
UCHWAŁA NR XIV/107/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się dla miasta i gminy Bytom Odrzański „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2021”, w następującym brzmieniu:
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„GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA ROK 2021” 
 
I. Diagnoza stanu problemów i zasobów, związana z problemami alkoholowymi miasta i gminy 

Bytom Odrzański. 

1.1. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów uzależnień (dane 
szacunkowe PARPA, statystyki UM w B.O.) 

 
  Polska 

38,35 mln 
Bytom Odrzański 

5366 
Osoby uzależnione od alkoholu 
(ok. 1,5% populacji) 

  
ok. 600 tys. 

 
ok. 81 

Dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika: 
współmałżonkowie, rodzice  
(ok. 4 % populacji) 

  
ok. 1,5 mln  

 
ok. 215 

Dzieci wychowujące się  
w rodzinach alkoholików 
(ok. 4% populacji) 

  
ok. 1,5 mln 

 
ok. 215 

Osoby pijące szkodliwie 
i ryzykownie (5-7% populacji) 

  
1,8 - 2,7 mln 

 
270 - 376 

Ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem  
alkoholowym (2/3 dorosłych 
i 2/3 dzieci z tych rodzin) 

  
razem 

ok. 2 mln 
dorosłych i dzieci 

 
razem 

ok. 280 
dorosłych i dzieci 

 
Badania ogólnopolskie z 2019 roku wskazują średnie spożycie na 1 mieszkańca 9,78 litra 100% 
alkoholu.  
 
1.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 
   a) ogółem 14 
   b) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 12 

    - w tym: powyżej 4,5% zawartości alkoholu 11 
   c) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

   przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2 
1.3. Liczba mieszkańców przypadającą na jeden punkt sprzedaży napojów 
       alkoholowych 383 
1.4. Dane liczbowe uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli 
       dotyczące naruszania prawa i porządku publicznego pod wpływem  
       alkoholu (2018 r.): 

a) nie odnotowano żadnego wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez kierujących w stanie 
nietrzeźwośc 

b) liczba interwencji policji w miejscach publicznych: 
- na terenie miejskim: 349 
- na terenie wiejskim: 93 
c) ilość osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia 16 
d) ilość osób w stanie nietrzeźwym doprowadzonych do miejsca zamieszkania 0 
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e) prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 3 
(w stanie nietrzeźwości prowadzenie pojazdu mechanicznego 3 
(w stanie nietrzeźwości prowadzenie innych pojazdów) 0 

1.5. Zestawienie osób – mieszkańców miasta i gminy Bytom Odrzański oraz osób  
       zamiejscowych zatrzymanych na terenie gminy, doprowadzonych do Izby   
      Wytrzeźwień w Zielonej Górze w roku 2020 (stan na 30.10.2020 r.).  
 

2020 I II III IV V VI VII VIII IX X Razem 
Mężczyźni 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 
Kobiety 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Małoletni D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
W tym sprawcy 
przemocy domow. 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Ogółem: 1 1 0 2 1 0 0 0 0  5 
 

1.6. Liczba środowisk w gminie objętych pomocą  
(dane: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim – 30.06.2020 r.)  101 

1.7. Liczba środowisk objętych pomocą z tytułu problemów alkoholowych 
(dane; Ośrodek Pomocy Społecznej) 31 

 
2. Stan zasobów umożliwiających prowadzenie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych. 
 

Na terenie miasta Bytom Odrzański znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"Rodzinne Centrum Medyczne" i Przyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna "Nadodrze Sp. 
z o. o.". 
Szpital Ogólny, Poradnia Odwykowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajdują się w 
Nowej Soli. 
Istnieje możliwość korzystania z filii Poradni Odwykowej Szpitala w Ciborzu – mieszczącej się 
przy ul. Chopina w Zielonej Górze, Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT” przy ul. Jelenia 1A w Zielonej Górze, WOTUW 
w Zielonej Górze przy ul. Zamenhoffa 27. 
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bytomiu Odrzańskim prowadzone są zajęcia w świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. 

 
Polska realizuje EUROPEJSKI PLAN DZIAŁAŃ WOBEC ALKOHOLU. 
 
