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I. Wstęp 

 

          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na 

gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 

następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz 

udzielania pomocy ich rodzinom. Alkohol jest legalnym towarem rynkowym i powoduje 

określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza spożywany  

w nadmiernych ilościach, z tego powodu jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy, 

który przez regulacje prawne wpływa na minimalizowanie powstawania powyższych 

szkód. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia również katalog zadań, za 

realizację których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół  szeroko 

rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich 

rodzinom, a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych,  zwłaszcza dzieci 

i młodzieży. 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ustrzyki Dolne uwzględnia cel operacyjny 

określony w Narodowym Programie Zdrowia, który obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Program wyznacza obszary, w jakich 

będą podejmowane działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków 

zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających ze spożywania 

alkoholu przez mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne, a także zredukowanie zjawiska picia 

alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki 

wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

 



 
 

II. Podstawa prawna 
 

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Programu są spójne z kierunkami działań 

przyjętymi w szczególności w następujących aktach prawnych i dokumentach: 

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

alkoholizmowi (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j.  Dz. U.  

z   2021 r. poz. 1249 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1956 

ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. 

j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642). 

7. Ustawa  z dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1372 

ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. Diagnoza i opis problemu 

Gmina Ustrzyki Dolne ma 17 074 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety,  

a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej 

Polski. 

 

 

Dla określenia kierunków działania oraz skali problemów wynikających ze 

spożywania alkoholu zebrano informacje od różnych podmiotów działających na terenie 

gminy Ustrzyki Dolne. Działania prowadzone przez instytucje strzegące porządku 

publicznego w sposób najbardziej jednoznaczny pokazują problemy związane  

z używaniem alkoholu. Poprzez zestawienie danych z okresu kilku lat można 

zaobserwować dynamikę problemów związanych z piciem alkoholu. Dla zobrazowania 

problemu wykorzystano wyniki badań Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych  

w Gminie Ustrzyki Dolne wykonaną przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. 

 



 
 

 

Pomoc Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Liczba rodzin ogółem  468 452 394 

 

 

Z analizy powyższego wykresu winka, że na przestrzeni ostatnich trzech lat utrzymuje 

się tendencja spadkowa liczby osób korzystających z pomocy materialnej Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych, spada również liczba osób 

objętych wsparciem przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach 

Dolnych. 

Powody przyznawania pomocy społecznej  

(liczba osób) 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Ogółem  498 452 394 

Niepełnosprawność 198 173 143 

Bezrobocie 260 132 207 

Osoby dotknięte klęską żywiołową  1 1 6 

Ubóstwo 355 355 247 

Bezradność opiekuńczo- 50 42 32 

0 0 0
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wychowawcza 

Osoby dotknięte długotrwałą 
chorobą 

278 260 220 

Alkoholizm 5 4 7 

Inne – np. przemoc w rodzinie 188 197 80 

Struktura odbiorców pomocy społecznej ze względu na aktywność zawodową  

(liczba osób) 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Pracuje 51 61 15 

Na zasiłku dla bezrobotnych 371 274 2 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 154 203 50 

  

Z informacji uzyskanych z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ustrzykach Dolnych wynika również, że alkohol nie jest decydującym czynnikiem 

wpływającym na korzystanie z pomocy opieki społecznej 

Poniższa tabela przedstawia dane pozyskane z policji dotyczące problemów 

społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu. 

Przestępstwa/wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej  
w stanie nietrzeźwości 

22 34 24 

Prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po 
użyciu alkoholu 

18 21 14 

Zakłócanie porządku publicznego 35 45 52 

Podejmowanie czynności zawodowych pod 
wpływem alkoholu 

0 0 1 

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu 0 1 0 

Przestępstwa popełnione przez nieletnich pod 
wpływem środków odurzających 

0 0 0 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 36 55 42 

Osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia 0 0 0 

 



 
 

1. Lokalne zagrożenia społeczne w grupie dorosłych mieszkańców 

Badania obejmowały mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne, którzy ukończyli osiemnasty 

rok życia. Respondenci byli informowani o anonimowym charakterze ankiety oraz 

możliwości rezygnacji z badania w dowolnym momencie. 

W badaniu wzięło udział 100 osób, w tym 63 kobiety oraz 37 mężczyzn. Średnia wieku 

respondentów wyniosła 39,8 lat.  

