
UCHWAŁA NR XX/156/20 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Kamiennik na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 4¹ 
ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r., 
poz. 2277 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik 
na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Kamiennik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 r.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XX/156/20 

Rady Gminy Kamiennik  
z dnia 15 grudnia 2020 r.  

 

GMINNY PROGRAM  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

DLA GMINY KAMIENNIK NA 2021 ROK  
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis 

działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień 
społecznych, które będą realizowane w 2021 roku. Ustawa z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na organy 
samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających  
do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury  
ich spożywania, inicjowania wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości 
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstaniu i usuwanie następstw nadużywania 
alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych  
i zakładów pracy. Organy samorządowe winny popierać tworzenie i rozwój organizacji 
społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływać  
na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielać pomocy ich rodzinom. 

2. Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Kamiennik, w tym osoby uzależnione  
i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące  
się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane  
z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu 
życia wolnego od nałogów oraz szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym  
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 
 

Rozdział 2. 
Diagnoza stanu problemów 

 
1. Charakterystyka Gminy Kamiennik: 

1) Gmina Kamiennik liczy 13 sołectw, zamieszkuje ją 3.358 mieszkańców- 1.658 mężczyzn 
i 1.700 kobiet -stan na dzień 31.10.2020r. W tej liczbie mieści się 540 osób poniżej  
17 roku życia (277 mężczyzn i 263 kobiet), 2.086 osoby to osoby w wieku produkcyjnym 
(1.137 mężczyzn i 949 kobiety), 732 osób w wieku poprodukcyjnym (244 mężczyzn  
i 488 kobiet); 
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2) liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 
2016-2020 z Gminy Kamiennik (według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie  
na koniec III kwartału 2020r.): 

III kw. roku 2016 2017 2018 2019 2020 
liczba 

bezrobotnych 136 118 97 103 122 
 

3) stopa bezrobocia w powiecie nyskim w latach 2016- 2020, według danych 
Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na koniec III kwartału 2020r., kształtuje się 
następująco: 

 
III kw. roku 2016 2017 2018 2019 2020 
stopa bezrobocia 11,5% 9,3% 7,6% 7,0% 8,9% 

 

2. Charakterystyka rynku alkoholowego w Gminie: 

1) zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Kamiennik reguluje uchwała Rady Gminy Kamiennik Nr XXXIX/218/18 z dnia  
23 sierpnia 2018r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik- przyjęto odległość 
punktu sprzedaży (podawania) napojów alkoholowych, nie mniejszą niż 30 m  
od przedszkola, szkoły i placówek oświatowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), obiektów kultu religijnego, 
Gminnego Ośrodka Kultury- Biblioteka Publiczna w Kamienniku, innych wymienionych 
w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  

2) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Kamiennik określa uchwała Rady Gminy Kamiennik Nr XXXIX/219/18 z dnia  
23 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik. Liczba wydanych zezwoleń  
w stosunku do przyjętych uchwałą limitów przedstawia się następująco (rok 2019): 

 
Zawartość alkoholu Limit zezwoleń na 

sprzedaż napojów 
alkoholowych z 

przeznaczeniem do 
spożycia poza 

miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

Liczba wydanych 
zezwoleń na 

sprzedaż napojów 
alkoholowych z 

przeznaczeniem do 
spożycia poza 

miejscem 
sprzedaży (sklepy) 

Limit zezwoleń na 
sprzedaż napojów 

alkoholowych z 
przeznaczeniem do 
spożycia w miejscu 

sprzedaży 
(gastronomia) 

Liczba wydanych 
zezwoleń na 

sprzedaż napojów 
alkoholowych z 
przeznaczeniem 
do spożycia w 

miejscu sprzedaży 
(gastronomia) 

do 4,5% i piwa 20 5 5 0 

powyżej 4,5% do 
18% z wyjątkiem 

piwa 

 
20 

 
4 

 
5 

 
0 

powyżej 18% 20 5 5 0 
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3) od 1 stycznia 2020r. do 31 października 2020r. nie wydano  jednorazowych zezwoleń  
na sprzedaż piwa; 

4) wartość sprzedaży napojów alkoholowych (na podstawie oświadczeń złożonych przez 
przedsiębiorców) w gminie wyniosła w latach 2015-2019: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 840 503,65 1 926 722,30 2 056 743,81 2 129 001,07 1 814 822,46 
 

