
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 217/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 13 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art.41 ust. 1,2 i 5 oraz art. 

182 ustawy  z  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania 

alkoholizmowi (  Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Rada Miejska w Wyrzysku 

uchwala, co następuje:

§1.  Uchwala  się  „Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych” na 2009 rok w brzmieniu załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, będący 

częścią  Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Wyrzysk.

§2. Zobowiązuje się Burmistrza Wyrzyska do przedłożenia Radzie Miejskiej w Wyrzysku 

rocznego  sprawozdania  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w terminie do 31 marca 2010 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/ 217 /09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia  2009 
roku  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Zgodnie  z  art.  41 ust.  1  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi   -  prowadzenie  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy 

do zadań własnych gminy. 

Ustawa jest podstawą konstrukcji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, który jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską ( art. 41 ust. 2 

ustawy ). Nakłada ona na samorządy terytorialne obowiązek prowadzenia lokalnej polityki 

dotyczącej problematyki alkoholowej i tworzy podstawy systemu prawnego, na którym ma 

się oprzeć działalność władz lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  jest  jednym  z  istotnych  elementów 

kształtowania polityki społecznej.

Na podstawie  danych  GUS spożycie  100 % alkoholu na  1 mieszkańca  wzrosło w 

Polsce w ciągu ostatnich 5 lat o ponad 2 litry i obecnie wynosi 9,21 litra na mieszkańca. 

 Wyniki ogólnopolskich badań dotyczące populacji osób, u których występują różne 

kategorie problemów alkoholowych ukazują skale tego problemu (dane szacunkowe według 

PARPA).

Badania Populacja w Polsce – 38,6 mln w  Gminie Wyrzysk 
liczba mieszkańców 
na 19.12.2008 
wynosiła 14.611 osób

Liczba osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2 % populacji ok. 800 tys. ok. 292 osób

Dorośli żyjący w 
otoczeniu 
alkoholików

ok. 4 % populacji ok. 1,5 mln ok. 584 osób

Dzieci wychowujące 
się w rodzinach 

ok. 4 % populacji ok. 1,5 mln ok. 584 osób



alkoholików 

Osoby pijące 
szkodliwie 

5 – 7 % populacji ok. 2 – 2,5 mln ok. 730 – 1022 osób

Ofiary przemocy 
domowej w rodzinach 
z problemem 
alkoholowym

2/3 osoby dorosłych 
oraz 2/3 dzieci z tych 
rodzin

ok. 2 mln osób 
dorosłych i dzieci

ok. 615 osób 
dorosłych i dzieci

Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań konieczne jest opracowanie mapy 

problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie. Według stanu na dzień 19.12.2008 r. 

gmina  Wyrzysk  liczy  14.611 mieszkańców z czego  7.095 to  mężczyźni,  którzy stanowią 

48,56 ℅   ogółu wszystkich mieszkańców. W gminie Wyrzysk dzieci  przedszkolnych jest 

346, uczących się w szkołach podstawowych 1.097, a gimnazjach 680 uczniów.

Liczba  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  na  dzień 

29.12.2008 rok wynosi 437 osób, w tym 288 kobiet. Zasiłek  pobiera 76 osób.

W  2008  roku  dokonano  207  postępowań  przygotowawczych,  w  tym  z  udziałem  osób 

nietrzeźwych  22  postępowania.  Interwencji  domowych  było  343,  w  tym  100  osób  było 

sprawcami przemocy po spożyciu alkoholu.

Z danych za 2008 rok ( na 10.12.2008 r. ) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wyrzysku wynika, że 132 rodziny żyją w ubóstwie (539 osób), a  8 osób jest bezdomnych. 

Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało 7 rodzin ( 23 osoby ).  Ogółem z 

różnych  form pomocy społecznej  korzystało  514 rodzin  tj.  2.170 osób,  co  daje  14,85  ℅ 

ogółem mieszkańców.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.


