
Gminny Program Profilaktyki Uzale Ŝnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sandomierz na 2009 rok 

 
 

Wprowadzenie 

 

             Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie jest prowadzone 
na trzech płaszczyznach. Pierwszą stanowią zadania i formy organizacyjne administracji 
rządowej, drugą samorządu terytorialnego, zaś trzecią działalność stowarzyszeń, grup 
samopomocowych oraz środowisk lokalnych. JeŜeli chodzi o drugą płaszczyznę to właśnie 
gminie przekazano większość zadań i kompetencji dotyczących rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Gmina, która 
znajduje się najbliŜej społeczności lokalnej z racji posiadania największej wiedzy na temat 
problemów nurtujących mieszkańców oraz dostępnych zasobach, moŜe tym samym 
podejmować skuteczne działania i racjonalnie dysponować środkami finansowymi.  
Podstawę prawną realizacji zadań i przedsięwzięć organów samorządu gminnego w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień oraz przeciwdziałania przemocy  
w  rodzinie stanowią następujące akty prawne:  

o Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473  
z późniejszymi zmianami) 

o Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 
179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami) 

o Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 180 poz. 1493) 

o Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 
2006 -2010 

o Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006- 2010  

o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006- 2016 

 
              Gminny Program Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na 2009 rok zwany dalej Programem, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
alkoholizmu i narkomanii oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 
wynikających z naduŜywania alkoholu czy uŜywania środków odurzających. Jest kontynuacją 
i rozwinięciem działań podejmowanych przez Miasto w latach ubiegłych. Ze zdobytych 
doświadczeń wynika, Ŝe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie naleŜy traktować łącznie, 
poniewaŜ instytucje i organizacje działające w tych zakresach to często te same podmioty. 
Realizacja niniejszego Programu powinna przebiegać w ścisłej współpracy róŜnych 
podmiotów począwszy od placówek oświatowo-wychowawczych, poprzez pomoc społeczną, 
słuŜbę zdrowia, instytucje strzegące porządku publicznego i przestrzegania prawa aŜ do 
organizacji pozarządowych, które to poprzez swoje doświadczenie i zaangaŜowanie stanowią 
integralną część systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień.  
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Działania prowadzone w ramach Programu są częścią Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Sandomierza. 

 
Zadania gminy: 
 
- wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                           
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

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

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                             
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących                               
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela 
publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 

 
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii:  
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności               
dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących                                   
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 
słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 
 
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie. 
3. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
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              Gminny Program Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
realizowany będzie przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy udziale 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez osoby i instytucje, 
których działania skierowane są na zwalczanie patologii w lokalnej społeczności. 
              Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 
Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pochodzą z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i zgodnie z ustawą  nie mogą być 
wykorzystane na inne cele. 
 

 
I. Charakterystyka miasta Sandomierza w zakresie stanu problemów 

alkoholowych, dotyczących występowania narkomanii i przemocy 
 
 
1) Liczba stałych mieszkańców w/g wieku i płci na dzień: 31.12.2008 r. 
Nazwa gminy: Sandomierz 
 
Tabela Nr 1 

 
WIEK 

 
0 -2 3 4 - 5 6 7 8 - 12 

PŁEĆ M K M K M K M K M K M K 

LICZBA 
 

309 
 

275 
 

101 
 

93 
 

226 
 

246 
 

115 
 
114 

 
128 

 
107 

 
626 

 
591 

  
 
 

 
WIEK 
 

13 - 15 16 - 17 18 19-65 19-60 Pow.65 Pow.60 RAZEM 

PŁEĆ M K M K M K M K M K M K M + K 

LICZBA  

453 

 

468 
 
342 

 
366 

 
186 

 
192 

 
8006 

 
8233 

 
1283 

 
2855 

 
11775 

 
13540 

 
25315 

 
 
2) Liczba osób, wobec których skierowano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w związku z podejrzeniem o uzaleŜnienie od alkoholu: 
2007 r. – 97. 
2008 r. – 62. 
 
 
3) Liczba osób, wobec których GKRPA skierowała do sądu wnioski o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:  
 2007 r. – 21. 
 2008r. – 29. 
 
 
4) Liczba osób skierowanych przez GKRPA do biegłych celem wydania opinii  
w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu: 
 2007 r. – 9.  
 2008r. – 14. 
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5) Liczba punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w mieście na dzień: 31.12.2007r.  
i  na dzień: 31.12.2008r. 
 