 

 

Pierwsza część badania dotyczyła oceny ważności różnych problemów społecznych  

w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych problemów 

społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako bardzo ważny. 

Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców 

Gminy Ustrzyki Dolne. 
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Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców 

 

Problem 

Bardzo 
istotny 

Raczej  
istotny 

Raczej  
nieistotny 

Zdecydowanie 
nieistotny 

odpowiedzi 

Zanieczyszczenie powietrza 

(smog) 
35% 40% 20% 5% 

Zanieczyszczenie wody 14% 18% 49% 19% 

Wzrost uzależnienia od  

alkoholu w ostatnim czasie  
21% 33% 32% 14% 

Bezrobocie 53% 30% 12% 5% 

Bieda, ubóstwo 40% 44% 12% 4% 

Bezdomność 14% 16% 44% 26% 

Wzrost przestępczości 21% 21% 42% 16% 

Kryzys rodziny 33% 32% 26% 9% 

Kryzys norm moralnych 38% 32% 25% 5% 

 

Z tabeli wynika, że dla mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne najistotniejszymi problemami 

społecznymi są: bieda i ubóstwo (84%), bezrobocie (83%) oraz zanieczyszczenie 

powietrza (75%).  

2. Postawy i przekonania dorosłych mieszkańców na temat alkoholu 

 
24% ankietowanych mieszkańców zadeklarowało, że po raz pierwszy spróbowało 

alkoholu po uzyskaniu pełnoletności. 44% osób swój wiek inicjacji alkoholowej 

wskazało na wiek między 16 a 18 rokiem życia, 30% poniżej 15 roku życia.  
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13% mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne zadeklarowało abstynencję. Największa 

liczba badanych przyznała, że spożywa alkohol kilka razy w roku (39%) oraz kilka razy 

w miesiącu (23%). 

 

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja 

standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa 

o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 

30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).  

Badani łącznie deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 1-2 porcje 

alkoholu (42%) oraz 3-4 porcji (18%). W tym pytaniu 18% mieszkańców zadeklarowało 

abstynencję. W związku z powyższym, należy uznać, że mieszkańcy Gminy Ustrzyki 

Dolne odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o niskim poziomie ryzyka. 

Mieszkańcy Gminy piją alkohol nieregularnie jednorazowo spożywając małe ilości 

alkoholu.  
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58% mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne uważa, że w okolicy znajduje się 

odpowiednia liczba punktów, w których można kupić alkohol. Zdaniem aż 35% takich 

miejsc jest za dużo.  

 

 

Zachowania związane z piciem alkoholu są w dużej mierze zależne od postaw, czyli 

chociażby wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i motywacji, które 

towarzyszą jego spożywaniu.  

Jedno pytań dotyczyło mitu, jakoby alkohol zawarty w „słabszych” napojach (piwie, winie) 

był mniej szkodliwy niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach (np. w wódce). 

Wyniki świadczą o tym, że to błędne przekonanie nie jest rozpowszechnione wśród 

dorosłej społeczności Gminy Ustrzyki Dolne, ponieważ łącznie 12% mieszkańców 

zgodziło się z powyższym twierdzeniem.  

74% mieszkańców uważa, że należy lub raczej należy ograniczać dostęp do napojów 

alkoholowych bądź kontrolować jego sprzedaż. Jednocześnie, łącznie 75% 

respondentów ocenia osoby pijące alkohol jako zagrażające bezpieczeństwu w 

środowisku lokalnym. Łącznie 63% respondentów przychyla się do stwierdzenia, że 

osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol. 

92% badanych twierdzi, że alkohol nie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. 

91% badanych mieszkańców nie zgadza się z tym, aby prowadzić samochód po 

spożyciu nawet niewielkich ilości alkoholu. 
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3. Dane uzyskane od sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Ustrzyki Dolne.   

 

Badana grupa stanowiła 11 kobiet i 7 mężczyzn. 8 z respondentów to pracownicy punktów, 

natomiast pozostali, to właściciele punktów. Średnia wieku przebadanych sprzedawców 

wyniosła 43 lat.  

