
UCHWAŁA NR XXIV/298/22 
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.)1) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559) 

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje: 

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

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Konieczny 

 

 
1) Dz. U. 2021.2469, Dz. U. 2022.218 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025 

 

I. Wstęp 

 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej 

osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Działania te prowadzone są w postaci 

uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia, a także 

uwzględnia rekomendacje dotyczące realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Elementem gminnego programu są również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025 reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów uzależnień na terenie Miasta i Gminy Olsztyn, a jego założenia są spójne z założeniami Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olsztyn na lata 2019 – 2025. 

Podstawowym celem Gminnego Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, 

w tym głównie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Wzrost społecznej świadomości związanej z tematyką 

uzależnień, ograniczenie dostępności środków psychoaktywnych, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej 

czy narkotykowej, pomoc rodzinom zmagającym się z problemami wywołanymi używaniem środków 

psychoaktywnych oraz integracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych uzależnieniami.  

Program jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach, dostosowywany w miarę potrzeb 

do aktualnych uwarunkowań. 

Program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, które będą skierowane do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zawiera działania 

profilaktyczno - informacyjne mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw poprzez 

realizację programów profilaktycznych, odpowiadających na środowiskowe zapotrzebowanie.  

Zakłada realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Uwzględnia 

system działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, osób spożywających alkohol w sposób 

ryzykowny i szkodliwy lub korzystających z innych używek, jak również do ich rodzin. 

W Mieście i Gminie Olsztyn nie funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej. 

 

II. Diagnoza 

 

Miasto i Gmina Olsztyn położone 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 dzień 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/298/22

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 15 marca 2022 r.
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31.12.2021 r. gmina Olsztyn liczyła 8024 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w gminie Olsztyn to 

73,55 mieszkańców/km². 

Na terenie Miasta i 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. 

Funkcjonują 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 Pawła II w Olsztynie, przy 

ul. Mstowskiej 52. Działają również prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne. 

Liczba ludności gminy Olsztyn: 

 2018 

 

2019 

 

2020 2021 

 

Ogółem, w tym: 8063 8054 8041 8024 

Kobiet 4071 4084 4074 4068 

Mężczyzn 3992 3970 3967 3956 

0-18 lat 1541 1534 1533 1527 

 

Liczba osób bezrobotnych w gminie Olsztyn: 

 2018 2019 2020 

 

2021 

 

Ogółem, w tym: 148 108 196 147 

Kobiet 82 56 101 74 

Z prawem do 

zasiłku 

28 23 53 19 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 2018 2019 2020 2021 

Sklepy 
19 18 18 21 

Lokale 

gastronomiczne 22 24 21 20 

 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych (wg. oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców za dany rok) 

 2018 (w zł) 2019(w zł) 2020(w zł) 2021(w zł) 

Napojeo zawartości 

do 4,5% alkoholu 

oraz piwa 

3.016.907,98  2.955.799,20  3.027.905,39  

 

3.331.834,18 

Napoje o 

zawartości 

zawartość powyżej 

4,5% do 18% 

alkoholu (z 

wyjątkiem piwa) 

454.729,03  503.427,20  558.851,29 666.740,25 

Napoje o 

zawartości powyżej 

18% alkoholu 

2.739.454,23  2.947.695,75  3.010.217,39  

 

3.660.527,89 
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Na terenie Gminy Olsztyn obowiązuje Uchwała Nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 

11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olsztyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

Ilość rozpatrzonych wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 2018 2019 2020 2021 

 

Wnioski ogółem: 38 33 25 25 

Zawieszone na 

prośbę rodziny 
3 3 0 4 

W toku załatwiania 6 8 4 9 

Skierowane do 

biegłych sądowych 
3 11 2 2 

Skierowane do sądu 11 15 9 2 

Dobrowolne leczenie 11 4 7 5 

Przeprowadzone 

rozmowy 

motywujące 

4 20 20 17 

 

 

Liczba rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu problemów alkoholowych 

w rodzinie: 

 2018 2019 2020 2021 

 

Liczba rodzin ogółem 9 4 1 3 

Liczba osób w tych 

rodzinach 
23 18 5 9 

Liczba zasiłków 

celowych 
19 13 3 8 

Liczba zasiłków 

okresowych 
11 4 0 1 

Dożywianie dzieci 

w szkole 
0 0 0 0 

Kolonie 5 5 0 3 

Kwota przyznanej 

pomocy ogółem (zł) 
11 539  9 505  1 900  7 156  
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Informacja na temat interwencji związanych ze spożyciem alkoholu 

Gmina Olsztyn 2019 r. 