Tabela Nr 2 

 
 LICZBA PUNKTÓW SPRZEDA śY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE          

 (stan na 31.12.2006 r.) 
              z napojami przeznaczonymi do spoŜycia 

1) poza miejscem sprzedaŜy 2) w miejscu sprzedaŜy 
według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 1. 

ogółem 
(wszystkich 
punktów) 

2. 
razem 

3. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

4. 
od 4,5% do 

18%  
(z wyjątkiem 

piwa) 

5. 
pow. 18% 

6. 
razem 

7. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

8. 
od 4,5% do 

18%  
(z wyjątkiem 

piwa) 

9. 
pow. 
18% 

 

20
07

 r
. 

124 
 

84 
 

82 70 57 40 39 25 
 

23 
 

 
20

08
 r

. 
 126 85 83 73 60 41 43 25 25 

 
 
 
6) Liczba mieszkańców przypadającą na 1 punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych –
205. 
 
 
7) Liczba zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych wydanych w 2007 i w 2008 roku. 
 
Tabela Nr 3 

LICZNA ZEZWOLE Ń NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDANYCH W 2007 ROKU 
 

              z napojami przeznaczonymi do spoŜycia 
1) poza miejscem sprzedaŜy 2) w miejscu sprzedaŜy 
według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 1. 

ogółem 
(wszystkich 
punktów) 

2. 
razem 

3. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

4. 
od 4,5% do 

18%  
(z wyjątkiem 

piwa) 

5. 
pow. 18% 

6. 
razem 

7. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

8. 
od 4,5% do 

18%  
(z wyjątkiem 

piwa) 

9. 
pow. 
18% 

 

20
07

 r
. 

153 
 

115 
 

44 37 34 38 15 11 
 

12 
 

 
20

08
 r

. 
 

 
141 

 
114 44 39 31 27 12 7 8 
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8) Dane liczbowe dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego związane  
z naduŜywaniem alkoholu, posiadaniem i sprzedaŜą narkotyków oraz stosowaniem 
przemocy w rodzinie na terenie Sandomierza w 2007 i  w 2008 roku 
 
Tabela Nr 4 

Lp. Problematyka 
 

2007 r. 
 
2008 r. 

1. Ilość wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez kierowców prowadzących 
po spoŜyciu alkoholu 
 

41 43 

2. Ilość osób nietrzeźwych zatrzymanych w pomieszczeniach policyjnych do 
wytrzeźwienia 
 

292 218 

Ilość osób nieletnich zakłócających ład i porządek po spoŜyciu alkoholu  
• nieletni pomiędzy 13 a 17 rokiem Ŝycia, 
 

59 42 
3. 

• osoby w wieku 17 – 21 lat 
 

------- 75 

4. Ilość nieletnich odbieranych z KPP przez rodziców bądź opiekunów 
 12 6 

5. Ilość wezwań i interwencji spowodowanych przemocą domową wywołaną 
naduŜywaniem alkoholu 
 

186 205 

6. Ilość załoŜonych Niebieskich Kart  
73 
 

142 

Nieletnich pomiędzy 13 i 17 rokiem Ŝycia 
 9 4 

Osoby w wieku 17- 21 lat 
 16 8 

7. Ilość osób zatrzymanych w 
związku z posiadaniem 
narkotyków lub handel nimi. 

Pozostałe osoby 
 18 15 

 
 
II. Lista zasobów umoŜliwiaj ących prowadzenie działalności profilaktycznej  
i naprawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii oraz przemocy w rodzinie na terenie miasta Sandomierza. 
 
Zasoby instytucjonalne i organizacyjne: 
 
L.p. Nazwa instytucji Zakres działania w ramach „Gminnego Programu 

Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy          

w Rodzinie” 

1.  Urząd Miejski w Sandomierzu 

Wydział Spraw Obywatelskich . 

Realizacja „Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień                                

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” . 

2.  Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu                             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy                             

o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

3.  Zespół Interdyscyplinarny działający  przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia 

przemocy, inicjowanie i realizowanie działań 
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Sandomierzu profilaktycznych. 

4.  Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego. Udział w realizacji projektów,  

5.  Ośrodek Pomocy Społecznej . Udział w realizacji projektów, prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej. 

6.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Udział w realizacji projektów . 

