
UCHWAŁA NR XXIV/271/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2018 rok”

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 487) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875),

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2018 rok” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Zbigniew Banaszak
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 Część I 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK 
 

 

I. WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień na terenie gminy Olsztyn. Jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich 

latach, dostosowywany w miarę potrzeb do aktualnych uwarunkowań.  

  Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie, które powoduje szereg 

groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Choroba alkoholowa jest w rzeczywistości znana 

ludzkości od tysięcy lat i ma swoje podłoże w czynnikach biologicznych np. genetycznych, 

psychologicznych, socjalnych oraz środowiskowych. W trakcie nadużywania napojów 

alkoholowych ujawniają się liczne objawy alkoholizmu, które mają całościowo degradujący 

charakter dla alkoholika, a także jego otoczenia rodzinnego. 

Niewątpliwie alkoholizm jest chorobą całej rodziny a nie tylko jednego z członków. 

Objawy alkoholizmu jednego z członków rodziny są główną zasadą organizującą i nadającą 

kształt życiu rodzinnemu. Tak też w okresie początkowym rodzina, podobnie jak alkoholik, 

zaprzecza istnieniu problemu choroby alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli o szukaniu 

jakiejkolwiek pomocy. Potem następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza 

kontakt z otoczeniem, chroni swój wizerunek zewnętrzny, mimo narastających 

nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to faza chaosu - 

wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. U dzieci coraz bardziej widoczne stają 

się problemy emocjonalne, a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika    

z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głownie na próbach wpłynięcia na 

zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Tym samym zaniedbuje się inne ważne 

sfery życia rodzinnego, a prawidłowe wychowywanie dzieci na skutek postępującego 

uzależnienia od alkoholu, właściwie staje się niemożliwe. Uzależnienie od alkoholu staje się 

osią spraw rodzinnych. Alkoholizm stopniowo zaczyna dominować w obszarze myślenia, 

kształtowania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Choroba alkoholowa w wymiarze 

interpersonalnym dotyka trwale najbliższych alkoholika i wyrządza im ogromne szkody. 

Osoby współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami w piciu                           

i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego zaprzestaniu i zwróceniu się        

o pomoc, mającej na celu możliwe jak najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu             

i rozpoczęciu specjalistycznego leczenia. Dzieci alkoholików są najbardziej bezbronne           

i poszkodowane. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poza podatnością na 

uzależnienie od alkoholu przejawią w życiu dorosłym szereg charakterystycznych cech. 

  Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 poz.487). Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 w/w 
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ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. W szczególności 

zadania te obejmują: 

1. Zwiększenie 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 przeciwdziałania narkomanii, a 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, 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

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

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 

rok” dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie 

Olsztyn i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 

administracyjnym i ekonomicznym. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią 

kontynuację wcześniej podejmowanych działań, co w dużym stopniu warunkuje ich 

skuteczność. Należy nadmienić, iż w/w program może być modyfikowany w przypadku 

uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych uchwałami Rady Gminy Olsztyn. 

 

II. DIAGNOZA 

Gmina Olsztyn położona jest w południowej części powiatu częstochowskiego, 12 km od 

Częstochowy. Zajmuje obszar o powierzchni 109,1 km². Graniczy z gminami: Częstochowa, 

Mstów, Poraj, Poczesna, Janów, Żarki i Kamienica Polska. Obecnie w skład gminy wchodzi 

11 miejscowości: Olsztyn, Biskupice, Bloki Kolejowe Mirów, Bukowno, Krasawa, Kusięta, 

Przymiłowice, Skrajnica, Turów,  Zrębice Pierwsze i Zrębice Drugie. W skład gminy wchodzi 

11 sołectw: Biskupice, Biskupice Nowe, Bukowno, Krasawa, Kusięta, Olsztyn, Przymiłowice, 

Skrajnica, Turów, Zrębice Pierwsze i Zrębice Drugie.  

Na terenie Gminy Olsztyn funkcjonuje: 

 -    5 szkół podstawowych (Olsztyn, Biskupice, Zrębice, Turów, Kusięta) 

-   Gminne Przedszkole w Olsztynie z filią w Przymiłowicach 

-   Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Biskupicach, Zrębicach, Turowie   

     i Kusiętach. 

Funkcjonuje następujące przychodnie: Przychodnia Lekarska B. Malina w Olsztynie 

przy ul. Żwirki i Wigury 36, „Przychodnia Zamkowa” w Olsztynie przy ul. Kühna 26, oraz  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. Jana 
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Pawła II w Olsztynie przy ul. Mstowskiej 52. Działają również prywatne gabinety lekarskie      

i dentystyczne. 

Liczba ludności gminy Olsztyn: 

 2014 2015 2016 2017 
stan na 4.12.2017 

Ogółem 7946 7983 8031 8033 

kobiety 4022 4031 4048 4059 

mężczyźni 3924 3952 3983 3974 

0-17 lat 1540 1522 1528 1514 

 

Największą miejscowością jest miejscowość Olsztyn zamieszkała przez 30,9% 

mieszkańców gminy. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 73,67 mieszkańców/km². 

