
   

 

 

UCHWAŁA    NR  V/46/2019 

RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 28 stycznia 2019 r.  

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2019 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2137 / oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432/  

 

uchwala się co następuje: 

 

 

 

 

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Pabianice. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Pabianice 

Jerzy Błoch 



 Załącznik do uchwały Nr V/46/2019 

Rady Gminy Pabianice 

      z dnia  28 stycznia  2019 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

NA ROK 2019 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2137), do zadań własnych gminy należy 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Zadania te obejmują: 

•zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu,  

•udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

•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,  

•wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych,  

•podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131i 15  

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

•wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

 

Realizując Gminny Program, należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde 

zadanie, które zostało wpisane do Gminnego Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o czym mówi art. 11 „W celu pozyskania 

dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 gminy pobierają opłatę za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18”.  

W kontekście nowego brzmienia art. 4, planując działania w ramach Gminnego Programu, należy 

jednocześnie uwzględniać zadania wskazane do realizacji przez Narodowy Program Zdrowia. 

 

Program jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pabianice na lata 

2018 – 2024. 

 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

Ustawy: 

1. z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2018 poz. 2137) 

2. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1770), 

 



 

Programy krajowe: 

 

1. Krajowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 roku. 

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 

kwietnia 2014 roku. 

 

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PABIANICE 

 

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych 

konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków 

spożywa alkohol problemowo. Według danych szacunkowych w Polsce występuje ok. 650 tys. - 1 mln 

osób uzależnionych od alkoholu oraz ok 3 mln. osób pijących szkodliwie i ryzykownie. Oprócz osób 

uzależnionych problem nadużywania alkoholu dotyka osób współuzależnionych (członków rodziny), 

których jest 4-5 mln w tym. ok. 1 mln dzieci. 

Szkody powodowane przez alkoholizm występują w wielu wymiarach: 

- jednostkowym - oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących; 

- społecznym - negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc 

w rodzinie, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie; 

- ekonomicznym – koszty: leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, systemu pomocy 

społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralności, spadek 

wydajności pracy. 

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (wydanie z 2009 r.) alkohol znajduje się na trzecim 

miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma 

związek z używaniem alkoholu. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do 

szkód występujących u osób uzależnionych (lub nadużywających alkoholu). Poza wyniszczeniem 

zdrowotnym i psychicznym, które dotyka osoby uzależnione, ma również wymiar społeczny, 

obejmując swoim zasięgiem członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika. 

Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: zakłócenia bezpieczeństwa 

publicznego, przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki drogowe, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego 

działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być 

przedmiotem szczególnej troski ze strony samorządu lokalnego. 

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba punktów 

sprzedaży alkoholu nie powinna przekraczać wskaźnika - 1 punkt na 1000 do 1500 mieszkańców. 

 

Gmina Pabianice liczy 7203 mieszkańców (stan na 30.11.2018 r.) 

Diagnozę sporządzono na podstawie danych z Urzędu Pracy, Komendy Policji, GOPS, Urzędu Gminy 

oraz GKRPA. 

 

Zawarte poniżej informacje pozwolą zobrazować sytuację społeczną w gminie. 

 

Zgodnie z Uchwałą NR LVII/525/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Pabianice 

- Rada Gminy ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1. zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w ilości 45 (w tym handel 30, gastronomia15) 

2. zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30 (handel 20, gastronomia 

10) 

3. zawierających powyżej 18% alkoholu w ilości 30 (handel 20, gastronomia 10) 

 

Na koniec listopada 2018 roku pozostało jeszcze  9  wolnych punktów limitowanych dla handlu i  8 

dla gastronomii. 



 

1. Ilość i  struktura punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy ( stan na 30.11.2018r.) 

Rodzaj 

punktu 

sprzedaży 

alkoholu 

 

 do 4,5% oraz piwo 

 

 pow. 4,5% 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Gastronomia 5 3 3 3 4 2 2 2 

Handel 

 

14 14 15 11 13 13 13 10 

Źródło: Urząd Gminy  Pabianice 

 

W 2018 wydano 8 jednorazowych pozwoleń na sprzedaż piwa: 8 pozwoleń dla przedsiębiorców i 0 

pozwoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Nadzór nad liczbą punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) pełni Gminna 

Komisja ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez opiniowanie wniosków 

o wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy 

Pabianice. 

 

Ważnym elementem długofalowej polityki Gminy jest wzmocnienie przestrzegania przepisów prawa 

przez podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną alkoholu, jak również jego egzekwowanie przez 

służby do tego uprawnione. 