56% badanych sprzedawców napojów alkoholowych wskazało, że nie zgadzają się  

z twierdzeniem, aby alkohol zawarty w piwie był mniej groźny niż ten zawarty 

w wódce. Świadczy, to pośrednio o średnim poziomie świadomości badanych na temat 

szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości procentowej alkoholu. 
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Łącznie 61% sprzedawców uważa, że dostęp do napojów alkoholowych powinien 

być ograniczony lub kontrolowany. 39% badanych wyraża zdanie przeciwne, czyli,  

że dostęp ten nie powinien podlegać kontroli. 

 

 

 

22% badanych uważa, że w okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych.  
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Sprzedawcy napojów alkoholowych w Gminie Ustrzyki Dolne deklarują, że przypadki 

próby kupna alkoholu przez osobę poniżej 18 roku życia zdarzają się najczęściej 

kilka razy w miesiącu (55%). Pozostałe wartości odnoszą się do prób zakupu alkoholu 

kilka razy w tygodniu oraz roku (po 17%).  

 

 

Połowa ankietowanych sprzedawców zauważa wzrost sprzedaży alkoholu w porównaniu  

z okresem sprzed pandemii.  
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4. Alkohol w środowisku dzieci I młodzieży 

Inicjację alkoholową ma za sobą: 6% uczniów klas SP 4-6 oraz 14% uczniów klas SP 

7-8 z terenu Gminy Ustrzyki Dolne.  

 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej uczniów zarówno szkoły 

podstawowej jest towarzystwo rodziny oraz spotkanie ze znajomymi.  

Powyższe wyniki wydają się potwierdzać prawidłowość związana z psychospołecznym 

rozwojem człowieka w wieku dorastania. Dla młodzieży najważniejszą społeczną grupą 

odniesienia są rówieśnicy. To utrzymanie pozycji w grupie znajomych jest jedną 

z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po alkohol. Prawidłowość tę można wykorzystać 

w dobrym celu. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży 

warto wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której 

dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy 

pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów profilaktycznych 

zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami 

wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą. 
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Po 56% uczniów deklaruje jednorazowy kontakt z alkoholem. Dodatkowo, wśród uczniów 

najczęściej pojawiała się jeszcze jedna kategoria odpowiedzi, które odnosiły się do picia 

rzadziej niż raz w miesiącu (SP4-6 – 22%; SP 7-8 – 19%). Niepokojący jest fakt, że 11% 

młodszych oraz 6% starszych uczniów deklaruje, że spożywa alkohol codziennie lub 

prawie codziennie. 
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Alkohol, po który najczęściej sięgają uczniowie to wódka (SP 4-6: 33%) oraz piwo (SP 

7-8: 19%).  
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Pokazane poniżej wyniki wskazują, że 50% uczniów klas SP 4-6 oraz 30% uczniów 

klas SP 7-8 nie wie, czy da się kupić alkohol, gdy nie ma się ukończonych 18 roku 

życia. Może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie podejmowała próby 

nabycia alkoholu. Z kolei spora część uczniów starszych (SP 7-8 22%) odpowiedziała, 

że nie miałaby problemu z zakupem alkoholu co oznacza, że mogą oni lub ich rówieśnicy 

być klientami w punktach ze sprzedażą alkoholu.  

 

 

Powyższa analiza umożliwiła zidentyfikowanie problemów i potrzeb związanych z: 

- pomocą świadczoną przez MGOPS w Ustrzykach Dolnych, 

- przestępczością na terenie gminy spowodowaną nadużywaniem alkoholu, 

- oceną ważności lokalnych problemów społecznych, 

- postaw i przekonań mieszkańców gminy na temat alkoholu, 

- postaw i przekonań uczniów na temat alkoholu. 
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IV. Cele programu 

Cel główny:  

Głównym celem Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych,  

w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających  

z używania alkoholu  

 

Cele szczegółowe: 

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

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz członków 

rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

V. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Sposób realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz uzależnień 

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  

i uzależnień odbywać się będzie w następujących formach: 

1. Działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu profilaktyki i uzależnień wspierająca 

zdrowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, obejmująca: 

a) programy profilaktyczne zwłaszcza rekomendowane przez PARPA; 

b) kampanie i projekty edukacyjne; 

c) konkursy, zajęcia i warsztaty o tematyce przeciwdziałania wszelkim 

uzależnieniom promujące zdrowy styl życia; 

d) spektakle, koncerty o charakterze profilaktycznym; 

e) pozalekcyjne zajęcia o charakterze zajęć sportowych, kulturalnych i innych kół 

zainteresowań; 

f) inne formy profilaktyki (zakup materiałów profilaktycznych, informacyjnych,  

a także artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć, warsztatów, szkoleń  

i kampanii edukacyjnych oraz poradnictwa); 



