
UCHWAŁA Nr XXVI/165/2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 2 grudnia 2004r. 

 
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Brzesko na rok 2005. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 , poz .1591 z późn.zm.), oraz art.4? ust.1,2 i 5 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 późn.zm) 
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje; 

§1 
 
 
Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brzesku na rok 2005 w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§2 
 
 
Traci moc uchwała Nr XV/97/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 
2003r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brzesku. 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§4 
 
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

 

 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/165/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 2 
grudnia 2004r. 
 
GMINNY PROGRAM 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy 
Brzesko na rok 2005 
 
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie 
zgodnie z art. 4? ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2002 r Nr 147 poz. 1231 z 
póź.zm.) określa politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu. Zadania te określa ustawa. W oddziaływaniach tych 



szczególny nacisk kładzie się na programy i oddziaływania na poziomie lokalnym 
gdzie problemy te są znacznie lepiej zdiagnozowane. Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych i innych patologii społ. wymaga współdziałania szeregu instytucji, 
administracji, stowarzyszeń i osób fizycznych. 
 
I.LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
 
Obszar Gminy Brzesko zamieszkuje 35.957 mieszkańców. /Stan na dzień 
08.11.2004r/. Gminę Brzesko tworzy miasto Brzesko i 9 sołectw. W mieście 
zamieszkuje 17.502 osób, natomiast w sołectwach 18.455 osób. 
Dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat  
Miasto 1670 Sołectwa 2395 
Młodzież w wieku od 15 lat do 18 lat.  
Miasto 1158 
Sołectwa 1323 
 
A/ Występowanie negatywnych zjawisk społecznych związanych z używaniem 
alkoholu. 
Dane statystyczne instytucji, które w swojej działalności stykają się z 
problemami alkoholowymi obrazują występowanie na terenie gminy Brzesko 
zjawisk niepożądanych społecznie. 
Z raportów policji : 
Rodzaj popełnionego przestępstwa  
Ilość zakłóceń porządku publicznego po spożyciu alkoholu  
Rok 2002 - 120 
Rok 2003 - 153 
Rok 2004 - I półrocze - 56 
Ilość osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu 
Rok 2002 - 34 
Rok 2003 - 27 
Rok 2004 - I półrocze - 14 
Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców pojazdów mechanicznych 
Rok 2002 - 128 
Rok 2003 - 155 
Rok 2004 - I półrocze - 62 
Ilość zatrzymanych nietrzeźwych rowerzystów 
Rok 2002 - 186 
Rok 2003 - 172 
Rok 2004 - I półrocze - 96 
Ilość wypadków spowodowanych przez osoby kierujące pod wpływem alkoholu 
Rok 2002 - 34 
Rok 2003 - 21 
Rok 2004 - I półrocze - 8 
Ilość interwencji domowych związanych z alkoholem  
Rok 2002 - 135 
Rok 2003 - 93 
Rok 2004 - I półrocze - 28 
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy  
Rok 2002 - 2 
Rok 2003 - 8 
Rok 2004 - I półrocze - 1 
Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia /bez osób nieletnich/  
Rok 2002 - 143 
Rok 2003 - 170 
Rok 2004 - I półrocze - 61 
Ilość interwencji domowych dot. przemocy w rodzinie 
Rok 2002 - 169 



Rok 2003 - 125 
Rok 2004 - I półrocze - 36 
 
Dane dotyczą przestępczości wśród nieletnich. 
Ilość ujawnionych nietrzeźwych nieletnich 
Rok 2002 - 28 
Rok 2003 - 17 
Rok 2004 - I półrocze - 6 
Ilość zakłóceń porządku publicznego przez nieletnich  
Rok 2002 - 13 
Rok 2003 - 3 
Rok 2004 - I półrocze - 4 
Bójki i pobicia z udziałem nieletnich 
Rok 2002 - 0 
Rok 2003 - 10 
Rok 2004 - I półrocze - 2 
Ilość grup przestępczych - nieletnich 
Rok 2002 - 19 
Rok 2003 - 10 
Rok 2004 - I półrocze - 4 
Ilość nieletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia 
Rok 2002 - 1 
Rok 2003 - 1 
Rok 2004 - I półrocze - 0 
 
Dane z Sądu: 
W 2003r zapadło 10 wyroków, a w 2004r zapadło 6 wyroków za moralne i 
fizyczne znęcanie się nad rodziną przez osoby nadużywające alkoholu na 
wydziale II Karnym Sądu Rejonowego w Brzesku, zaś na wydziale V Grodzkim w 
2003 zanotowano 282, a w 2004 roku - 149 
W 2003r wydano łącznie 59 postanowień o zastosowaniu leczenia odwykowego 
w tym 13 wyroków dot. zakładu stacjonarnego natomiast w 2004r wydano 
łącznie 18 postanowień w tym 11 dot. zakładu stacjonarnego. 
 