 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Olsztyn: 

 2014 2015 2016 2017 
stan na 30.09.2017 

Ogółem 430 297 230 174 

W tym: kobiet 206 157 121 103 

Z prawem do 

zasiłku 
99 50 51 27 

 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 2014 2015 2016 2017 
stan na 30.11.2017 

sklepy 24 21 20 20 

Lokale 

gastronomiczne 
20 21 20 21 

 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych (według oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców za dany rok) 

 2014 2015 2016 

Napoje o zawartości do 

4,5% alkoholu oraz piwa 
 

2.310.306,13 zł. 

 

2.460.591,65 zł. 

 

2.655.451,16 zł 

Napoje o zawartości 

zawartość powyżej 4,5% 

do 18% alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

 

 

285.172,61 zł. 

 

 

374.500,54 zł. 

 

 

371.425,25 zł. 

Napoje o zawartości 

powyżej 18% alkoholu 
 

1.994.888,32 zł. 

 

2.087.105,82 zł. 

 

2.346.394,37 zł. 

 

Na terenie Gminy Olsztyn obowiązują następujące uchwały:  

 Uchwała Nr 126/XXVII/94 z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad usytuowania na 

terenie Gminy Olsztyn miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych  

 Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr 57/IX/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. i Uchwała Rady 

Gminy Olsztyn Nr XIX/153/04 z dnia 14 czerwca 2004 r.  w sprawie zmiany uchwały 
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Rady Gminy Olsztyn Nr 57/IX/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. dot. ustalenia dla gminy 

Olsztyn liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej     

4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, która wynosi 25 punktów. 

 

Ilość rozpatrzonych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych : 

 2014 2015 2016 2017 
stan na 30.11.2017 

Wnioski ogółem: 46 

 

55 53 50 

Zawieszono na 

prośbę rodziny 
3 7 5 4 

W toku załatwiania 9 8 9 12 

Skierowane do 

biegłych sadowych 
6 12 8 9 

Skierowane do 

sądu 
15 9 14 6 

Podjęło dobrowolne 

leczenie 
6 11 9 5 

Przeprowadzono 

rozmowy 

motywujące 

7 8 8 14 

 

 

Liczba rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu problemów 

alkoholowych w rodzinie: 

 2014 2015 2016 2017 
stan na 30.11.2017 

Liczba rodzin 

ogółem 
11 13 7 5 

Liczba osób w tych 

rodzinach 
34 49 29 11 

Liczba zasiłków 

celowych 
11 11 7 5 

Liczba zasiłków 

okresowych 
6 4 3 3 

dożywianie dzieci w 

szkole 
1 6 5 - 

kolonie 6 5 5 5 

Kwota przyznanej 

pomocy ogółem 
 

20.920 zł. 

 

24.950 zł. 

 

10.551 zł. 

 

9.920 zł. 
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III. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.  
 
1. Gmina Olsztyn – współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki         

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - podejmowanie działań 

zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

(powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy 

albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny) obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowego. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania    

z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – prowadzenie działań w zakresie pracy socjalnej, 

pomocy materialnej oraz integracji społecznej i zawodowej na rzecz osób dotkniętych 

problemem alkoholowym i ich rodzin. Podejmowanie działań mających na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy domowej. Kierowanie  

do GKRPA wniosków o podjęcie stosownych kroków wobec osób nadużywających alkoholu 

oraz stosujących przemoc.  

4. Punkt Konsultacyjny  – udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej każdej 

osobie, która się zgłosi.  

5. Komisariat Policji – ochrona przed przemocą w rodzinie, egzekwowanie zakazu 

spożywania alkoholu w miejscach publicznych, prowadzenie kontroli trzeźwości kierowców, 

interwencji w przypadkach zakłócenia porządku publicznego oraz działań profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczących problematyki związanej ze 

zjawiskami patologicznymi. Kierowanie do GKRPA wniosków o podjęcie stosownych kroków 

wobec osób nadużywających alkoholu oraz stosujących przemoc.   

6. Sąd Rejonowy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich – orzekanie o obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

7. Przychodni Lekarskiej B. Malina w Olsztynie – udzielanie pomocy medycznej osobom 

uzależnionym i współuzależnionym oraz doznającym przemocy. 

8. NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach, 

– poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów w zakresie psychoterapii uzależnień. 

Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.  

9. NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Częstochowie ul. Barlickiego 2 -  

poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów w zakresie psychoterapii uzależnień. 

Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

10. Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie - udzielanie 

bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz materialnej osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem.  

11. Placówki oświatowe - realizacja zadań prewencyjnych, dotyczących zapobiegania 

problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami 

ustawy o systemie oświaty.  

12. Organizacje pozarządowe – realizacja działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  
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IV. Adresaci programu.  
 
Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Olsztyn, a w szczególności dzieci i młodzież 

szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące szkodliwie a także rodziny (w tym 

osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym. 

 
 
V. Cele i zadania programu.  
 
Cel główny: realizacja działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań w zakresie 

promocji zdrowego stylu życia oraz udostepnienie oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy domowej.  

 

Cele szczegółowe: są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu    

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dostosowane są do potrzeb lokalnych. 

