
 

 
 
 

Uchwała  Nr VIII/32/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z  dnia 5 kwietnia 2011 roku 
 
 
 

w sprawie :  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 
Gminie Kosakowo na rok 2011” 

 
 

               Na podstawie art. 18ust  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie       gminnym 
(t.j. Dz.z 2001r.Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) , w związku z art. 41 ust. 2 ustawy   z dnia 
26 października  1982r, O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1231)  

 
 

Rada Gminy w   Kosakowie uchwala , co następuje: 
   

§  1  
 

Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
na rok 2011, stanowiący załącznik  nr 1  do niniejszej uchwały. 

 
§  2   

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§  3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w   Biuletynie Rady 

i Wójta Gminy Kosakowo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       



Załącznik    nr   1   do uchwały     Nr VIII/32/2011 
Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia 5 kwietnia 2011 roku 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Kosakowo na rok 2011.  

Działania realizacyjne są prowadzone w oparciu  o ustawę  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. z późn. zm.) 
 
REALIZATORAMI  GMINNEGO  PROGRAMU  S Ą:  
 

• Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
• Posterunek Policji w Kosakowie  
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie  
• Straż Gminna w Kosakowie  
• Szkoły  Podstawowe i Gimnazjum  
• Działalność „Punktu Konsultacyjnego” - psycholog 
• Parafie  
• NZOZ w Kosakowie  
• GOK i S 
• Inspektorat Sanitarny w Pucku 

 
DIAGNOZA  
 
               Gmina Kosakowo jest położona nad brzegiem Zatoki Puckiej w  sąsiedztwie aglomeracji miejskich. Stanowi 
atrakcyjne miejsce rekreacji poprzez walory krajobrazowe, środowiskowe i dobrze rozwiniętą bazę turystyczną, czynnik   
wzmożonego  rozwoju Gminy  i naturalnej potrzeby  wymiany  pomiędzy mieszkańcami Gminy Kosakowo , miasta Gdyni i 
Rumi. Powoduje to wzrost liczby mieszkańców, migracje  osób poszukujących swoich życiowych szans  i  poprawy poziomu 
życia. Rozwija się infrastruktura, wzrasta liczebność mieszkańców Sołectw, zmienia się  świadomość  społeczna  i 
oczekiwania wobec sprawujących  mandat społecznego zaufania. Równocześnie pojawia się potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom  gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dotyczących rozwoju dzieci i 
młodzieży.  Z uwagi na szeroką dostępność różnego rodzaju środków psychoaktywnych, zaniżony poziom przekazów 
medialnych na temat szkodliwości uzależnień , występuje  potrzeba szerokiej edukacji społecznej i doskonalenia 
umiejętności  wychowawczych  wszystkich osób dorosłych oraz działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży. 
Przestrzeganie  prawa w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, może podnieść poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy poprzez zintegrowane aktywne działanie, nastawione  na podniesienie świadomości zagrożeń i 
aktywności społecznej w przeciwdziałaniu  zagrożeniom.  
                W opisanych formach działań  wyraża się realizacja założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  poprzez współtworzenie i uczestnictwo społeczności gminnej, wspólnot parafialnych, sołeckich, 
działalność wychowawczą szkół , instytucji,  wszystkich uczestników życia społecznego a w  szczególności pogłębienie 
oddziaływań kontrolnych i współpracę systemową służb Urzędu Gminy  Kosakowo wobec wszystkich mieszkańców. 
 
DANE  LOKALNE 
 
                Na dzień 31.12.2010 roku liczba zameldowanych mieszkańców poszczególnych Sołectw, kształtowała się 
następująco: Mosty - 2133,Pogórze - 1442, Dębogórze  - 1147, Suchy Dwór – 1106,Rewa - 929, Kosakowo - 900, 
Pierwoszyno – 861, Kazimierz – 337, Mechelinki  - 318,Dębogórze Wybudowanie -  278.  
              Działalność  przedsiębiorców wyrażała się liczbą 2549 wpisów o prowadzonej działalności , nastąpiło 1277 
wykreśleń aktywności gospodarczej, 2050 zmian profilu działalności, 146  wpisów zawieszenia działalności. Aktywnych 
podmiotów zarejestrowanych  na dzień 31.12.2010r.  odnotowano 1183 . Działalność Samorządu realizowana jest  poprzez 
Urząd Gminy z siedzibą Rady Gminy  w Kosakowie, Komisariat Policji ,Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO”, 
Parafię pw. Św. Jana Padewskiego z aktywną działalnością wspólnot trzeźwościowych, „Punktem Konsultacyjnym”, NZOZ, 
GOPS-u, OSP. Na terenie Gminy znajduje się jedno Gimnazjum i trzy szkoły podstawowe, Jednostki Wojskowe i 
najważniejszy obiekt rzutujący w perspektywie wieloletniej na znaczące podniesienie zamożności gminy – lotnisko Gdynia 
Kosakowo.  
              Rozwój Gminy niesie zmiany i nowe zagrożenia. Zabezpieczenie porządku publicznego i ochronę przed 
negatywnymi zjawiskami społecznymi  zapewnia Komisariat Policji w Kosakowie. W 2010 r. Policja   wobec nietrzeźwych 
interweniowała 63 razy  w tym 27 razy w związku z przemocą po spożyciu alkoholu. Prowadzono 8 postępowań  w związku 
z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, w tym jedno postępowanie wobec osoby młodocianej. Do Izby Zatrzymań z 
powodu nadużycia alkoholu i zakłócania porządku odwieziono 3 osoby (w tym jedną nieletnią) , do miejsca zamieszkania 
odwieziono 6 osób. Policja dokonała 27 kontroli miejsc sprzedaży napojów alkoholowych nakładając  4 kary. 
Przeprowadzono szkolenie  z przekazem multimedialnym i zajęciami warsztatowymi dla posiadaczy zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.  
 
