagród,

17) zorganizowanie w świetlicy socjoterapeutycznej 
konkursu plastycznego o tematyce uzależnień, 
finansowanie nagród,

18)  wskazywanie dzieciom i młodzieży z terenu 
gminy alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu (np. turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki 
nożnej młodzików itp. doposażanie świetlic 
wiejskich w sprzęt sportowy), 

19) doposażenie w sprzęt stanowiska pracy 
pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych,

20) współfinansowanie zakupu urządzeń 
zabawowych na plac zabaw, 

GZOKiS, Szkoła 
Podstawowa, 
pełnomocnik Burmistrza

pełnomocnik Burmistrza

pedagog szkolny

prac. świetlicy pod 
kierunkiem pedagoga 
szkolnego,
j.w.

pełnomocnik 
Burmistrza, GZOKiS

Burmistrz Gminy

Burmistrz Gminy

do ustalenia

I półrocze

I półrocze 

I półrocze 

I półrocze 

cały rok

I półrocze

I półrocze

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

Zadanie Wykonawca Termin realizacji
1) dofinansowanie działalności hufca ZHP i innych 

stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych,

2) refundacja kosztów związanych z utworzeniem 
grupy A-A w Baborowie  i jej funkcjonowaniem, 
dofinansowanie grup A-A poza gminą,

3) utrzymanie kontaktu i dobrych stosunków ze 
schroniskiem dla ofiar przemocy w rodzinie w 
Raciborzu,

Burmistrz Gminy, 
pełnomocnik Burmistrza

Burmistrz Gminy, 
pełnomocnik Burmistrza

OPS, pełnomocnik 
Burmistrza

wg potrzeb

po jej utworzeniu, 
na ich wniosek

cały rok

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art. 131 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

Zadanie Wykonawca Termin realizacji
1) kontrola zasad prowadzenia reklamy napojów 

alkoholowych przez sprzedawców tych napojów,
2) występowanie  w charakterze oskarżyciela 

publicznego w sądzie w związku ze 
stwierdzeniem naruszenia przepisów art. 131 i 15 
ustawy,

Gminna Komisja

Burmistrz Gminy

cały rok 

w przypadku 
stwierdzenia 
naruszenia 
przepisów
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6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji  
społecznej.

II.  ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Członkom  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za  udział  w  posiedzeniu 
Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 zł.

III.  ŚRODKI  UMOŻLIWIAJĄCE  PROWADZENIE  DZIAŁALNOŚCI 
PROFILAKTYCZNEJ  I  REALIZACJĘ  ZADAŃ  UJĘTYCH  W  GMINNYM 
PROGRAMIE  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH.

Środki  na  realizację  zadań  wynikających  z  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych  pozyskiwane  będą  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  i  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń.  Środki  mogą  być  również  pozyskiwanie 
z następujących źródeł:
• budżetu gminy,
• dotacji z budżetu Marszałka Województwa i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,
• dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Gospodarka finansowa profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzona będzie 
w formie jednostki budżetowej w dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85154  Przeciwdziałanie 
Alkoholizmowi. 
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