7.  Poradnia Terapii UzaleŜnień podlegająca 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Sandomierzu. 

Udział w realizacji projektów. 

8.  Świetlice socjoterapeutyczne: 
- „Bajka” przy ul. Portowej 
- „Przystań” przy ul. Słowackiego 15  
w Sandomierzu. 

Udział w realizacji projektów, zajęcia kompensacyjne, 
terapeutyczne, sportowe, dydaktyczne, wyrównawcze, 
plastyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

9.  Grupy samopomocowe AA i Al-Anon. Udział w realizacji projektów. 

10.  Komenda Powiatowa Policji w 

Sandomierzu.  

Udział w realizacji projektów. 

11.  StraŜ Miejska w Sandomierzu. Udział w realizacji projektów. 

12.  Sąd Rejonowy w Sandomierzu – III  

Wydział Rodzinny. 

Udział w realizacji projektów. 

13.  Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu. Udział w realizacji projektów. 

14.  Szkoły, placówki oświatowe. Uczestnictwo w konkursach i realizacja projektów. 

15.  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna. Udział w realizacji projektów. 

16.  Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna. 

Udział w realizacji projektów. 

17.  Organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy                          

o działalności poŜytku publicznego                     

i o wolontariacie oraz jednostki 

organizacyjnie podległe organom 

administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane (w tym instytucje kultury). 

Uczestnictwo w konkursach i realizacja projektów (konkurs          

w oparciu o Ustawę o działalności poŜytku publicznego                                 

i o wolontariacie).  

 

18.  Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i 

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej. 

Uczestnictwo w konkursach i realizacja projektów. 

19.  Ośrodki naukowe, niezaleŜni eksperci. Badania socjologiczne oraz szeroko rozumiana współpraca. 

20.  Media. Medialne wsparcie w realizacji przedsięwzięć, udział                   

w kampaniach 
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Zasoby osobowe: 
 
                W realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień  
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie miasto korzysta z wiedzy i doświadczenia osób 
zawodowo zajmujących się pomocą i przeciwdziałaniem zjawisku alkoholizmowi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, a w szczególności: 

• członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
• funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i StraŜy Miejskiej, 
• specjalistów pracujących w Poradni Terapii UzaleŜnień przy SPZZOZ w Sandomierzu, 
• wychowawców w świetlicach środowiskowych prowadzących programy opiekuńczo-

wychowawcze  i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieŜy, 
• pedagogów szkolnych realizujących programy profilaktyczno-edukacyjne na terenie 

placówek oświatowych, 
• pracowników socjalnych , psychologów, kuratorów, sędziów. 

 
 

III. Cele strategiczne programu: 
 
1. Zmniejszenie rozmiaru istniejących problemów dotyczących alkoholizmu, narkomanii  

i przemocy w rodzinie.  
2. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, narkomanii oraz  

przemocy w rodzinie. 
3.  Diagnoza środowiska lokalnego pod kątem określenia rozmiaru zjawiska alkoholizmu,                  
     narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 
 

IV. Zadania do realizacji 
 
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od alkoholu, narkotyków oraz ofiar przemocy. 
 
A) Prowadzenie punktu edukacyjno – konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych                                     
i współuzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków, ofiar przemocy oraz osób w kryzysie  
z dyŜurami specjalisty terapii uzaleŜnień, instruktora terapii uzaleŜnień, pedagoga-
psychoprofilaktyka ds. dzieci i młodzieŜy, psychologa, prawnika i specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy i narkomanii. 
B)  Dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych osobom 
zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzaleŜnień, a takŜe przeciwdziałaniem przemocy  
w rodzinie, działającym na rzecz społeczności lokalnej, w tym pracownikom Poradni Terapii 
UzaleŜnień działającej przy SPZZOZ w Sandomierzu, pedagogom , członkom GKRPA oraz 
innym podmiotom realizującym zadania programowe. 
 
 
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                       
w rodzinie. 
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A)  Finansowanie prowadzenia dwóch świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym w cyklu ciągłym: 
              - świetlica nr 1 „Bajka”, 
              - świetlica nr 2 „Przystań”. 
B)   Realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dzieci  
z rodzin dysfunkcyjnych w ramach akcji wypoczynku letniego. 
C) Prowadzenie postępowań administracyjnych wobec zgłaszanych do GKRPA osób 
naduŜywających alkoholu: zlecanie wywiadów środowiskowych, kontakt z OPS i Policją, 
rozmowy profilaktyczne i motywujące do podjęcia abstynencji, skierowanie na badanie 
sądowo-psychiatryczne w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, kierowanie do sądów 
wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. 
D)   WdraŜanie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. 
 
