
Projekt

UCHWAŁA NR XXIII/255/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego uchwałą  Nr XVII/182/16 Rady Gminy  Olsztyn z dnia 

20 grudnia 2016 r. i zmienionego uchwałą Nr XVIII/188/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 
2017 r.

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)1)   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. 
Dokonuje zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2017 rok, w następującym zakresie:
1) Uchyla się część II załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/188/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 

14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego uchwałą Nr XVII/182/16  Rady Gminy Olsztyn 
z dnia 20 grudnia 2016 r. o nazwie „ZADANIA DO REALIZACJI W 2017 r.”.

2) Jednocześnie przyjmuje się jako obowiązującą nową (zmienioną) część II załącznika 
Nr 1 o nazwie „ZADANIA DO REALIZACJI W 2017 r.”.

§ 2. 
W pozostałym zakresie nie ulega zmianie uchwała Nr XVII/182/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 

20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) (Dz.U. z 2016 r. poz.1893)
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/255/17

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 21 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK

Część II                                                 ZADANIA  DO  REALIZACJI  W  2017 r.
Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji Odpowiedzialni za 

realizację
Termin realizacji Koszt

w zł.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

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.

Przewodniczący Komisji, Cały rok 6.240,00

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
i rozpoznawanie terenów zagrożonych 
alkoholizmem
- kierowanie wniosków do lekarzy biegłych i do
sądu w sprawie leczenia odwykowego,
- opinie biegłych lekarzy sądowych,
- wynagrodzenie dla członków Komisji za pracę  
w komisjach
- zakup materiałów i bieżące wydatki komisji

Przewodniczący Komisji Cały rok 22.260,00

Id: 9B31DC19-8674-489D-BEC2-4EB9B5600325. Projekt Strona 1



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 XII Rodzinnego Festynu 
w ogrodach plebańskich.
5. Dofinansowanie imprezy propagującej trzeźwy 
styl życia – XXVI Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Abstynenckiej „Zamczysko 2017”.
6. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 
i edukacyjnych:
- Organizacja międzyszkolnych rozgrywek 
sportowych „XXIII Spartakiada Sportowa”- szkoły 
podstawowe  gminy Olsztyn, (zakup nagród, 
słodyczy, napojów dla uczestników Spartakiady).
- Dofinansowanie międzyszkolnych rozgrywek 
sportowych pn. „Gimnazjada” - gimnazja  z terenu 
gminy Olsztyn, (zakup nagród, słodyczy, napojów 
dla uczestników).
- Wspieranie klubów sportowych realizujących 
zadania związane z profilaktyką – dodatkowe 
formy spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży.
7.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

Przewodniczący Komisji, 
GOPS

Przewodniczący Komisji,

Dyrektorzy Szkół, 
Pedagog
Dyrektor GOK, GKRPA

Dyrektor GOK, GKRPA

Dyr. Szkół, GKRPA

Przewodniczący Komisji,
Dyr. Szkół

Przewodniczący Komisji,
GKRPA,

GOK

GOSiR

Cały rok

Cały rok

Cały rok

VI. 2017 r.

VIII. 2017 r.

Cały rok

III-VI 2017 r.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

I-III, XII 2017 r.

14.500,00

1.000,00

1.300,00

4.000,00

4.000,00

1.500,00

1.000,00

3.700,00

35.000,00

50 000,00
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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);
e) zakup literatury dotyczącej problematyki 
uzależnień.

Przewodniczący Komisji, 
Dyr. szkół

GOK

Gminna Biblioteka

Cały rok

Cały rok

Cały rok

1.500,00

500,00

500,00

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, wycieczki wakacyjnej,
c) zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci z terenu
gminy.
2.Dofinansowanie działalności Częstochowskiego 
Stowarzyszenia „ETOH” (zakup materiałów)

Przewodniczący Komisji, 
GOPS, GKRPA

GKRPA, Przewodniczący 
Komisji

XII 2017 r.

I-VIII 2017 r.

XII 2017 r.

Cały rok

1.500,00

3.500,00

2.000,00

500,00

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

Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawnych 
służących kontroli działalności gospodarczej       
w zakresie obrotu napojami alkoholowymi          (w 
szczególności dot. sprzedaży alkoholu nieletnim 
lub nietrzeźwym, złamania zakazów promocji 
i reklamy napojów alkoholowych).
1. Przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych  
dotyczących naruszenia przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
2. Występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

Inspektor ds. działalności 
gospodarczej
Przewodniczący Komisji,
GKRPA, radca prawny

Na bieżąco

OGÓŁEM = 154.500,00

Id: 9B31DC19-8674-489D-BEC2-4EB9B5600325. Projekt Strona 3



UZASADNIENIE

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok” przyjętego uchwałą Nr XVII/182/16 Rady Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2017 r. i zmienionego uchwałą Nr XVIII/188/17 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 14 lutego 2017 r.

W załączniku Nr 1 Część II do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok – w zadaniach do realizacji – zwiększa się wydatki o
kwotę 10.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Kwotę 10.000,00 zł. przeznacza się na wydatki określone w punkcie III. 7 – 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.

Po zmianach kwota ogółem na realizację w/w programu w 2017 r. wynosi 154.500,00 zł.
Wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholu i zgodnie z ustawą

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mogą być przeznaczone na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z powyższym proponuje się uchwalenie zmienionej części II załącznika Nr 1
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu niniejszej uchwały.

Kierownik GOPS Olsztyn
Irena Pluta
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