 

VI. Zasady wynagradzania  

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie 

zwanej dalej „Komisją” przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70,00 zł. brutto za 

każde posiedzenie Komisji oraz pracę w Zespołach. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje, jeżeli członek Komisji 

uczestniczył w całym posiedzeniu, to znaczy od jego otwarcia, aż do czasu 

zamknięcia przez Przewodniczącego Komisji. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia 

stanowi podpis członka Komisji na liście obecności. 

3. Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadu środowiskowego niezbędnego do wniosku         

o zastosowanie  leczenia odwykowego u osób podejrzanych  o uzależnienie – 70,00 

zł. (brutto) za jeden wywiad. 

4. Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji realizowane są ze środków budżetu 

gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy              

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych                 

w niniejszym Programie. 

 

 
VII. Źródła i zasady finansowania Programu.  

 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” pochodzą z opłat za korzystanie      

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży.  

2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego 

roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztyn na 2019 

rok".  
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3. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy            

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są 

ujęte w planie budżetu Gminy Olsztyn na rok 2018 w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

4. Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane 

będą na podstawie uchwał Rady Gminy Olsztyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Olsztyn 

na 2018 rok.  

 

VIII. Postanowienia końcowe.  

 

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.  

2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 rok” sprawuje Wójt Gminy Olsztyn.  

3. Koordynatorem realizacji zadań Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         

w Olsztynie. 
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                         GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK                      

Część II                                                 ZADANIA  DO  REALIZACJI  w  2018 r. 

 

Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi do 
realizacji 
programu 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób                   
z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz przemocą      
w rodzinie: 
- Konsultacje i porady w zakresie możliwości  
i warunków podjęcia leczenia odwykowego; 
rozpoznawanie zjawiska przemocy; pomoc psychologiczna 
i psychoterapeutyczna. 

Cały rok 
 

 

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

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Olsztynie: 
- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe,  
- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych        
  u osób zgłoszonych do Komisji w celu podjęcia  
  leczenie odwykowego. 
- kierowanie wniosków do lekarzy biegłych  
  sądowych w sprawie o wydanie opinii w zakresie   
  uzależnienia od alkoholu.  
- opinie biegłych lekarzy sądowych,  
- kierowanie wniosków do sądu w celu  
  zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 
- wynagrodzenie dla członków Komisji za pracę  w   
  komisjach 
- zakup materiałów i bieżące wydatki Komisji 

Cały rok  
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III. 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 

1.Dofinansowanie działalności placówek wsparcia  
   dziennego - świetlic środowiskowych działających na  
   terenie gminy Olsztyn. 
2.Szkolenia dla członków Komisji dotyczące przemocy w  
   rodzinie, narkomanii i problemów alkoholowych oraz dla  
   sprzedawców napojów alkoholowych. 
3.Prowadzenie na terenie szkół programów  
   profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
4. Dofinansowanie imprez propagujących trzeźwy styl 
życia: 
– XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Abstynenckiej 
„Zamczysko 2018”, 
- XXII Rodzinnego Festynu w ogrodach plebańskich. 
5. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  
i edukacyjnych: 
- Organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych  
  „Spartakiady” - szkoły podstawowe z terenu gminy  
  Olsztyn, (zakup nagród, słodyczy, napojów dla  
  uczestników Spartakiady) 
- Wspieranie klubów sportowych realizujących zadania  
  związane z profilaktyką – dodatkowe formy spędzania  
  czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
6.Kreowanie alternatywnych form spędzania czasu, a 
także promowanie zdrowego i  trzeźwego stylu życia: 
a)dofinansowanie wynagrodzeń dla instruktorów  
   prowadzących zajęcia nauki gry na  instrumentach 
dętych dla dzieci i młodzieży z rodzin ryzyka oraz bieżące 
wydatki;  
b) dofinansowanie wypożyczenia lodowiska w celu 
organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i edukacyjno-
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 
c) wspieranie działalności zespołów realizujących  
    zadania edukacyjne związane z profilaktyką –  
    organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;   
d)organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
szkolnej (konkurs plastyczny - tematyka uzależnienia, 
organizacja obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa); 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
 
VIII. 2018 r. 
 
VI. 2018 r. 
Cały rok 
 
III-VI 2018 r. 
 
 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
 
 
I-III, XII 2018 r. 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 
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IV. Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń  
i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

1.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  
   Społecznej w Olsztynie: 
a) zorganizowanie Wigilii dla osób starszych,  
    samotnych z terenu gminy, 
b) dofinansowanie wypoczynku zimowego,  
    letniego,  
c) zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci z terenu      
    gminy. 
2.Dofinansowanie działalności Częstochowskiego 
Stowarzyszenia „ETOH” (zakup materiałów) 

 
 
XII 2018 r. 
 
I-VIII 2018 r. 
 
XII 2018 r. 
 
Cały rok 
 

 
 

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

1.Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których 
prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  
2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  
3.Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela 
publicznego.  
4. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.  
5. Zwiększenie nadzoru nad punktami prowadzącymi 
sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim.  
6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - 
zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 
Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  

Cały rok  

Łączna wysokość wydatków                                                                                                              Razem:  144.500,00 zł. 
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