 

2020 r. 

 

2021 r. 

 

Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 r. ż. 

zatrzymanych lub odwiezionych do domów 

rodzinnych 

0 2 0 

Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku 

z użyciem alkoholu 
3 10 7 

Liczba wniosków skierowanych do Sądu o ukaranie za 

prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub w 

stanie nietrzeźwości 

28 13 12 

Liczba wszczętych postępowań w związku 

z popełnieniem przestępstw przemocy w rodzinie, 

w tym zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia 

33 3 9 

Liczba skierowanych spraw do Sądu o zakłócenie 

porządku/pobicia 
5 21 19 

Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu 

w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(mandat karny/wniosek do sądu) 

75 95 41 

(Dane uzyskane z Komisariatu Policji w Olsztynie) 

 

III. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych na terenie gminy 

 

1. Miasto i Gmina Olsztyn - współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie - podejmowanie działań 

zmierzających do orzeczenia o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu (powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej 

się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny). Prowadzenie kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - 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 w Olsztynie - udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej osobom 

i rodzinom z problemami uzależnień i problemami przemocy. 

5. Komisariat Policji w Olsztynie - 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, V Wydział Rodzinny i Nieletnich w Częstochowie - orzekanie o obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

7. Przychodnia Lekarska B. Malina w Olsztynie - udzielanie pomocy medycznej osobom uzależnionym 

i współuzależnionym oraz doznającym przemocy. 
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8. Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach - poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów 

w zakresie psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

9. Centrum Terapii w Częstochowie - poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów w zakresie 

psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

10. Placówki oświatowe - realizacja zadań prewencyjnych, dotyczących zapobiegania problemom 

społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty. 

11. Organizacje pozarządowe - realizacja działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz problemów uzależnień 

 

 

IV. Adresaci programu 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025 skierowany jest przede wszystkim do:  

• dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, opiekunów i wychowawców,  

• osób pijących w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osób uzależnionych,  

• rodzin osób z problemem uzależnień i przemocy,  

• konsumentów i sprzedawców napojów alkoholowych,  

• mieszkańców gminy, którzy w życiu prywatnym lub zawodowym mają styczność z problemem 

uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych,  

• podmiotów działających na terenie gminy, których działalność mieści się w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

 

V. Cele Programu 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, narkomanii i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta i Gminy 

Olsztyn oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych.  

 

Cele szczegółowe  

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

2. Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci 

i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu 

społecznym. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji 

uzależnień. 

4. Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego 

i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. 

5. Zapewnianie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie. 

6. Ograniczanie dostępu do alkoholu. 
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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. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- 450 zł brutto miesięcznie i W-ce Przewodniczącego 150 zł brutto miesięcznie. 

4. Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadu środowiskowego niezbędnego do wniosku o zastosowanie 

leczenia odwykowego u osób podejrzanych o uzależnienie - 70,00 zł brutto za jeden wywiad. 

5. 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 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 pochodzą z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.  

2. Środki finansowe 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

3. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w budżecie Miasta 

i Gminy Olsztyn.  

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

podstawie uchwał Rady Miasta Olsztyn w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi. 

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

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn. 

3. Koordynatorem i realizatorem zadań Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
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Cel szczegółowy 

 

Zadania do realizacji Wskaźnik osiągnięcia celu Termin 

I. 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób 

zagrożonych 

uzależnieniami 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i ich 

rodzin oraz przemocą w rodzinie: 

- konsultacje i porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia leczenia 

odwykowego; 

- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego; 

- rozpoznawanie zjawiska przemocy; 

- udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. 

• liczba osób 

• liczba udzielonych porad 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup zawodowych oraz specjalistów 

zajmujących się problemem uzależnień i przemocą. 

• liczba szkoleń 

• liczba przeszkolonych osób 

cały rok 

II. 

Pomoc społeczna 

osobom uzależnionym i 

ich rodzinom dotkniętym 

ubóstwem i 

wykluczeniem 

społecznym i 

integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym 

tych osób z 

wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu 

socjalnego, a także 

udzielanie rodzinom, w 

których występują 

problemy uzależnień, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą w 

rodzinie 

1. Organizowanie i prowadzenie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Olsztynie (wynagrodzenia dla członków Komisji za 

prace w komisjach; przeprowadzanie wywiadów u osób zgłoszonych do Komisji 

celem podjęcia leczenia odwykowego; zakup materiałów i bieżące wydatki 

Komisji). 