 
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy,                          
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych 
 
A)   Realizowanie dla dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych mieszkańców miasta programów  
z zakresu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. 
B)   Organizacja imprez i wspieranie inicjatyw promujących trzeźwy styl Ŝycia  
i integrujących środowiska patologiczne ze społeczeństwem,  w tym imprez kulturalnych  
i artystycznych. 
C)   Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 
przez młodzieŜ, skierowanych do grup rówieśniczych, np.: aktywizacja wolontariatu  
w ramach programu „Starszy Brat, Starsza Siostra”. 
D) Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach profilaktycznych oraz 
informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do róŜnych grup odbiorców np. „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”( konferencje, szkolenia, 
warsztaty). 
E)  Wykonanie bądź zakup materiałów profilaktycznych, informacyjno - edukacyjnych oraz 
promocyjnych, np.: prasa i ksiąŜki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody w konkursach  
i zawodach oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne. 
F)  Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜ,                                           
w szczególności zajęć sportowych poprzez wspieranie uczniowskich klubów sportowych, 
sportowych klubów parafialnych i innych organizacji sportowych promujących zdrowy  
i trzeźwy styl Ŝycia, działających na rzecz dzieci i młodzieŜy. 
G) Wyłonienie w drodze zakupu zewnętrznego lub konkursu ofert podmiotu, który fachowo  
i rzetelnie przeprowadzi diagnozę środowiska lokalnego pod kątem określenia rozmiaru 
zjawiska alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie zarówno wśród dzieci i młodzieŜy 
jak i dorosłych mieszkańców miasta. 
 
 
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 
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A)  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami poŜytku publicznego 
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii  
i przeciwdziałania przemocy, promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych; 
wspieranie finansowe tych instytucji (dotacje) i organizacyjne. 
B)    Przeprowadzanie i finansowanie konkursów na realizację zadań niniejszego Programu. 
C) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności 
samopomocowych grup wsparcia AA i AL-Anon (nieodpłatne udostępnienie lokalu, zakup 
materiałów edukacyjnych, finansowanie kursów, szkoleń dla członków tych grup, udziału  
w warsztatach terapeutycznych, organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych). 
 
 
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych               
w art. 13(1) i 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego. 
  
A)  Prowadzenie kontroli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
w szczególności pod kątem sprzedaŜy alkoholu osobom nieletnim. 
B) Współpraca w zakresie kontroli tych punktów ze StraŜą Miejską i Komendą Powiatową 
Policji w Sandomierzu. 
C)  Podejmowanie działań pokontrolnych, a w razie konieczności interwencyjnych  
w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
D)  Kontrolowanie przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych 
zgodnie  z ustawą. 
 
6)  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprze organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej 
 
A) Monitorowanie skali problemów związanych z wykluczeniem społecznym. 
 
7) Ustalenie zasad i realizacja współpracy instytucji i stowarzyszeń mających na celu 
zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinie, tworzenie warunków do zdrowego, 
bezpiecznego stylu Ŝycia.  
 
A) W celu realizacji powyŜszego zadania powołuje się Zespół Interdyscyplinarny 
w składzie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu- koordynator, 
pracownicy socjalni, specjaliści zatrudnieni w OPS oraz przedstawiciele: 

• Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu; 
• Sądu Rejonowego w Sandomierzu;. 
• Poradni Terapii UzaleŜnień w Sandomierzu; 
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu; 
• przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych; 
• StraŜy Miejskiej w Sandomierzu; 
• Caritas Diecezji Sandomierskiej; 
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu; 
• Komisji Praworządności  Rady  Miasta Sandomierza. 
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B) Priorytetową sprawą Zespołu jest reagowanie na sygnały przemocy i krzywdzeniu dzieci. 
Zespół ma kompetencje do podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w ramach ochrony osób doznających przemocy. 

C) Do realizacji zadań wynikających z właściwych ustaw, a w szczególności art. 6 ust.2 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu upowaŜnieni są do 
podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamiania 
procedur mających na celu powstrzymanie przemocy. 
 
