
UCHWAŁA NR XXXVI/283/2013
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Bestwina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz 
U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku, 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012r poz. 1356 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina 
uchwala : 

§ 1. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Bestwina stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Bestwinie Nr XXV/185/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Zużałek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVI/283/2013 
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

 
 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy 

Bestwina na 2014 rok 

 

 

 

Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
kluczowym aktem prawnym na podstawie, którego na szczeblu lokalnym prowadzona jest 
realizacja działań profilaktycznych i zapobiegania powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie 
zasobów potrzebnych do radzenia sobie z już istniejącymi. 

Program corocznie uchwalany przez Radę Gminy jest na podstawie ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
jednocześnie jest on skorelowany z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy           
w Rodzinie oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadania ujęte w gminnym programie są koordynowane przez Pełnomocnika Wójta     
ds. profilaktyki i uzależnień przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pedagogów szkolnych. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Problemy wynikające z nadmiernego picia alkoholu mają szczególne znaczenie, spośród 
licznych problemów społecznych występujących w naszym kraju. Jest to spowodowane 
znacznymi rozmiarami szkód oraz kosztów społeczno-ekonomicznych, które ponosi budżet 
państwa. 

Uzależnienie od alkoholu to choroba chroniczna, postępująca i często prowadząca do 
zgonu osoby nadużywającej alkohol w sposób szkodliwy. Według Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzależnienie od alkoholu jest chorobą 
wieloczynnikową, bio – psycho - społeczną uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze 
somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. 

Nadmierne spożywanie alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
zarówno jednostek, jak i ich rodzin, a w  konsekwencji tego szkodliwie wpływa na całą 
populację. Stanowi obecnie jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Szkody wynikające               
z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach naszej rzeczywistości               
i powodują wiele szkód społecznych – zakłócenie porządku publicznego, przestępczość, 
przemoc w rodzinie, ubóstwo czy bezrobocie oraz wypadki samochodowe. 

 
Według danych szacunkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych populacje osób, u których występują różne kategorie problemów 
alkoholowych kształtują się w następujący sposób: 

- liczba uzależnionych osób od alkoholu to około         2% populacji        (ok. 800 000) 
- dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika  
 (współmałżonek, rodzice)  to około                              4% populacji     (ok. 1 500 000) 
- dzieci wychowujące się w rodzinach 
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  alkoholowych                        to około                        4% populacji 
- osoby pijące szkodliwie to około                          5 - 7% populacji 
- ofiary przemocy domowej w rodzinach 
  z problemem alkoholowym  to                   2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin  
                (ok. 2 000 000 osób dorosłych i dzieci). 
 
Wyżej wymienionych szkód nie można uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary   

i dotkliwość poprzez edukowanie o skutkach nadużywania alkoholu, uświadamianie 
problemu, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, uczenie 
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, czy uczenie jak skutecznie bez używek 
rozładować napięcie i rodzącą się agresję. 

Picie alkoholu postrzegane jest nadal, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jako swoisty 
sposób na życie i na rozwiązywanie problemów dnia codziennego.  
Pomocne w tym przypadku jest wspieranie dzieci w kształtowaniu prawidłowych postaw 
osobowościowych, aby nie było im potrzebne sięganie po substancje uzależniające w ich 
dorosłym życiu. 

 
Problem uzależnienia od alkoholu jest znaczący w skali kraju, co przekłada się 

również na wymiar lokalny. Według badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczbę osób uzależnionych w Polsce szacuje się 
na ok. 800 tyś, zaś osób pijących ryzykownie i szkodliwie na ok. 2,5 mln. 

Dlatego obowiązek podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych należy zarówno do zadań własnych gminy jak i władz centralnych. 

 
 

PODSTAWA   PRAWNA 
 

Podstawy  prawne, które regulują kwestie realizacji zadań własnych gminy                   
z przedmiotowego  zakresu oraz są podstawą działania niniejszego programu to: 

 
 -  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
    alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 ze zm.). 
 -  Ustawa  z  dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013roku poz. 594 
ze zm.), 
-   Ustawa z dnia  12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  (j.t. Dz. U. z  2013roku, poz. 182 
ze zm.), 
-   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,  
     poz. 1493 ze zm.), 
 -   Narodowy  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  
     2011-2015, 
 -  Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
     w województwie śląskim na lata 2011-2015. 
 
 Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym programie są kontynuacją 
działalności prowadzonej w latach ubiegłych. 
Źródłem finansowania tych zadań są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który wykorzystywany 
jest wyłącznie na realizację zadań programu i nie może być przeznaczony na inne cele (art. 
182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 
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Cel główny Programu: 

 
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już 
istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do radzenia sobie z nimi. 
 
 
Cele szczegółowe Programu: 

 
1. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 
2. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci        

i młodzieży. 
3. Wypracowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi 

skutkami postępowania osób nadużywających alkohol, ze szczególnym naciskiem na 
ochronę rodziny przed przemocą. 

4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii z zakresu nowoczesnych strategii                  
i metod rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5.  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz 
zmniejszenie istniejących poprzez objęcie pomocą większej liczby osób 
uzależnionych od alkoholu. 

6. Wspieranie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu. 
7. Zwiększenie możliwości  uzyskania pomocy dla osób współuzależnionych. 
8. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

 

  
ZADANIA DO REALIZACJI 
 
Program zawiera zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu                 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. 
 

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

 

1. Kontynuacja współpracy z Poradniami Leczenia Uzależnień w Bielsku-Białej                   
i Czechowicach-Dziedzicach: 
a) dofinansowanie psychoterapii rodzinnej i indywidualnej w ośrodkach leczenia poprzez 

opłacenie kosztów terapeutycznych, 
b) wspomaganie Poradni poprzez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii 

(np. książki, materace). 
 

Dostępność i wysoka jakość profesjonalnej terapii uzależnień warunkuje skuteczność działań 
podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, dlatego ważnym jest 
częściowe sfinansowanie terapii dla osób z terenu gminy Bestwina, którzy uczestniczą                 
w spotkaniach w poradni w Bielsku-Białej lub Czechowicach - Dziedzicach. 

 
2. Sfinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

a) motywowanie osób nadmiernie pijących do podjęcia leczenia odwykowego oraz 
informowanie o możliwościach podjęcia terapii, 
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b) prowadzenie pracy edukacyjnej w zakresie poprawienia funkcjonowania w rodzinie              
i społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu, 

c) prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych, 
d) popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu                      

i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową, 
e) upowszechnianie materiałów informacyjnych o adresach placówek odwykowych, 
f) stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby 

zdrowia, poradniami leczenia uzależnień, Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz szkołami w celu podnoszenia skuteczności 
podejmowanych działań, 

g) finansowanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia, 
h) pokrycie kosztów wykonania zadań w ramach umowy zlecenia specjalisty ds. 

uzależnień, a w razie potrzeby psychologa i prawnika. 
 

Oferta Punktu Konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarną, jego zadaniem jest 
zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich ich 
członków, funkcjonuje jako punkt informacyjno - doradczy i poradnictwa specjalistycznego. 
W punkcie konsultacyjnym pełni dyżur terapeuta, pracownik socjalny, pedagog szkolny, 
specjalista od resocjalizacji, członek GKRPA, dzielnicowy, a w razie potrzeby psycholog, 
mediator, kurator i prawnik. 

 
II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy   

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

 
1. Zobowiązanie do leczenia odwykowego: 

a) przyjmowanie zgłoszeń o nadużywaniu alkoholu powodującego rozkład życia 
rodzinnego, demoralizację nieletnich, zakłócenie spokoju i porządku publicznego, 

b) prowadzenie rozmów motywująco-interwencyjnych z osobami, które  nadużywają 
alkoholu, 

c) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, 

d) przygotowanie i przekazanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym 
o wszczęcie postępowania do wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku 
leczenia odwykowego. 
 

2. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych i konferencji dla członków 
GKRPA, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Oświaty  realizujących zadania 
gminne w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przemocy 
 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszaniu skali zjawiska przemocy 
w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym. 
 

4. Wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez współpracę ze 
służbami i instytucjami zajmującymi się tymi problemami. 

 
5. Finansowanie działalności świetlic środowiskowych z elementami profilaktyki                     

i socjoterapii poprzez prowadzenie zajęć w placówkach oraz zajęć wyjazdowych 
(m.in. kino, zabawowo, piesze wycieczki, akcja „lato”) jako różne formy 
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wypoczynku, będące jednocześnie formą nauki bycia w grupie, radzenia sobie                    
w różnych sytuacjach, itp. 