Za sprzedaż alkoholu nieletnim, osobom w stanie nietrzeźwości oraz sprzedaż alkoholu na kredyt lub 

pod zastaw grożą określone sankcje, które należy skutecznie egzekwować. Zgodnie z art. 15 ust. 1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych: 

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 

2) osobom do lat 18; 

3) na kredyt lub pod zastaw. 

 

2. Analiza problemu nadużywania alkoholu przez mieszkańców gminy 

 

Według danych GKRPA, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego 

wystąpiło w 2018 roku  10 osób, w 2017 roku  8 osób, w 2016 roku 13  osób. 

Gminna Komisja w 2018 roku 2 razy skierowała Wniosek do Sądu Rejonowego o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego, w  2017 roku 4 razy, w 2016 r. - 4 razy.  

Zgłoszone do Komisji osoby z problemem alkoholowym a także członkowie ich rodzin są 

motywowani do podjęcia terapii w placówkach leczenia uzależnień i do skorzystania z pomocy grup 

wsparcia  AA.  Monitoring nad przebiegiem leczenia trwa 2 lata, pomocą jest objętych  od 12 do 20  

rodzin w których jest nadużywany alkohol. 

Alkoholizmowi często towarzyszy przemoc w rodzinie. W przypadku stwierdzenia przemocy 

domowej sprawa zostaje przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego gdzie zostaje wszczęta 

procedura Niebieskiej Karty. 

W Gminie Pabianice osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej 

pomocy specjalistycznej w zakresie terapii uzależnień realizowanej w Poradni Leczenia Uzależnień  w 

Petrykozach. 

W ramach działalności Poradni Leczenia Uzależnień w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach  

prowadzone są: 

1. Psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych 

2. Psychoterapia indywidualna dla członków rodzin osób uzależnionych 

3. Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych: grupa otwarta 



4. Psychoterapia grupowa dla osób współuzależnionych 

5. Psychoterapia par 

6. Konsultacje i porady terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin 

7. Konsultacje lekarza psychiatry 

8. Działalność profilaktyczna: 

 spotkania edukacyjne z kobietami z gminy Pabianice dotyczące uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 darmowe narkotesty dla mieszkańców gminy Pabianice sfinansowane przez GOPS w 

Pabianicach. 

 biblioteczka dla pacjentów zawierająca czasopisma, książki i ulotki z zakresu uzależnienia, 

współuzależnienia oraz funkcjonowania rodziny. 

Ponadto osoby uzależnione mogą korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia 

uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień w Pabianicach, która działa w Pabianickim Centrum 

Medycznym a także na oddziałach leczenia uzależnień w Zgierzu, Bełchatowie, Warcie czy Łodzi. 

Źródło: Sprawozdanie  GKRPA za 2016, 2017, 2018 rok. 

 

 

.3. Dane liczbowe od policji, dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 

Komisariat Policji w Piątkowisku w 2018 roku wszczął 19 postępowań przygotowawczych 

dotyczących zdarzeń na terenie Gminy Pabianice (dane do 30.11.2018), w 2017 Komisariat wszczął 

25 postępowań przygotowawczych. 

 

Miejsce popełnienia 

przestępstwa 

Liczba przestępstw 

w 2016r. 

Liczba przestępstw w 

2017r. 

Liczba przestępstw w 

2018 

Bójki, rozboje, pobicia 0 1 0 

Kradzież z włamaniem 5 7 4 

Kradzież mienia 7 4 3 

Uszkodzenie mienia 4 1 1 

Nietrzeżwi kierujący 

pojazdami 

7 8 8 

Pzremoc w rodzinie, 

znęcanie 

1 0 3 

Inne (np. narkotyki) 10 4 0 

Źródło: Sprawozdanie  Posterunku Policji w Piątkowisku  z 30.11.2018 roku. 

 

Na terenie gminy Pabianice dochodzi głównie do włamań i kradzieży do budynków mieszkalnych i 

włamań na działkach letniskowych oraz drobnych kradzieży. 

Drugą kategoria, gdzie odnotowano najwięcej zdarzeń są nietrzeźwi kierujący pojazdami 

mechanicznymi. W 2018 roku zatrzymano 8 praw jazdy osobom, które kierowały pojazdem w stanie 

nietrzeźwości (w 2017 odpowiednio 8, w 2016 - 7). 

Podjęto działania związane z procedurą Niebieskiej Karty w 2018 – wdrożono 15 procedur NK 

(interwencje związane z przemocą domową). Przemocy w rodzinie najczęściej towarzyszy alkohol. 

 

W ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” dzielnicowi brali udział w 92 spotkaniach ze 

społecznością lokalną, w tym z uczniami szkół i przedszkoli z terenu gminy Pabianice, z Kołami 

Gospodyń Wiejskich  i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

 

 

 

 



 

.4. Stan bezrobocia w gminie Pabianice ( stan na dzień 31.10.2018r.) 