Realizacja programu  w 2010r.dokonana  poprzez działalność   służb pomocowych. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Odbiorcami działań profilaktycznych, edukacyjnych , informacyjnych i zdrowotnych, prowadzonych we 
współpracy z wymienionymi instytucjami są wszyscy mieszkańcy Gminy Kosakowo.  
 

I.  Zamierzenia długofalowe programu:  
 

       1. Ograniczanie spożywania napojów alkoholowych  poprzez propagowanie przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.  
       2.   Zapobieganie następstwom nadużywania napojów alkoholowych. 
       3. Zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla 
mieszkańców Gminy. 
       4. Podnoszenie kwalifikacji kadry współpracującej w udzielaniu pomocy psychologicznej, 
terapeutycznej , prawnej , służącej ochronie przed negatywnymi skutkami uzależnień i przemocy.   
        5. Wspomaganie działalności instytucji , placówek, stowarzyszeń, klubów i osób fizycznych  
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  
 
                 II.       Zamierzenia krótkofalowe programu: 

1. Podejmowanie i finansowanie działań  podnoszących  świadomość uzależnień, 
szkodliwości i skutków zbyt wczesnego kontaktu z alkoholem.  

2. Podnoszenie świadomości osób dorosłych o konieczności podwyższenia granicy wieku 
pierwszego kontaktu z alkoholem.  

3. Podejmowanie działań i szkoleń  zapobiegających wczesnej inicjacji alkoholowej.  
4. Prowadzenie działań informujących i edukujących o nieodwracalnych i długofalowych 

skutkach kontaktów ze środkami zmieniającymi świadomość.   
5. Działania ograniczające liczbę przypadków uzależnień.    
6. Podejmowanie działań we współpracy z Policją i Strażą Gminną w  związku z 

naruszaniem przepisów określonych w art.131 – i 15 ustawy oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

7. Objęcie opieką psychoterapeutyczną i prawną rodzin i osób poszkodowanych na skutek 
występowania  uzależnień i przemocy , ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci.  

 
III. Formy realizacji programu:    

 
1. Działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych 

i ich rodzin. 
a) zatrudnienie wykwalifikowanych psychologów , terapeutów i prawników, na podstawie umów    

cywilno-prawnych , do prowadzenia terapii  i doradztwa w prowadzeniu spraw związanych z 
występowaniem uzależnień . 
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Liczba  korzystających z  pomocy  psychologicznej   

 „Punkt Konsultacyjny” 
 
 

 
Liczba  zgłoszeń  do GKP iRPA  

z   Posterunku    Policji 
w Kosakowie 

Osoby uzależnione 
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29 
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b) prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego” udzielającego pomocy osobom uzależnionym,   
współuzależnionym i doświadczającym przemocy. 

c) finansowanie kosztów wykonania obdukcji lekarskiej.  
d) zawarcie porozumienia z miastem Gdynia o współfinansowaniu leczenia osób kierowanych do         

placówek lecznictwa odwykowego .  
2. Świadczenie pomocy dla rodzin w których występują problemy uzależnień. 
a) pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i współuzaleznionych poprzez kierowanie do „Punktu  

Konsultacyjnego”, do grup psychoedukacyjnych i zadaniowych. 
b) planowane   uruchomienie dyżuru telefonicznego dla osób w sytuacji kryzysowej.  
c) współpraca z organizatorami wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych GKP i RPA.   
d) inicjowanie działań służących rozwijaniu środowiska wsparcia dla rodzin objętych programem 

profilaktyki .  
e) kierowanie przez GKP i RPA , na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu, osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 
rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy, łożenia na rodzinę  albo systematycznie 
zakłócają spokój lub porządek publiczny.  