• liczba wywiadów 

• liczba posiedzeń 

• wysokość środków finansowych  

 

 

cały rok 

 

 

 

 

2. Praca socjalna i pomoc realizowania przez pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olsztynie osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz 

osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

• liczba osób 

• liczba udzielonych świadczeń 

 

cały rok 

 

 

3. Prowadzenie porad psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

• liczba osób 

• liczba udzielonych porad 

 

cały rok 

 

 

4. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla ofiar przemocy domowej.  • liczba osób cały rok 

5. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla sprawców przemocy domowej.  • liczba osób cały rok 

6. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie. 
• liczba osób 

 

cały rok 

 

7. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego.  
• liczba wniosków 

 

cały rok 

 

8. Kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłego lekarza psychiatrę i 

biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i 

ustalenia leczenia.  

• liczba osób 

 

 

cały rok 

 

 

9. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  
• liczba wniosków złożonych do 

Sądu Rejonowego 

cały rok 
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III. 

Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej oraz 

działalności 

szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

przeciwdziałania 

narkomanii oraz 

uzależnieniom 

behawioralnym, 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. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - świetlic 

środowiskowych działających na terenie Gminy Olsztyn dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemami uzależnień i problemem przemocy w rodzinie jako formy 

pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych (wynagrodzenie, dożywianie, wyposażenie, materiały 

dydaktyczne, wycieczki itp.). 

• liczba placówek 

• liczba dzieci 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

2. Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych adresowanych do uczniów 

z możliwością zakupu niezbędnych materiałów i artykułów oraz organizacja i 

finansowanie zakupu spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla 

dzieci i młodzieży. 

• liczba placówek oświatowych 

• wysokość środków finansowych 

• liczba spektakli/programów 

• liczba uczniów 

cały rok 

 

 

 

3. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Olsztyn pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w 

tym finansowanie przejazdu dzieci na kolonie. 

• liczba dzieci 

• wysokość środków finansowych 

VI -VIII.2022  

4. Wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in. Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Abstynenckiej „Zamczysko 2022”; zawody; konkursy itp.) dla 

mieszkańców Gminy Olsztyn (zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych), 

promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy spędzania 

czasu wolnego oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

• liczba imprez 

• liczba uczestników 

 

 

V-VIII.2022 

 

 

 

 

5. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – współpraca z klubami 

sportowymi i zespołami mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i 

propagowanie trzeźwych obyczajów a także realizującymi zajęcia z elementami 

profilaktyki uzależnień, np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, 

kulturalnych - dla m.in. dzieci i młodzieży (zakup nagród, poczęstunek, 

wyposażenie w stroje, sprzęt sportowy, zakup materiałów do prowadzenia zajęć 

itp.). 

• liczba imprez 

• liczba uczestników 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

6. Kreowanie alternatywnych form spędzania czasu, a także promowanie 

zdrowego i trzeźwego stylu życia: 

- dofinansowanie wypożyczenia lodowiska w celu organizacji pozalekcyjnych 

zajęć sportowych i edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

- dofinansowanie wynagrodzeń dla instruktorów prowadzących naukę gry na 

instrumentach dętych dla dzieci młodzieży z rodzin ryzyka oraz bieżące wydatki. 

u  

• liczba uczestników 

• wysokość środków finansowych 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

7. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja konkursu 

plastycznego na temat uzależnień, organizacja obchodów Europejskiego Dnia 

Dziedzictwa. 

• ilość dzieci 

• wysokość środków finansowych 

 

cały rok 
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8. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych (m.in. broszur, ulotek, plakatów) 

oraz gadżetów z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi, dotyczącymi 

problematyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa. 

• ilość materiałów  

• wysokość środków finansowych 

cały rok 

IV. 

Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych i 

problemów narkomanii 

1. Wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim statutem 

szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (np. zakup materiałów). 

• wysokość środków finansowych 

• liczba wspartych organizacji 

cały rok 

 

 

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie: 

organizacja imprez o tematyce powiązanej z problemami uzależnień, przemocą 

oraz profilaktyką, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz 

zdrowego stylu życia, np. spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych; 

zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

uzależnień, przemocy itp. 

• liczba imprez 

• liczba osób 

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. 

• liczba działań 

• liczba sprzedawców 

 

cały rok 

 

 

2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 

art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

• liczba interwencji 

 

 

cały rok 

 

 

3. Występowanie do Sądu w charakterze oskarżyciela publicznego. • liczba spraw cały rok 

4. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 
• liczba kontroli 

 

cały rok 

 

5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Olsztyn. 

• liczba wniosków cały rok 
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