 
Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie 
całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych      
i dzieci. Agresja i zachowania represyjne rodziców oraz zaniedbywanie potrzeb dziecka jak     
i obowiązków opiekuńczych wywierają destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
dzieci. Dzieci te są słabsze fizycznie, częściej chorują, występują u nich zaburzenia 
emocjonalne, a często bywają ofiarami przemocy i nadużyć seksualnych ze strony 
najbliższych lub otoczenia. 

 
 

 III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów  alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

 
1. Prowadzenie na terenach szkół programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, 
młodzieży, rodziców, pedagogów i nauczycieli – edukacja prozdrowotna, promocja 
zdrowego stylu życia, rozpoznawanie zjawisk uzależnienia od alkoholu. 
 
2. Przeprowadzanie badań sondażowych, diagnozy i ankiet, pozwalających ocenić 
aktualny stan problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy jak               
i zasobów oraz efektów prowadzonych działań. 
 
3. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, itp. dla 
dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków 
oraz „dopalaczy” (m.in. spektakle, zawody sportowe, festyny, konkursy, itp.). 
 
4. Współudział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. 
 
5. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa na 
drogach. 
 
6. Organizowanie warsztatów, wyjazdów o charakterze profilaktycznym dla dzieci                 
i młodzieży ze świetlic środowiskowych promującej zdrowy styl życia. Dożywianie 
dzieci biorących udział w zajęciach. 
 
7. Wspieranie lokalnych działań profilaktycznych oraz zadań z zakresu profilaktyki 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe, kościelne oraz organizacje społeczne – 
wnioski (opis przedsięwzięcia, beneficjenci, cel imprezy) należy składać do 28 lutego 
każdego roku. 

 
Z doświadczeń z poprzednich lat wiadomo, że najskuteczniejszą profilaktyką jest profilaktyka 
skierowana do dzieci i młodzieży. Działania skierowane do najmłodszych odbiorców muszą 
być prowadzone systematycznie i planowo, wykorzystując przy tym różne formy 
oddziaływań,  skierowanie ich na różne obszary. Głównym celem pracy wychowawców jest 
pogłębianie więzi rodzinnych, które są gwarancją prawidłowego funkcjonowanie dzieci                  
w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 
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IV. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania  
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych                 
i socjoterapeutycznych. 

  
1. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywy spędzania czasu 

wolnego bez używek skierowanych do poszczególnych środowisk. 
 

2. Dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych, które uczestniczą w zajęciach. 
 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 

1. Wspieranie działalności, instytucji oraz osób fizycznych działających na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
2. Stała współpraca (porozumienie międzygminne) z Ośrodkiem Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej 
 

3. Dofinansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć o charakterze 
promującym zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży. 

 
4. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy sytuacji problemów społecznych, w tym 

problemu nadużywania alkoholu, narkotyków i innych uzależnień na terenie 
gminy Bestwina. 

 
5. Wspieranie działania grup wsparcia i zajęć profilaktycznych dla dorosłych 

prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym we współpracy z GOPS. 
 
 

VI.     Podejmowanie  interwencji w związku  z naruszeniem przepisów określonych                      
art. 13’ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 
 
1. Działania kontrolne i interwencyjne w stosunku do podmiotów handlujących 

napojami alkoholowymi wspólnie z przedstawicielem Policji. 
 

2. Możliwość występowania przez Gminę w charakterze oskarżyciela 
publicznego, tzn. występowanie z aktem oskarżenia do sądu z pominięciem 
prokuratora w przypadku naruszeń w/w artykułów. 

 
 

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w powyższym Gminnym Programie są 
kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobywane 
podczas realizacji tych zadań pozwalają obejmowanie coraz większym zasięgiem działań, 
tych środowisk, które są najbardziej podatne na występowanie zagrożeń i problemów 
dotyczących dysfunkcji występujących w środowisku lokalnym.  

 
W pierwszym półroczu 2014 roku planowane jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji 
społecznej w odniesieniu do spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych 
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uzależnień wśród uczniów i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także  
wśród dorosłych mieszkańców gminy Bestwina. Badania te posłużą modyfikacji działań               
w dziedzinie profilaktyki i pozwolą na dostosowanie działań pomocowych do zmieniającej się 
sytuacji. 