 
 

2. Zapewnianie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin dostępu do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez: 

a) kontakt z członkami GKRPA w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych przy  

ul. Kopernika 1, 

b) zapewnienie dostępu do poradni Terapii Uzależnień w Ustrzykach Dolnych przy  

ul. 29 Listopada 42, 

c) zapewnienie dostępu do biegłych sądowych, 

d) współtworzenie lokalnego systemu wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu  

i substancji odurzających oraz członków ich rodzin. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia, pomocy prawnej  

i psychospołecznej, 

4. Organizowanie pomocy dla osób narażonych na przemoc w rodzinie. 

5. Wspieranie Ustrzyckiego Domu Kultury i Rad Sołeckich w podejmowanych akcjach  

o charakterze integracyjno – profilaktycznym, promujących trzeźwy i bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu. 

6. Wspierania działalności świetlic wiejskich. 

7. Upowszechnianie i wspieranie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, 

będących formą profilaktyki adresowaną do wszystkich grup wiekowych poprzez: 

a) lokalne imprezy o charakterze kulturalnym, 

b) lokalne imprezy propagujące kulturę fizyczną i turystykę. 

8. Podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na 

budowanie więzi w społeczności lokalnej poprzez organizację lub współorganizację: 

a) pikników, 

b) festynów integracyjnych, 

c) innych form działań integracyjnych. 

9. Przekazywanie w lokalnych mediach wiedzy na temat przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby 

uzależnione i członków ich rodzin. 

 

 

 



 
 

Podmioty realizujące Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Realizacja Gminnego Programu koncentruje się na: 

1. Współpracy z grupami samopomocowymi, środowiskami trzeźwościowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi prowadzącym działalność z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

2. Współpracy z Policją w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwał 

podejmowanych przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych. 

3. Współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Ustrzykach Dolnych, który: 

a) motywuje do podjęcia leczenia w występujących uzależnieniach; 

b) wydaje skierowania w celu podjęcia leczenia dla osoby uzależnionej  

od alkoholu i narkotyków; 

c) udziela informacji ofiarom przemocy domowej o instytucjach i organizacjach, które 

niosą pomoc. 

4. Współpracy z poradnią leczenia uzależnień w Ustrzykach Dolnych, która prowadzi 

terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu oraz terapie 

indywidualne dla osób uzależnionych od narkotyków. 

5. Współpracy z Punktem Konsultacyjnym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

w Moczarach, w którym można uzyskać: 

a) porady dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu, 

b) porady dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków rodzin osób 

uzależnionych od narkotyków, 

c) pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują 

uzależnienia, 

d) pomoc ofiarom przemocy domowej. 

6. Współpracy z Zespołem Interdyscyplinarny działającym przy MGOPS w Ustrzykach 

Dolnych,  który podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających 

przemocy w rodzinie, a w szczególności: 

a) kompleksową pomoc członkom rodzin, w których występuje problem przemocy, 



 
 

b) udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej 

rodzinom dotkniętym przemocą, 

c) podejmuje działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie przez organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych, 

d) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc, 

e) prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy w rodzinie w zakresie przysługujących 

im praw, 

f) tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

g) oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich  

i kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

7. Współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2021-2027, 

8. Współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 i Szkołą Podstawową Nr 2 w Ustrzykach  

Dolnych przy realizacji programów i kampanii profilaktycznych rekomendowanych 

zwłaszcza przez PARPA.  

9. Współpracy z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z pozostałych placówek 

oświatowych działających na terenie gminy i realizujących wybrane programy  

profilaktyczne. 

10. Współpracy z Ustrzyckim Domem Kultury, który realizuje programy poprzez ciągłe 

działania wspierająco-opiekuńcze w świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem lub innymi uzależnieniami. 