5) w roku 2019 wartość sprzedaży napojów alkoholowych ze względu na zawartość 
alkoholu wyniosła: 912 397,82 zł ze sprzedaży do 4,5% i piwa, 57 462,63 zł ze sprzedaży 
napojów od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 844 962,01 ze sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

3. Stan problemów alkoholowych w gminie: 

1) w okresie 10 miesięcy 2020r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Otmuchowie  
na terenie gminy Kamiennik:  
a) odnotowali 2 przypadki znęcania się nad rodziną, 
b) uczestniczyli w 43 interwencjach domowych związanych z nadużywaniem alkoholu, 
c) odnotowali 3 przypadki kradzieży i  włamań, brak informacji czy zdarzenia były 

związane z alkoholem, 
d) zatrzymali do wytrzeźwienia w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 6 osób 

dorosłych,  
e) w stosunku do 2 rodzin uruchomili procedurę „Niebieskiej Karty”, a sprawca 

przemocy był pod działaniem alkoholu. 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku  
do 31 października 2020 roku odbyła 5 posiedzeń. Liczba osób, w stosunku do których 
wpłynęły wnioski o leczenie odwykowe, w związku z nadużywaniem alkoholu: 3.  
Na posiedzenia komisji zaproszono 13 osób. Wszczęto 3 postępowania o zobowiązanie  
do podjęcia leczenia odwykowego. GKRPA zaopiniowała 2 wnioski o wydanie zezwoleń 
typu A (do 4,5 %), 1 wniosek typu B (powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa (do 18%)  
i 1 wniosków typu C (powyżej 18%) na sprzedaż napojów alkoholowych. 2 wnioski 
dotyczyły istniejących punktów (2 sklepy) , a dwa wnioski dotyczyły nowego punktu 
sprzedaży (sklep); 

3) Zespół Interdyscyplinarny w okresie od 1 stycznia do 31 października 2020r. odbył  
30 posiedzeń. Posiedzenia zostały zwołane z uwagi na potrzebę zdiagnozowania 
problemu przemocy w rodzinie, podjęcia działań w środowisku zagrożonym przemocą  
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowania interwencji  
w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechniania informacji  
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 
inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku  w okresie 10 miesięcy 2020r.  objął pomocą 
społeczną 188 rodzin, w tym 5 rodzin z problemem alkoholowym. Wartość udzielonej 
pomocy finansowej rodzinom objętym pomocą w/w okresie wynosi 883.019,00 zł, w tym 
– 16.237 zł rodzinom z problemem alkoholowym, co stanowi 1,8 %. Odnotowano siedem 
przypadków interwencji domowej, w których głównym problemem był alkohol. 
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5) Wg ogólnopolskich badań opartych na Europejskim Programie Badań Ankietowych  
w Szkołach ESPAD przeprowadzonych w 2019r. na zlecenie Krajowego Biura  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  podobnie jak we 
wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną 
substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej  
niż po papierosy czy narkotyki. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 84% uczniów 
z grupy piętnasto-szesnastolatków i 96% uczniów ze grupy siedemnasto-
osiemnastolatków. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione,  
że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 47% uczniów młodszej grupy i 76% 
uczniów z starszej grupy. Porównanie wyników badania z 2019 r. z wynikami 
wcześniejszych badań wskazuje na trend spadkowy rozpowszechnienia picia w starszej 
grupie zapoczątkowany w 2007r. Wcześniej obserwowano tendencję wzrostową.  
Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród młodzieży jest piwo, a najmniej -
wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości.  
W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, 11% uczniów z młodszej grupy i 19% ze starszej 
grupy wiekowej chociaż raz upiło się w takim stopniu, że doświadczało zaburzeń 
równowagi, mowy lub nie pamiętało co się z nimi działo. W czasie ostatnich  
30 dni przed badaniem 46 % chłopców spośród badanych i 47 % dziewcząt piło napoje 
alkoholowe. Według oceny respondentów młodzież nie ma problemu z dostępnością  
do napojów alkoholowych, chociaż wyniki badania ESPAD sugerują pewne sukcesy  
w ograniczaniu dostępności alkoholu dla nieletnich; 

6) wyniki badania ESPAD sugerują pewne sukcesy w ograniczaniu dostępności alkoholu  
dla nieletnich;  

7) na terenie gminy nie zauważono miejsc, w których występuje szczególne natężenie 
problemów alkoholowych; 

8) na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (gastronomia) w 2020 r. przypada 1.409 mieszkańców gminy dorosłej populacji 
tj. 2.818 osób; 

9) na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) w 2020r. przypada 216 mieszkańców gminy dorosłej 
populacji tj. 2.818osób; 

10) największe zagęszczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie występuje 
w miejscowościach Kamiennik, Lipniki i Karłowice Wielkie. 