  
     Realizatorzy programu:  

 
1. Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień, 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie, 
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie, 
4. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Bestwinie, 
5. Komenda Policji w Czechowicach-Dziedzicach, 
6. Świetlice środowiskowe realizujące elementy placówek wsparcia dziennego, 
7. Placówki oświatowe z terenu gminy Bestwina, 
8. Placówka służby zdrowia w Bestwinie, 
9. Poradnie Leczenia uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, 
10. Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej  

 
 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   
 
Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym, zgodnie      
z ustawą, pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którą powołuje 
Wójt Gminy (art. 4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi). 
 
Do zadań Komisji należy: 
 

1. opiniowanie wniosków złożonych przez przedsiębiorców w sprawie wydania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                   
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz dożywiania dzieci ze 
świetlic z terenu gminy, które uczestniczą w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -
wychowawczych z elementami socjoterapii, 

4. wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, 

5. współpraca z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz 
organizacjami społecznymi oraz związkami wyznaniowymi w zakresie 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

6. współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 

7. wraz z Pełnomocnikiem określanie zadań punktu konsultacyjnego – informacyjno – 
doradczy i poradnictwa specjalistycznego, 

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

9. prowadzenie postępowania w sprawach osób, które nadużywają alkoholu,                    
a w przypadkach uzasadnionych - przygotowanie niezbędnej dokumentacji do Sądu 

Id: BE2E1749-924F-4F40-BAA5-1B83A39560CA. Podpisany Strona 8



Rodzinnego w Pszczynie o wszczęcie postępowania, o wydanie postanowienia                    
w sprawie uzależnienia i zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

10. kierowanie zawiadomień (Niebieska Karta) do Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, Policji lub Prokuratury w przypadku podejrzenia, że w  rodzinie 
występuje przemoc,  

11. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż                      
i podawanie napojów alkoholowych w punktach sprzedaży, 

12. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, 
13. uczestniczyć w corocznym opracowywaniu projektu Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Wynagrodzenie za pracę w Komisji wynosi: 
 
a) za posiedzenie: 
    - Przewodniczący                     -    120,00 zł, 
    - Sekretarz Komisji                   -   100,00 zł, 
    - Członek                                  -      90,00 zł, 
 
b) za pracę w Zespole Interdyscyplinarnym w czasie jednego posiedzenia, wynagrodzenie jak  
dla członka Komisji                       -   90,00 zł, 
 
c) zwrot kosztów podróży służbowych (koszty podróży na szkolenia, konferencje,               
warsztaty, dojazd   do   Sądu   na   rozprawę  o zastosowanie   obowiązku   poddania   się   
leczeniu odwykowemu,  kontrole   punktów   sprzedaży,   realizacja   programu   
profilaktycznego w świetlicach środowiskowych) według zasad uregulowanych                           
w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i   Polityki   Społecznej  z  dnia 19 grudnia 2002 roku,                  
w  sprawie  wysokości  oraz warunków   ustalania   należności   przysługujących   
pracownikowi   w   państwowej  lub samorządowej   sfery   budżetowej  z  tytułu   podróży  
na  obszarze  kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, ze zm.). 

 
ZAKOŃCZENIE 
 
Program powstał po konsultacji oraz we współpracy z Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Bestwinie,  instytucjami realizującymi zadania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie na terenie Gminy Bestwina. 
Program jednocześnie stanowi część „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Bestwina na lata 2010 -2015”. 
 

Działania  prowadzone są w ramach poprzednich programów i realizowane  zgodnie               
z państwowymi rekomendacjami. Gmina Bestwina realizuje wszystkie zadania zapisane        
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a sposób 
prowadzenia działań  ma charakter innowacyjny i długofalowy.   
Ważnym zadaniem jest również zapewnienie stałej, kompleksowej i profesjonalnej oferty 
pomocy osobom krzywdzonym. Niezbędne są także działania ukierunkowane na sprawcę 
przemocy poprzez realizację programów edukacyjno – korekcyjnych i terapeutycznych. 
Wykazane wyżej działania dają podstawę prawidłowej realizacji tych założeń.     
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Zakładane rezultaty, przy realizacji zadań Programu, które są niezmienne od lat, to: poprawa 
funkcjonowania rodzin, zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu, tzw. czynnych 
alkoholików, poprawa stanu zdrowia osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych 
Dzieci Alkoholików oraz zwiększenie oferty postterapeutycznej. 
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