II. Gminny Program oparty jest na diagnozie stanu problemów i zasobów miasta i gminy 
Bytom Odrzański. 
 
Głównym celem gminnego programu jest działanie na rzecz trzeźwości poprzez zmianę struktury spożycia 
napojów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie i 
usuwanie następstw nadużywania alkoholu. 
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawarte w 
niniejszym Programie są działaniami długofalowymi. 
W ramach głównego celu wyszczególnia się cele podstawowe: 
- dążenie do zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, 
- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
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- dążenie do zmniejszenia przemocy i zaniedbań będących następstwem nadużywania alkoholu, 
- dążenie do zmniejszenia ilości nowych przypadków uzależnienia od alkoholu, 
- dążenie do zmniejszenia udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku 

publicznego. 
Osiągnięcie głównego celu poprzez cele podstawowe ma zapobiec problemom wynikającym z 
nadużywania alkoholu takim jak: 
 
1. szkody występujące u osób pijących: 

- samoniszczenie u osób uzależnionych od alkoholu, 
- uszkodzenie zdrowia u dorosłych osób nadużywających alkohol, 
- nadumieralność w młodszych frakcjach wiekowych, 
- uszkodzenie rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży. 

 
2. szkody występujące u członków rodzin alkoholowych 
 
3. naruszanie prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe: 

- wpływ nietrzeźwych na popełniane przestępstwa, 
- przemoc domowa i inne szkody w rodzinie z problemem alkoholowym, 
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym, 
- alkoholowe zaburzenia zachowania w miejscach publicznych, 

   - alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy. 
  
4. naruszanie przez sprzedawców prawa związanego ze sprzedażą alkoholu 
 
5. niekorzystne zmiany społeczne w strukturze spożycia alkoholu: 

- zmniejszenie ilości abstynentów, 
- spadek wieku inicjacji alkoholowej, 
- wzrost spożycia alkoholu przez kobiety. 

 
III. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 
l. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 
 
1.1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim, 

którego zadaniem jest informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób 
uzależnionych i członków ich rodzin, wstępne motywowanie do podjęcia terapii. 

1.2. Dyżury terapeuty pracującego z uzależnionymi od alkoholu w punkcie informacyjno-konsultacyjnym 
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

l.3. Wspieranie istniejącej w Bytomiu Odrzańskim grupy AA „TOR”. 
l.4. Współpraca z Poradnią Uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli 

oraz wspieranie Oddziałów Leczenia Odwykowego Szpitala w Ciborzu.  
1.5. Współpraca i wspieranie Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze. 
1.6. Dyżury członków grupy AA oraz koordynator w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim. 
 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
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2.1. Prowadzenie świetlicy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym, umożliwiającej spędzenie wolnego czasu, z nastawieniem na oddziaływanie 
korygujące, pomoc w odrobieniu lekcji. 

2.2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli. 
2.3. Szkolenie pedagogów szkolnych w zakresie profilaktyki alkoholowej, przemocy. 
2.4. Prowadzenie w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim punktu informacyjnego dla  

ofiar przemocy. 
2.5. Zajęcia z terapeutą pracującym ze współuzależnionymi w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w 

Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 
2.6. Utworzenie zamkniętej grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. 
2.7. Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

 
3. 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. 

 
3.1. Realizacja programów profilaktycznych w szkole podstawowej na  terenie  miasta. 
3.2. Organizacja spektakli teatralnych dot. uzależnień dla młodzieży szkolnej. 
3 3. Współdziałanie z Kościołem Katolickim oraz Stowarzyszeniami i organizacjami 

społecznymi w zakresie wychowywania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
3.4. Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagoga szkolnego, psychologa oraz nauczycieli 

i wychowawców. 
3.5. Organizowanie form spędzania wolnego czasu, w postaci obozów terapeutycznych,  

ferii zimowych dla dzieci z rodzin alkoholowych, wakacji w mieście. 
3.6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z rodzin alkoholowych. 
 
3.7. Prowadzenie w szkołach profilaktyki wychowawczej propagującej życie bez uzależnień.. 
3 8. Działania na rzecz dożywiania dzieci w szkole (obiady - realizuje OPS) 

i w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w M-GmOK (podwieczorki GKRPA). 
 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
 
4.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi mającymi na celu promocję 

zdrowia i promowanie trzeźwych obyczajów. 
4.2. Wspieranie, w miarę posiadanych możliwości finansowych, działalności instytucji, zajmujących się 

statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych, z których korzystają mieszkańcy miasta i 
gminy. 

