
 
U c h w a ł a  Nr XXI/179/2020 

 
Rady Gminy C z a r n  a 

 
z dnia 29 stycznia 2020 roku 

 
 

 
w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych Gminy Czarna. 
 
 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym / t.j. Dz.U. z 2019. 506/ w związku z art.41  ust.2 ustawy z  dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. z 2019. 
2277/  -  Rada Gminy w Czarnej  u c h w a l a  , co następuje: 
 
 

§ 1. 

 
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy  
Czarna w brzmieniu załącznika do uchwały. 

 
 
 

§ 2. 
 
 
Traci moc Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna. 
 
 
 

§ 3. 
  
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna. 
 
 

§ 4. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 

 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXI/179/2020 
Rady Gminy Czarna 
z dnia  29 stycznia 2020 roku 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na terenie gminy Czarna. 

 

I. Wstęp 

Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie  fizyczne i psychiczne zarówno 

jednostek jak i rodzin, a jej negatywne konsekwencje  dotyczą  nie tylko samych osób 

pijących szkodliwie lub uzależnionych, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie 

alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj. przestępczość, ubóstwo, przemoc w rodzinie, 

wypadki samochodowe i winno być przedmiotem szczególnej uwagi ze strony organów 

administracji rządowej i samorządowej.   

Zastanawiamy się jak szybciej, skuteczniej i efektywniej pomagać rodzinom 

dotkniętym problemem uzależnienia. Z kolei pomoc, to nie tylko minimalizowanie ich 

skutków, ale przede wszystkim zapobieganie, czyli edukowanie, uświadamianie, 

wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, konfliktowymi. Pomagać -  to również podejmować działania polegające na 

kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia „nie” 

wszelkim używkom, niezależnie od presji otoczenia.   

 

II. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych  

  

Gmina realizuje politykę ograniczania dostępności do napojów alkoholowych m.in. poprzez  

kontrolowanie punktów sprzedaży  i podawania  napojów  alkoholowych  przez 

upoważnionych przez Wójta Gminy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorców  zasad  i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w art. 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Rada Gminy  Czarna Uchwałą Nr LVII/524/2018  ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń  na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  



Ustalone limity przedstawiają się następująco:  

na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży: 

1)zawierających do 4,5% alkoholu oraz  na piwo   - 38 zezwoleń, 
2) zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/  - 32 zezwolenia, 
3) zawierających powyżej 18 % alkoholu  - 32 zezwolenia. 
 
na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży: 
1)zawierających do 4,5% alkoholu oraz  na piwo   -  10 zezwoleń, 
2) zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/  -5 zezwoleń, 
3) zawierających powyżej 18 % alkoholu  - 5 zezwoleń. 
 
Uchwałą Nr LVII/523/2018  Rada Gminy Czarna  ustaliła  zasady  usytuowania miejsc 
sprzedaży  napojów alkoholowych na terenie gminy Czarna: 

 

1) Miejsca sprzedaży  napojów alkoholowych  nie mogą  być usytuowane bliżej niż: 

  

a/ 90 metrów  w linii dojścia od szkół ,  

 

b/ 100 metrów w linii dojścia od  obiektów  kultu religijnego/ kościoły, kaplice/ cmentarzy,  

 

c/ 20 metrów w linii dojścia  od dworców kolejowych i autobusowych , zakładów opieki 
zdrowotnej , innych placówek  oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych niż wymienione  
w punkcie „ a „. 
 
II . Cele i zadania programu 

Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska 

picia alkoholu i podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

Cele szczegółowe: 

- Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym 

    uwzględnieniem ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. 

- Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, poziomu  

   wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych 

   oraz zachowań ryzykownych. 

Zadania programu:  

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 



1. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

2. Organizowanie kompleksowych, środowiskowych programów profilaktycznych, imprez 

trzeźwościowych, kampanii edukacyjnych o zagrożeniu i szkodliwości alkoholizmu obejmujących 

różne sfery funkcjonowania lokalnej społeczności. 

3.Dofinansowanie do budowy i remontów obiektów infrastruktury społecznej służącym celom 

terapeutycznym, rehabilitacyjnym i dającym możliwości trzeźwego spędzenia czasu wolnego dla osób 

zagrożonych patologią. 

4. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

5.Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego. 

6. Współfinansowanie  rekolekcji trzeźwościowych dla osób uzależnionych. 

 

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Szkolenia, kształcenie w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku 

przemocy w rodzinie w szczególności dla policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów, członków 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych osób deklarujących gotowość do 

podjęcia pracy z osobami uzależnionymi. 

2. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z organizacjami o charakterze prorodzinnym, 

grupami terapeutycznymi, grupami wsparcia i innymi w zakresie szeroko rozumianej pomocy na rzecz 

osób dotkniętych alkoholizmem. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowe - wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Organizowanie dla dzieci i młodzieży w okresie letnim i zimowym wypoczynku ( obóz, kolonia, 

półkolonia) z elementami profilaktyki 

3 Organizowanie dla dzieci i młodzieży konkursów, ognisk, mikołajek, wycieczek 

promujących trzeźwy styl życia, zakup z tej okazji upominków i nagród 

4. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez 

profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. 

5. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe i społeczne. 



 

 

4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Podejmowanie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Promocji , Samodzielnym Publicznym 

Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej i innymi instytucjami propagowania trzeźwych obyczajów i 

zdrowego stylu życia. 

2. Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów zakazujących reklamy , 

promocji napojów alkoholowych poza dozwolona przez przepisy prawa oraz w związku z 

zakazem sprzedaży , podawania napojów alkoholowych osobom małoletnim, nietrzeźwym, 

jak również na kredyt lub pod zastaw. 

1. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez komisję oraz inne uprawnione organy 

państwa. 

2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących ustawowy zakaz 

reklamy alkoholu. 

 

III. Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

1.Wójt Gminy powołuje gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych inicjującą działania 

w zakresie ustalonym niniejszym programem oraz podejmującą czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego.  

 

2.W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

3. Ustala się wynagrodzenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za 

udział w posiedzeniu w wysokości 138 zł , natomiast Przewodniczącemu komisji z tytułu uczestnictwa 

w posiedzeniu komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 161 zł. 

 
 
 