 

Na dzień 31 października 2018r. na terenie Gminy Pabianice na pobyt stały i czasowy było 

zameldowanych 7203 osób, stan bezrobocia w gminie Pabianice wyniósł 138 osób w tym: 57 kobiet 

pozostawało bez pracy, powyżej 50 - roku życia bez pracy pozostawało 42 osób,   do 30 roku życia -

34 osoby, niepełnosprawnych 10 osób, długotrwale bezrobotnych było 62 osoby. 

 

Bezrobocie w latach (stan na 31.10.2018) 

 

2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 

 

255 osób 

 

159 osób 121 osób 138 osób 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, stan na 31.10.2018 

 

Stopa bezrobocia  w 10/2018 w powiecie Pabianickim wynosiła 6,8% i zmalała w stosunku do 2017 

roku o 1 punkt procentowy. 

 

 

.5.Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach 

 

Liczba rodzin, które skorzystały z różnych form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wynosi 93, w tym z powodu uzależnienia od alkoholu 6 rodzin. 

 

Koszty różnych form pomocy udzielanej przez GOPS rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, w 

których występuje problemem alkoholowy. 

 

Rodzaj 

dofinasowania 

Kwota w 2015r. Kwota w 

2016r. 

 

Kwota w 2017 Kwota w 2018 

do 31.10.2018 

Koszty z zadań 

własnych 

16 249,00 – 6,7% z 

ogólnej pomocy 

 

23 760,00 – 8% 

z ogólnej 

pomocy 

5674,00 – 

1,23% z ogólnej 

pomocy 

 

3897,00 – 

1,26% ogólnej 

pomocy  

Koszty z zdań 

zleconych 

37 007,00 – 15,4% z 

ogólnej pomocy 

25 578 – 12%  

z ogólnej 

pomocy 

13150,00  - 

6,64% z ogólnej 

pomocy 

13 093,00  – 

10,75% z 

ogólnej pomocy 

Żródło: Statystyka GOPS Pabianice na dzień 30.11.2018 r. 

 

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII W PABIANICACH W ROKU 2019 ORAZ MIERNIKI ICH OSIĄGANIA 

 

Cel główny realizacji programu 

 

Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i 

innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i 

podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci. 

 

Cele szczegółowe 



 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii 

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

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Pabianice 

 

Harmonogram działań wraz z budżetem 

 

Cel. 1  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. 

 

 

1.1 Podwyższenie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi  

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

a.szkolenie podnoszące 

kompetencje 

zawodowe terapeuty w 

Przychodni Zdrowia 

Petrykozy 

 

- liczba szkoleń 

 

GOPS Pabianice 

 

1.000,00 zł 

 

Cel 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży. 

 

2.1 Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży 

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

a. organizacja 

konkursów 

profilaktycznych i zakup 

nagród 

 

- liczba konkursów 

- liczba uczestników 

 

Szkoła Podstawowa w 

Bychlewie 

 

 

1.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Pawlikowicach 

 

1.000,00 zł 

Zespół Szkolno –

Przedszkolny w 

Piątkowisku 

 

1.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Petrykozach 

 

1000,00 zł 

b.warsztaty oraz 

programy profilaktyczne 

kształtujące zdrowy styl 

 

- liczba warsztatów  

- liczba uczestników 

 

Zespół Szkolno –

Przedszkolny w 

 

4.500,00 zł 



życia ze szczególnym 

uwzględnieniem 

problematyki substancji 

psychoaktywnych i ich 

negatywnych następstw 

(alkohol, narkotyki, 

dopalacze) 

Piątkowisku 

Szkoła Podstawowa w 

Petrykozach 

 

3.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Bychlewie 

 

10.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Pawlikowicach 

 

3.900,00 zł 

c. zapewnienie dzieciom 

i młodzieży pomocy 

psychologicznej 

 

- liczba dzieci objętych 

wsparciem 

- liczba spotkań 

 

GOPS Pabianice 

 

5.000,00 zł 

2.2 Edukacja zdrowotna dla rodziców i nauczycieli  

d. działania edukacyjne 

dotyczące zjawiska 

przemocy w rodzinie 

oraz szkole i możliwości 

przeciwdziałania 

przemocy 

 

- liczba uczestników z 

rozbiciem na 

nauczycieli i rodziców, 

- liczba szkoleń, 

warsztatów 

 

 

 

Zespół Szkolno –

Przedszkolny w 

Piątkowisku 

 

1.500,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Petrykozach 

 

2.500,00 zł  

Szkoła Podstawowa w 

Pawlikowicach 

 