 
 

Rozdział 3. 
Cele 

 
1. Głównym celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz innych substancji 
psychoaktywnych poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, edukację 
publiczną, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz dostępu 
do oferty pomocowej, motywowanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych, 
wspieranie osób uzależnionych po odbyciu leczenia i środowisk abstynenckich, wspieranie 
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osób współuzależnionych i opiekę nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym. 

2. Cele szczegółowe Programu: 
1) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych piciem alkoholu; 
2) ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 
3) opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu i zażywania innych substancji 

psychoaktywnych; 
4) kształtowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

oraz propagowanie trzeźwego stylu życia; 
5) promowanie zdrowego stylu życia. 
 
 

Rozdział 4 
Zadania prowadzące do osiągnięcia wskazanych celów 

 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez: 

1) prowadzenia rozmów motywacyjno- informacyjnych z osobami uzależnionymi  
od alkoholu oraz członkami ich rodzin, 

2) kierowania na badania do biegłych, pokrywania kosztów sporządzenia opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

3) sporządzania wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia 
odwykowego; 

4) współpraca z Poradnią Lecznictwa Odwykowego w Nysie w zakresie udzielania pomocy 
osobom z problemem alkoholowym i osobom zagrożonym uzależnieniem  
od narkotyków; 

5) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 
uzależnionych od alkoholu; 

6) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy; 
7) działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Kamienniku i pokrywanie kosztów związanych z jej funkcjonowaniem.  

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
poprzez: 

1) objęcie fachową pomocą psychologiczną, społeczną i prawną członków rodzin 
zagrożonych alkoholizmem, zwłaszcza dotkniętych przemocą, poprzez działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) udzielanie pomocy dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie w oparciu o lokalny 
system pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży i współpracę z Zespołem 
Interdyscyplinarnym; 

3) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku 
leczenia odwykowego, kierowanie do biegłych sądowych oraz kierowanie wniosków 
do sądu; 
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4) realizację procedury Niebieskiej Karty; 

5) rozwijanie umiejętności wychowawczych i wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 
trudnych problemów poprzez działania edukacyjno -informacyjne. 

 
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 poprzez: 

1) współpracę z dyrektorami placówek oświatowych oraz organizowanie i finansowanie 
w kierowanych przez nich placówkach uniwersalnych programów profilaktycznych, 
warsztatów edukacyjno-profilaktycznych oraz spektakli teatralnych wzmacniających 
umiejętności radzenia sobie z problemami właściwymi dla wieku przedszkolnego  
i szkolnego; 

2) edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej poprzez rozprowadzenie 
ulotek o zagrożeniach wynikających z uzależnień oraz o ofercie pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami; 

3) dofinansowanie i pomoc w organizacji lokalnych imprez dla całych rodzin promujących 
bezpieczny i zdrowy sposób na życie; 

4) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci 
i młodzieży; 

5) organizację, dofinansowanie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu, 
propagujących zdrowy i wolny od nałogów styl życia, w tym warsztatów, wycieczek 
pozaszkolnych oraz innych form wypoczynku; 

6) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych  
i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 
osobom poniżej 18 roku życia; 

7) wspieranie  finansowe wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
m.in. sportowych, muzycznych, kulturalnych, edukacyjnych, promujących zdrowy  
i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu; 

8) organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu; 

9) zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej,  prenumerata czasopism 
o tematyce profilaktyki uzależnień; 

10) zakup wyposażenia klubów i świetlic wiejskich oraz miejsc realizacji zajęć opiekuńczo- 
wychowawczych oraz wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży; 

11) wsparcie finansowe przedsięwzięć profilaktycznych promujących abstynencję, zdrowy 
styl życia, wzmacniających więzi i wartości rodzinne; 

12) finansowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów z zakresu profilaktyki uzależnień; 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 
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1) współdziałanie z Kościołem Katolickim w zakresie wychowywania w trzeźwości; 
2) współpracę z Centrum Psychologii Zdrowia Dormed w Nysie oraz Wojewódzkim 

Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu; 
3) finansowanie szkoleń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 
5) udział finansowy w modernizacji obiektów rekreacyjno- sportowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych wart.13¹  
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
poprzez: 

1) monitorowanie przestrzegania przepisów określonych wart. 13¹ (zakaz reklamy 
napojów alkoholowych) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi poprzez przeprowadzanie wizytacji/kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych; 

2) monitorowanie przestrzegania przepisów określonych w art. 15 (zakaz sprzedaży i 
podawania alkoholu osobom nieletnim i na kredyt) ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez przeprowadzanie 
wizytacji/kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

3) podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw oraz złamania zakazów promocji i 
reklamy napojów alkoholowych; 

4) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych; 
5) opiniowanie wniosków w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego, organizowanie i finansowanie klubów integracji 
społecznej poprzez: 

1) monitorowanie skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym  
na podstawie informacji uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) wspieranie działań organizacji pozarządowych mających na celu przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

 
 

Rozdział 5 
Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej 

 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Uchwałą  

Nr 94/144/2001  Zarządu Gminy Kamiennik z dnia 27 sierpnia 2001r. z siedzibą  
przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. 

2. Pełnomocnik do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii powołany Zarządzeniem Nr 111/2019 
Wójta Gminy Kamiennik z dnia 31 grudnia 2019r.. 

3. Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 37/2011 Wójta Gminy Kamiennik  
z dnia 28  września 2011r. 

4. Centrum Psychologii Zdrowia DORMED ul. Czarnieckiego 4A, 48-303 Nysa. 
5. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu ul. Głogowska 25B. 
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6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku ul. Kościuszki 2, 48-388 Kamiennik. 
7. Komisariat Policji w Otmuchowie ul. Sienkiewicz 9, 48-385 Otmuchów 
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITA” w Kamienniku, ul. Kościuszki 2,  

48-388 Kamiennik. 
9. Stacja Opieki Caritas w Kamienniku, ul. Kościuszki 2, 48-388 Kamiennik. 
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienniku, ul. 1 Maja 25, 48-388 Kamiennik. 
11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wielkich 52, 48-388 Kamiennik. 
12. Publiczny Zespół Szkolno- Przedszkolny Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi  

w Lipnikach; 
13. Kościoły parafialne w Kamienniku, Szklarach, Lipnikach, Goworowicach i Karłowicach 

Wielkich. 
 

 
Rozdział 6 

Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 
Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
 

Rozdział 7 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 
1. Dla przewodniczącego oraz członków GKRPA ustala się wynagrodzenie w wysokości  

6% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w zaokrągleniu do pełnych złotych brutto  
za uczestnictwo w posiedzeniu komisji i kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane na podstawie podpisanej listy 
obecności, stwierdzającej udział w posiedzeniu komisji, względnie w kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie list wypłat w kasie Gminy 
Kamiennik - Urzędu Gminy Kamiennik lub - na pisemny wniosek członka Komisji - 
przelewem na wskazane konto osobiste, w terminie najpóźniej do 5 dni, następujących 
po terminie złożenia dokumentu opisanego w pkt 2. 

4. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 zł brutto za każdy udział  
w rozprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób 
kierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego w celu zobowiązania do leczenia 
odwykowego i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. 

5. Przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży związanych z wykonywaniem funkcji 
członka komisji (m.in. kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, koszty 
podróży na szkolenia, konferencje itp.) według zasad uregulowanych w rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz. 167). 
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Rozdział 8 
Realizator Programu 

 
Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Uchwałą  

Nr 94/144/2001  Zarządu Gminy Kamiennik z dnia 27 sierpnia 2001r. z siedzibą  
przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. 

2. Pełnomocnik do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii powołany Zarządzeniem 
Nr 111/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 31 grudnia 2019r.. 

3. Inne podmioty, działające w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

 

Rozdział 9 
Podstawy prawne 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U.  

z 2020r. poz. 218 ze zm.); 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020r.  

poz. 2050); 
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869  

ze zm.). 
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