f) kierowanie do sądu wniosków o wydanie nakazu przymusowego leczenia odwykowego. 
g) finansowanie leczenia farmakologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu, w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby, w formie pisemnej, przez placówkę lecznictwa odwykowego. 
3. Prowadzenie  działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej w zakresie przeciwdziałania     

alkoholizmowi.  
a) współorganizowanie i finansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych 
b) prowadzenie działalności profilaktycznej w szkołach. 
c) prowadzenie  i finansowanie działalności świetlic wiejskich z pomocą  socjoterapeutyczną  dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych. 
d) współfinansowanie działalności świetlic wiejskich i środowiskowych grup samopomocowych.   
e) prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci i rodziców z rodzin , w których występują 

uzależnienia i przemoc.  
f) organizowanie , finansowanie i kierowanie na szkolenia: nauczycieli, instruktorów, opiekunów grup 

socjoterapeutycznych i  pracujących  w świetlicach szkolnych i wiejskich.  
g) propagowanie wśród personelu służby zdrowia i służb współpracujących z GKP i RPA  metod    
       wczesnego  wykrywania i rozpoznawania uzależnień oraz różnych form przemocy, w tym 
       rozpoznania syndromu dziecka krzywdzonego. 
h) organizowanie i finansowanie szkoleń dla służb pomocowych i osób poszkodowanych, mających 

kontakt ze zjawiskami uzależnień. 
i) finansowanie kosztów wyjazdów osób uwikłanych w uzależnienia i przemoc do placówek  lecznictwa 

odwykowego i terapeutycznego (przy czym nie zwraca się kosztów pokrywanych przez NFZ). 
j) finansowanie zakupu materiałów, środków i sprzętów służących prowadzeniu działalności 

informacyjnej , propagandowej, szkoleniowej  i kontrolnej w zakresie realizacji GPP i RPA , dla 
podmiotów  i instytucji współpracujących w realizacji zadań programu.  

k) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć , współfinansowanie imprez  rekreacyjno-sportowych i 
zajęć profilaktyczno-sportowych , propagujących  zdrowy styl życia bez używek i przemocy. 

l) pogłębianie treści profilaktycznych poprzez organizowanie i finansowanie różnorodnych form 
działalności teatralnej, muzycznej i sportowej dla  dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosakowo.  

m) finansowanie zadań profilaktycznych i terapeutycznych wykonywanych we współpracy ze szkołami, 
parafiami, sołectwami i innymi instytucjami , które prowadzą działalność eliminującą spożywanie 
alkoholu. 

 
 
 
 
 
IV. Podejmowanie  zadań  interwencyjnych w związku z naruszaniem  przepisów ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości przez podmioty korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przez uprawnionych członków GKP i RPA. 
 

V. 1. Wspomaganie od strony merytorycznej i współfinansowanie zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; 
a)  wspomaganie od strony merytorycznej  i współfinansowanie  zadań określonych w GPP i RPA  
w realizacji zadań propagujące trzeźwe obyczaje poprzez min. wyposażanie i zabezpieczanie 
obiektów i lokali na ich działalność, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, ze 
szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się na terenie Gminy. 



b)  współpraca z podmiotami realizującymi programy szkoleniowe, profilaktyczne , terapeutyczne 
i współfinansowanie wykonywanych działań.  
c) realizacja i finansowanie programów, zadań  i działań wspierających integracje środowisk 
trzeźwościowych, współpracujących w wymianie doświadczeń sprzyjających zachowaniu 
abstynencji.   

      VI. Zasady wynagradzania pracy członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kosakowie : 
 
1.  Za pracę w Komisji członkowie otrzymują ryczałt miesięczny w wysokości łącznej  220,00zł . 
2 . Szczegółowy zakres pracy Komisji i zasady wynagradzania zawiera Regulamin pracy GKP i RPA.  
    VII. Sposób finansowania programu:  
Środki finansowe pochodzą  z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, wnoszonych do Urzędu Gminy, przez posiadaczy koncesji na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych, działających na terenie Gminy oraz z dotacji zewnętrznych. Program będzie 
realizowany przez Pełnomocnika i członków GKP i RPA, w ciągu całego roku, we współpracy z 
Wójtem , Radą Gminy, szkołami , parafiami, sołectwami, Policją, Strażą Gminną , służbą zdrowia , 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz innymi 
instytucjami powołanymi przez ustawodawcę do realizacji zadań ustawowych . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

                 Zgodnie z  art. 1.ust 1. ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007  r. Nr 70, poz..473 z późn. zm.2) 

który  stanowi, że „Organy   administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 

obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 

mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania 

na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji 

społecznych i zakładów pracy.” 

                 Realizacja zadań, o których mowa (art.4’ ust. 2 ustawy z dnia 26października 

1982r.) prowadzona jest  w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy ( DZ.U. z 2007r.Nr 70, 

poz 473 z póżn. zm.). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , został sporządzony w oparciu o potrzeby i zasoby istniejące na terenie gminy 

oraz możliwości jakie daje nam bliskość  ośrodków świadczących usługi specjalistyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