 
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
5.1. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w 

przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych, gmina podejmuje  
interwencje oraz występuje przed sądem, jako oskarżyciel publiczny. 

5.2. Burmistrz w drodze upoważnienia wskazuje osobę do reprezentowania gminy przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego. 
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6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej. 

 
6.1. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy, nie przewiduje się powstania Centrum 

Integracji  Społecznej. 
 

 
IV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 
7. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
7.1. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu 

Odrzańskim należy w szczególności: 
- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi),  

- wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
(zgodnie z art.18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi), 

- dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwolenia (na podstawie upoważnienia wystawionego przez 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego - zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla różnych grup 
społecznych i zawodowych. 

7.2 Każdy członek Komisji winien podnosić swoje kwalifikacje z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach. 

7.3. Koszty podnoszenia kwalifikacji, w tym pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, kursy, konferencje, 
o których mowa w pkt. 7.2. w całości będą pokrywane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
8. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Bytomiu Odrzańskim. 
 
8.1. Za pracę, obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie. 

8.2. Wysokość wynagrodzenia netto dla poszczególnych członków Komisji, po odliczeniu 
obowiązujących składek, wynosi 50 % aktualnie obowiązującej diety radnego. 

8.3. Przewodniczący Komisji upoważniony jest do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i 
innych dokumentów związanych z działalnością Komisji. 

8.4. Członkom Komisji przysługują z tytułu podróży służbowej: diety i zwrot kosztów przejazdu. 
8.5. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa Przewodniczący Komisji 

po uzyskaniu akceptacji Burmistrza, bądź osoby upoważnionej przez Burmistrza. 
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9. Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
I - DOCHODY                                                                                        - 80 000,- 
     Wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż     
      napojów alkoholowych. 
 
II – WYDATKI /Zwalczanie alkoholizmu/ 

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową 3 500,- 
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia 300,- 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 174,- 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 182,- 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 926,- 
§ 4120 Składki na fundusz pracy 1 136,- 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 467,- 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500- 
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 364,- 
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,- 
§ 4430 Różne opłaty i składki 200,- 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,- 
§ 4700 Szkolenia 1 000,- 
   
  

 III – WYDATKI /Zwalczanie narkomanii/  
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową  500,- 

 
 
10. Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 

Lp. Nazwa zadania Termin 
wykonania 

1. 
Bieżąca działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie  
i przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych. 

I-XII.2021r. 
 

2. Spotkania ze sprzedawcami w celach informacyjnych I-XII.2021r. 
 

3. Zajęcia w świetlicy w M-GmOK w Bytomiu Odrzańskim I-XII.2021r. 
 

4. Współpraca z Domem Kultury I-XII.2021r. 
 

5. Spotkania z terapeutami  I-XII.2021r. 
 

6. Współpraca ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ” z Bytomia Odrzańskiego i 
Warsztatami Terapii Zajęciowej z Nowej Soli                                          

I-XII.2021r. 
 

7. Organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem 
uzależnienia od alkoholu. 

II.2021. 
 

8. Przygotowanie przez dzieci ze świetlicy uroczystości na Dzień Matki                   V.2021r. 
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9. Zorganizowanie uroczystego mityngu AA w M-GmOK w Bytomiu 
Odrzańskim                     

VI.2021r. 
 

10. Zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w okresie wakacji w 
mieście 

VII-VIII. 
2021r. 

 

11. 
Zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej (rodzice + dzieci uczęszczające do 
świetlicy oraz dzieci ze świetlicy z dziećmi i młodzieżą ze Stowarzyszenia 
„Przystań" i Warsztatów Terapii Zajęciowej). 

XI.2021r. 
 

12. Uroczysty Mityng AA w M-GmOK w Bytomiu Odrzańskim XII.2021r. 
 

13. Mikołaj dla dzieci ze świetlicy XII.2021r. 
 

14. Przygotowanie przez dzieci Wigilii w świetlicy 
 

XII.2021r. 
 

 
V. Postanowienia końcowe. 

 Realizatorem programu jest koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  
 problemów alkoholowych”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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