400,00 zł  

e.działania edukacyjne 

na temat zagrożeń 

wynikających z 

używania środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych oraz 

alkoholu 

 

- liczba uczestników z 

rozbiciem na 

nauczycieli i rodziców, 

- liczba szkoleń, 

warsztatów 

 

 

Zespół Szkolno –

Przedszkolny w 

Piątkowisku 

 

1.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Petrykozach 

 

 

1.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa w 

Pawlikowicach 

 

1.700,00 zł 

 

 

 

2.3 Promowanie zdrowego stylu życia 

f.walka z otyłością – 

zdrowa dieta i ruch 

 

- liczba uczestników 

 

Szkoła Podstawowa w 

Petrykozach 

 

 

1.000,00 zł 

g.warsztaty na temat 

dorastania i związanych 

z nim zachowań 

seksualnych dzieci i 

młodzieży 

 

 

- liczba uczestników 

 

Zespół Szkolno –

Przedszkolny w 

Piątkowisku 

 

500,00 zł 

2.4 Dofinansowanie szkoleń i kursów w zakresie rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć 

profilaktycznych z dziećmi 

h.dofinansowanie 

szkolenia psychologa w 

zakresie pracy 

profilaktycznej z 

dziećmi 

 

- liczba uczestników 

- rodzaj szkolenia 

 

Szkoła Podstawowa w 

Bychlewie 

 

2.000,00 zł 

 



Cel 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii 

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

3.1 Wsparcie roli rodzica w budowaniu zasobów wychowawczych oraz w budowaniu dobrych 

wzorców w rodzinie 

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

a.terapia dla osób 

doznających przemocy 

 

-liczba osób, 

- liczba spotkań 

 

Poradnia Uzależnień 

 

- 

3.2 Upowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach. 

b. opracowanie i 

upowszechnianie 

materiałów 

informacyjno-

edukacyjnych nt. 

zjawiska przemocy i 

możliwości 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

-liczba opracowanych 

materiałów 

 

- GOPS Pabianice 

 

4.500,00 zł 

3.3 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

c. zorganizowanie i 

sfinansowanie 

warsztatów 

przygotowujących do 

kontaktu z członkami 

rodzin, w których 

dochodzi do przemocy, 

w szczególności 

motywowanie klientów 

do zmiany i 

zatrzymanie przemocy 

 

- liczba osób które 

wzięły udział w 

warsztatach 

 

- GOPS Pabianice 

 

6.000,00 zł 

d. zlecenia 

opracowania diagnozy 

problemów 

alkoholowych i 

zażywania substancji 

psychoaktywnych 

 

- liczba 

przeprowadzonych 

diagnoz 

 

- GOPS Pabianice 

 

4.500,00 zł 

 

 

Cel 4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służąca rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. 

 

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

4a. konsultacje, 

wymiana informacji 

- liczba kontaktów  GOPS Pabianice  

- 

 

 



Cel 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

5a. Interwencje w 

związku z naruszeniem 

przepisów prawa 

- liczba udzielonych 

pouczeń, 

-liczba stwierdzonych 

wykroczeń w związku 

ze sprzedażą alkoholu, 

-liczba stwierdzonych 

przestępstw w związku 

ze sprzedażą alkoholu. 

 

 

GOPS Pabianice 

 

- 

 

 

Cel 6. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie 

Pabianice 

 

Działanie Wskaźniki realizacji 

celu 

Instytucja realizująca 

zadanie 

Budżet 

6a. Sfinansowanie 

badań 

psychiatrycznych i 

psychologicznych 

osób, wobec których 

wszczęto postępowanie 

w przedmiocie 

uzależnienia od 

alkoholu oraz opłata 

sądowa 

 

- liczba wszczętych 

postępowań w 

przedmiocie 

uzależnienia od 

alkoholu, 

- liczba osób 

skierowanych na 

badania, 

 

 

GOPS Pabianice 

 

2.000,00 zł 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV. SPOSOBY REALIZACJI 

 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

koordynowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach. 
 

Zadania Programu realizowane będą poprzez:  

 

1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach – budżet 23 000,00 zł 

1.2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

1.3. Szkoły z terenu gminy Pabianice – budżet 37 000,00 zł. 

1.3.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku – 8 500,00 zł 

1.3.2. Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 8 500,00 zł 

1.3.3. Szkoła Podstawowa w Bychlewie – 13.000,00 zł 

1.3.4. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach – 7 000,00 zł  

1.4. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

 



Planowane na rok 2019 łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł. 

 

 

 

2. Sprawozdawczość 
 

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Programu będzie integralną częścią rocznego 

sprawozdania budżetowego, zostanie przedstawione Radzie Gminy Pabianice w terminie do 30 

kwietnia 2019 r. 