Wykroczeń drogowych polegających na prowadzeniu pojazdu w stanie 
nietrzeźwym w 2003r zanotowano 91, zaś w 2004 - 63.  
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku, w 2001r 
rozpatrzyła 33 wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe z czego 24 osób 
zostało skierowane do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego, w 2002r komisja rozpatrzyła 52 wnioski z czego 36 skierowano do 
sądu, w roku 2003 komisja rozpatrzyła 41 wniosków z czego 26 przekazano do 
sądu, natomiast w 2004r komisja rozpatrzyła 32 wnioski z czego 13 przekazano 
do sądu (do 31 października).  
B/ Rynek alkoholowy 
Rada Miejska w Brzesku Uchwałą Nr XXIX/320/2001 z dnia 24 
października2001, określiła zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tj.38 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 
32 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży. Uchwałą Nr XVI/104/2004 z dnia 28 stycznia 2004, 
zmieniono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
jak i w miejscu sprzedaży tj. 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 45 punktów sprzedaży 



napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 
Brak perspektyw dotyczących kariery zawodowej, poczucie niesprawiedliwości 
oraz niska samoocena zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych ma duży 
wpływ na szerzenie się alkoholizmu oraz innych patologii. Wszystko to sprawia , 
że Gmina musi dołożyć wszelkich starań aby zapobiec tym patologiom. Jest to 
możliwe przez rozwijanie zainteresowań, propagowanie zdrowego stylu życia 
społeczności lokalnej poprzez sport, organizację imprez, konkursów.  
 
Lokalny program zapobiegania nadużywaniu substancji psychoaktywnych 
powinien być zintegrowany z całą społeczną i socjalną polityką gminy 
/społeczności. Problem ten jest bardzo złożony i jeśli jego ograniczenie powierza 
się wyłącznie pojedynczym, działającym w izolacji instytucjom, uzyskanie 
mierzalnych efektów wydaje się mało prawdopodobne. 
Doświadczenie uczy, że nie warto działać w pojedynkę, a sens rzeczywisty mają 
tylko takie działania, które są częścią większej całości. Choć większość z nas 
zdaje sobie sprawę z występowania różnorodnych problemów społecznych, 
takich jak bieda przemoc, narkomania, bezdomność czy przestępczość, znacznie 
mniej jest przekonanych o sensowności i konieczności podejmowania działań, 
które by tym problemom zapobiegały, aby skutecznie zapobiegać problemom 
musza być środki zaradcze, aby nie było biedy  musi być praca, aby było 
bezpiecznie  musza być środki na zakup odpowiedniego sprzętu, aby dzieci nie 
brały narkotyków  musi mieć dla nich czas ich rodzina itp. Wielu przyczyn tak 
łatwo usunąć się nie da, wymagają żmudnej pracy i nakładu środków. 
Dlatego przy tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uwzględniono zaangażowanie osób, instytucji, 
stowarzyszeń oraz innych organizacji działających na terenie miasta i gminy 
Brzesko, które swoje działania kierują w szczególności do dzieci i młodzieży.  
Im więcej osób aktywnie popiera ideę planowych zintegrowanych działań 
profilaktycznych prowadzonych na poziomie lokalnym tym szersze grono osób 
do których docierają działania profilaktyczne. 
 
Zgodnie z powyższym zostały przygotowane priorytetowe zadania do realizacji 
na obszarze gminy Brzesko.  
 
II. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU 
 
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu - poprzez: 
1) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku 
ul. Mickiewicza 21, tel. 6864977, 6864988 - dostosowanie pracy punktu do 
potrzeb osób zgłaszających się poprzez: 
prowadzenie dyżurów przez specjalistów /prawnik, psycholog, lekarz, pracownik 
socjalny/ 
prowadzenie działalności informacyjnej o chorobie alkoholowej i możliwościach 
leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, o ruchach samopomocowych, 
a także wstępne motywowanie do terapii. 
2)funkcjonowanie telefonu zaufania przy Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym w Brzesku, ul.Mickiewicza 21, tel6864977, 6864 988- 
rozpropagowanie informacji na temat działalności punktu, 
3)kierowanie osób nadużywających alkohol do podjęcia leczenia odwykowego - 
finansowanie kosztów związanych z wydaniem opinii psychologicznych i 
psychiatrycznych przez Poradnię Odwykową w Brzesku, ul Kościuszki 61, tel. 
6621393 - współpraca z Sądem Rejonowym w Brzesku, ul. Kościuszki 20,  
tel. 6630507. 
4)współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie podejmowania 



problematyki uzależnień - informacja dla osób potrzebujących pomocy w 
zakresie form pomocy oraz instytucji udzielających pomoc, edukacja społeczna 
na temat uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia oraz pomocy osobom 
uzależnionym, ofiarom przemocy i ich rodzinom, 
5)dotowanie działalności instytucji i stowarzyszeń udzielających pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin  
6)podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Brzesku poprzez szkolenia i kursyw zakresie pracy z 
osobami uzależnionymi, współuzależnionymi. 
 
II. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie, poprzez: 
 
1)utrzymanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, telefonu zaufania 6864988, 
"Niebieskiej linii" 6864977 dla ofiar przemocy w rodzinie - kompleksowe 
zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy. 
2)dofinansowanie działalności Świetlic Profilaktyczno - Wychowawczych 
3)finansowanie działalności HOSTELU - miejsca dla ofiar przemocy w rodzinie - 
Brzesko ul. Okocimska 23a, tel. 6630614, 6631867 prowadzonego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku /dostosowanie miejsca do potrzeb osób 
zgłaszających się, adaptacja pomieszczeń/, 
4)dofinansowanie profilaktycznej działalności prowadzonej przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 tel. 6849660, 6864661 w zakresie działań 
profilaktycznych (szkolenia, kursy, programy, konkursy, imprezy profilaktyczne, 
zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin biednych, 
dysfunkcyjnych). Współpraca ze świetlicami działającymi na terenie Gminy 
Brzesko, oraz innych podejmujących działalność profilaktyczną, wspieranie nowo 
powstających świetlic, 
5)organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych i społecznych osób 
fizycznych, w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom jak 
również przemocy w rodzinie, 
6)zwiększenie skuteczności interwencji prawno - administracyjnych wobec 
przemocy w rodzinie i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych 
spożywaniem alkoholu - współpraca z Komendą Powiatową Policji w Brzesku, 
ul. Szczepanowska - tel.66 300 41,42,43, 6626222, 
7)uczenie wczesnego rozpoznawania sygnałów uzależnienia alkoholowego 
poprzez publikacje w prasie lokalnej, broszury i ulotki dla ogółu społeczności , 
8)udzielanie pomocy członkom rodzin zubożałych na skutek występowania 
problemów związanych z uzależnieniami m.in. nadużywanie alkoholu / pomoc w 
odrabianiu lekcji, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo  wychowawczych i socjoteraputycznych, 
dofinansowanie różnych form 
spędzania czasu wolnego/, 
9)kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w zakresie pomocy rodzinie z problemem alkoholowym polegającej na: 
a/ prowadzeniu wstępnych rozmów i nakłanianiu do podjęcia dobrowolnego 
leczenia odwykowego, 
b/ podejmowaniu wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych 
od alkoholu, 
c/ zasięgnięciu opinii, informacji o osobie zgłoszonej, 
d/ kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków w sprawie poddania obowiązkowi 
leczenia odwykowego, 
e/ prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - 
z uwzględnieniem ustawy z dnia 26 .10.1982r z póz. zmianami/ , 
f/ opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności 



lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.  
10)stałe podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
11)monitoring problemów alkoholowych i innych patologii społecznych w gminie 
(uaktualnianie danych już opracowanych, badanie rozmiarów zjawiska 
uzależnień , wypracowanie skutecznych metod zwalczania patologii),  
12)organizowanie i współorganizowanie festynów, imprez rodzinnych, / Brzeskie 
Dni Rodziny, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej/, sportowych, konkursów w celu 
nauczania młodzieży umiejętności organizowania wolnego czasu (swojego i 
rówieśników) z uświadomieniem pełnego ich sensu tylko w warunkach 
trzeźwościowych  wspieranie działalności placówek oświatowych, 
stowarzyszeń, organizacji istniejących i tworzonych na terenie Gminy Brzesko 
podejmujących powyższe działania  
13)organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, rodzin , które będą miały 
na celu pogłębienie miłości, wzmocnienie więzi rodzinnych, lepszą komunikację 
interpersonalną, pomoc w wychowaniu dzieci,  
14)dofinansowanie działań podejmowanych przez ruchy i stowarzyszenia na 
rzecz wyzwolenia z nałogów i uzależnień, 
15)opracowanie informatora o formach pomocy, 
16)organizowanie pielgrzymek oraz spotkań trzeźwościowych. 
 
III. 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 socjoteraputycznych 
w formie: 
 
1)organizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Brzesko programów profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych kierowanych 
do dzieci i młodzieży, m.in. w postaci widowisk teatralnych, koncertów. 
3)realizacji programów profilaktycznych na terenie Gminy Brzesko w ramach 
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brzesku, 
4)organizacji imprez okolicznościowych i programów profilaktycznych przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku , 
5)szkolenie kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjum i 
ponadgimnazjalnych pod kątem realizacji programów profilaktycznych z dziećmi 
i młodzieżą 
6)finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie gminy Brzesko / 
tworzenie miejsc rekreacyjnych oraz zakup doposażenia w postaci sprzętu /, 
7)tworzenia warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia 
poprzez organizację miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku 
 