11. Współpracy z Sądem i kuratorami. 

12. Współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy 

na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

13. Działalności Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustrzykach 

Dolnych, do której zadań należy: 

a) inicjowanie  przedsięwzięć  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych, 

b) pomoc rodzinom osób uzależnionych od alkoholu, 

c) informowanie o możliwościach pomocy prawnej, chorobie alkoholowej i sposobie 

jej leczenia, 



 
 

d) przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych  

od alkoholu, 

e) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych, 

f) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 

przeciwalkoholowemu, 

g) rozpatrywanie oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Lesku osób z problemem 

alkoholowym, które nie podjęły współpracy z komisją, 

h) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży po uprzednim otrzymaniu upoważnienia wydanego przez 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych, 

i) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, 

j) ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami pracującymi w obszarze uzależnień, 

k) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot środków finansowych 

poniesionych na dojazd do placówek leczniczych i rehabilitację osób uzależnionych 

od alkoholu. 

VI. Źródła  finansowania  Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe budżetu 

Gminy Ustrzyki Dolne pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

Zasady  finansowania   zadań  w  zakresie  Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
1. Burmistrz Ustrzyk Dolnych rozporządza środkami na realizację konkretnego zadania  

z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii; 

2. Podmioty zamierzające realizować zadania zapisane w Gminnym Programie winny 

złożyć wniosek wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w drodze 

zarządzenia. 



 
 

3. Terminy składania wniosków zostaną wyznaczone przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 w drodze zarządzenia. 

4. Komisja dokonuje merytorycznej oceny wniosku i w miarę posiadanych środków 

proponuje kwotę dofinansowania.  

5. Otrzymujący dofinansowanie winien niezwłocznie po realizacji zadania przedłożyć 

rachunki ze stosownym opisem dot. wykorzystania zakupionych towarów lub usług na 

realizację określonego zadania z podpisem i pieczątką na odwrocie faktury oraz 

sprawozdanie z realizacji zadania. 

6. W terminie 7 dni od dnia wydatkowania środków, należy przesłać relację tekstową  

 z wydarzenia wraz ze zdjęciami na adres: um@ustrzyki-dolne.pl w tytule wiadomości 

wpisując: informacja z realizacji zadania finansowanego ze środków GKRPA. 

7. Niezłożenie sprawozdania w roku poprzedzającym rok składania wniosku powoduje 

brak możliwości ubiegania się o środki w kolejnym roku. Wnioski takie pozostaną bez 

rozpatrzenia. 

8. Zakupione np. gry, urządzenia, elementy wyposażenia winny posiadać naklejoną 

informację o pochodzeniu środków, z których zakup został sfinansowany.  

9. Informacja o dofinansowaniu ze środków GKRPA imprez kulturalnych, zawodów 

sportowych, konkursów, warsztatów i innych działań powinna być umieszczona na 

plakatach i wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących tego wydarzenia.   

10. W przypadku odstąpienia od realizacji zadania należy niezwłocznie powiadomić 

GKRPA. W takim przypadku środki zostaną przekazane na inny cel. 

11. Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego odbywa się zgodnie z art. 

14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r,. poz. 

1956  ze zm.). 

12. W przypadku niedotrzymania postanowień pkt 5-6 Burmistrz Ustrzyk Dolnych może 

wstrzymać dofinansowanie ze środków GKRPA. 

Zasady   wynagradzania   członków   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ustrzykach Dolnych. 

1. Za udział w posiedzeniach członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości 10%, a Przewodniczącemu Komisji i Jego Zastępcy 15% najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego /określonego w I kategorii zaszeregowania dla 

pracowników samorządowych /za każde posiedzenie, wypłacane przez Urząd Miejski  

mailto:um@ustrzyki-dolne.pl


 
 

w Ustrzykach Dolnych, w oparciu o wykaz obecności podpisany przez członków  

i potwierdzony przez Przewodniczącego Komisji. 

2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów wyjazdów służbowych na podstawie 

delegacji – polecenia wyjazdu służbowego, rozliczonych na druku Os-232, zlecanych 

przez Przewodniczącego Komisji. 

3. Za udział w obowiązkowym szkoleniu Członek Komisji otrzymuje rekompensatę 

pieniężną za utracony zarobek w wysokości określonej w zaświadczeniu wystawionym 

przez pracodawcę. Wypłata rekompensaty następuje na wniosek Członka Komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