D) Pracą Zespołu kieruje Koordynator wybierany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
 
E) Do zadań Koordynatora Zespołu naleŜy w szczególności: 

• Kierowanie i koordynowanie prac Zespołu ; 
• Gromadzenie dokumentacji z posiedzeń ( wnioski, protokoły, sprawozdania); 
• Przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej ( w tym takŜe Niebieskich 

Kart) i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy; 
• Wspólnie z dzielnicowym podejmowanie działań interwencyjnych lub innych działań 

prewencyjnych, w sprawach gdzie ujawniono zagroŜenie przemocą w rodzinie; 
• Inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących 

przemoc, poprzez działania Zespołu; 
• Monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie; 
• Nadzór nad dokumentacją Zespołu. 

F) Do zadań Zespołu naleŜeć będzie w szczególności: 
• Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy; 
• Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku 

i uruchamiania procedur mających na celu jej powstrzymanie; 
• Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania 

i zgłoszenia przemocy domowej; 
• Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwycięŜeniu problemów poprzez odtworzenie 

lub wzmocnienie jej funkcji; 
• Pomoc w ustaleniu diagnozy rodziny oraz określenia długofalowego planu pracy 

socjalnej i przygotowania do zawarcia porozumienia z rodziną; 
• Monitorowanie sytuacji rodzin a w szczególności organizowanie współpracy słuŜb; 
• Zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie; 
• Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej 

pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy 

G) Zespół pracuje w trybie posiedzeń zwoływanych zgodnie z zaistniałymi potrzebami nie 
rzadziej jednak niŜ raz na kwartał, ostatniego dnia roboczego danego kwartału. Posiedzenia 
zwołuje Koordynator na wniosek członków Zespołu oraz pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu 
 
H) Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół oraz prowadzona jest dokumentacja 
dotycząca poszczególnych spraw: 

• Wniosek o zorganizowanie posiedzenia Zespołu 
• Notatki z monitorowania sytuacji rodziny 
• Uwagi Zespołu 
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• Analiza sytuacji i plan dalszych działań 
• Niebieska Karta 

 
 

V. SPOSOBY REALIZACJI  
 

1. Podmiot koordynujący i realizatorzy Programu. 
 

                  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie jest koordynowana przez Wydział Spraw Obywatelskich UM  
w Sandomierzu. 
Zadania Programu realizowane są poprzez: 
A)  Siły własne Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inne 
jednostki miejskie dysponujące środkami finansowymi w ramach programu. 
B)   Zlecenia zadań jednostkom miejskim. 
C)   Konkursy ofert. 
D)   Zakupy zewnętrzne. 
 
2. Harmonogram realizacji źródła finansowania. 

 
                  Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach 
środków finansowych planowanych w BudŜecie Miasta, stanowiących dochody z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 
3. Sposób sprawozdania 
 
                  Sprawozdanie z realizacji Programu będzie przedstawiane corocznie Radzie 
Miasta. 

 
 

VI. DZIAŁALNO ŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  

 
                  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2008 roku na 
podstawie art. 4(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 
 
 
Do zadań Komisji naleŜy: 
 
1.   Współpraca w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie z innymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się pomaganiem dziecku i rodzinie. 
2.    Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: 
- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia naduŜywania alkoholu, 
- wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie dotyczące naduŜywania 
alkoholu i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy 
i/lub poddania się leczeniu odwykowemu, 
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O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności 
przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania: 
- skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną 
przez biegłego, 
- złoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według 
miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby 
3.    Kontrola rynku napojów alkoholowych na terenie gminy: 
-  opiniowanie wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z przedmiotowymi 
uchwałami Rady Miasta Sandomierza, 
 - prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i spoŜycia napojów 
alkoholowych, 
-  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaŜy, 
podawania i spoŜywania napojów alkoholowych. 
4.    Podejmowanie stosownych działań słuŜących ustaleniu czy osoba naduŜywająca alkoholu 
jest sprawcą przemocy domowej. W przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, 
zawiadomienie o tym fakcie odpowiednich słuŜb, instytucji i organizacji oraz zainicjowanie 
pomocy ofiarom przemocy. 
5.   Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
 
 

VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA  
 

                 Zasady finansowania pracy członków Komisji określa Regulamin Komisji  
i Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr LX/410/97 z dnia 22.XII.1997r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


