
Uchwała Nr XXIII/185/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 

 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

                    Alkoholowych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz 

art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze 

zmianami), Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2005 rok, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XV/115/2004 z dnia 30 marca 2004 roku oraz uchwała 

Nr XX/155/2004 z dnia 29 września 2004 roku. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     

  

 Przewodniczący 
                                                                                                                       Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                                                          mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr XXIII/185/2005 

                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                                            z dnia 29 grudnia 2004 roku         

 

Program 

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

w  Gminie  Karczew 

 
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Karczew zgodnie z 

założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2000 – 2005. 

 

I.  W programie przygotowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania         

    Problemów Alkoholowych przedstawione są główne zadania wyznaczone do realizacji  

    w roku 2005. 

1. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy materialnej, 

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

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 

dla dzieci i młodzieży. 

4. Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim. 

5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży. 

 

II. Wymienione zadania realizowane są przez istniejące na terenie gminy placówki i    

     jednostki organizacyjne: 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej, w ramach którego działa 

Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień, lokalny telefon dla ofiar przemocy w 

rodzinie „Niebieska Linia”. 

3. Punkt leczenia farmakologicznego choroby alkoholowej przy SPZZLO w Karczewie. 

4. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD. 

5. Świetlica Socjoterapeutyczna CARITAS. 

6. Ludowy Klub Sportowy „Mazur Karczew” – stowarzyszenie kultury fizycznej. 

7. Jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy: OSP Karczew, OSP Łukówiec, 

OSP Otwock Wielki 

8. MKS Karczew 

9. Zespół „Gębule” 

10. Klub osiedlowy „Grota” 

Wymienione placówki prowadzą działalność przy współudziale: 

 Komisji d/s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Pełnomocnika Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W realizację zadań czynnie włączają się pedagodzy szkolni, policja, kuratorzy, psycholog  

gminny, Poradnia Psychologiczno _ Pedagogiczna w Otwocku, Sąd Rejonowy w Otwocku, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS w Otwocku , Ośrodek Readaptacyjny w 

Anielinie, poradnie odwykowe, kluby abstynenta, ośrodek dziennego pobytu dla osób 



uzależnionych w Otwocku – Świdrze, Szpital Psychiatryczny w Pruszkowie, oddział 

odwykowy szpitala MSW w Otwocku. 

 

III.   Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z      

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Dysponentami środków w 2005 r. są: 

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Środowiskowej w ramach działania Ośrodka   

       Zapobiegania i Leczenia Uzależnień oraz lokalnego telefonu „Niebieska Linia” 

 umowy zlecenia z psychologami, terapeutami, prawnikiem 

 doposażenie w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych 

 obsługa Ośrodka 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 świadczenia o charakterze pomocy społecznej dla osób uzależnionych i ich rodzin 

(zasiłki i pomoc w naturze) 

 programy profilaktyczne w placówkach oświatowo – wychowawczych 

 profilaktyczna działalność informacyjna 

 szkolenia dla przedstawicieli  grup zawodowych mających kontakt z problemami 

uzależnień 

 szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 zakup środków farmakologicznych związanych z uzależnieniami 

 badania przeprowadzone przez biegłego w celu określenia stopnia uzależnienia  

3. Urząd Miejski 

 wynagrodzenia dla członków Komisji 

 obsługa Komisji – umowa zlecenie 

 

Nadzór nad celowością wydatków sprawuje Pełnomocnik Burmistrza do spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

IV.  Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrola zasad  

       sprzedaży. 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje wnioski o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży w zakresie zgodności lokalizacji  punktu sprzedaży z 

uchwałami Rady Miejskiej w Karczewie: z dnia 28 maja 2004 r. Nr XVII/137/2004, z dnia 29 

września 2004 r. Nr XX/152/2004, z dnia 5 listopada 2004 r. Nr XXI/160/2004 w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 

 Zasady usytuowania punktów: 

1. Punkt sprzedaży alkoholu i piwa nie może być usytuowany w odległości bliższej niż  

20 metrów od następujących miejsc: 

 placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych 

 obiektów kultu religijnego 

 zakładów dla nieletnich 



 ośrodków przystosowania społecznego 

 placów zabaw dla dzieci 

2. Odległość mierzona jest najkrótszą drogą od granicy obiektu sprzedaży lub podawania do 

granicy obiektu chronionego, zamkniętych trwałą przeszkodą  o charakterze faktycznym 

(parkan, mur, krawędź jezdni, żywopłot) 

3. Zezwolenie może być wydane bez zachowania odległości określonej w pkt 1, jeżeli 

prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, w tak usytuowanym punkcie nie 

spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu wymienionych w pkt. 1 instytucji i organizacji. 

Warunkiem wydania zezwolenia jest pisemna zgoda kierowników jednostek działających 

w tych obiektach. 

4. Warunki sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych określa art. 18, pkt 7 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1231 z późn. zm.  

5. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów 

alkoholowych w nst. miejscach (poza wymienionymi w art. 14 w/w ustawy): 

 placach zabaw dla dzieci 

 obiektach sportowych 

6. W punktach sprzedaży detalicznej napojów  alkoholowych oraz w placówkach  

gastronomicznych winny być w widocznym miejscu tabliczki informujące: 

 o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim 

 o zakazie sprzedaży  napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym 

 o godzinach sprzedaży alkoholu 

 o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych 

 o zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw 

7. W punktach sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i piwa zabrania się ich  

spożywania w miejscu i wokół placówki (art. 14 ust. 2a w/w ustawy). 

8. Zabrania się wszelkiej reklamy alkoholu w placówkach handlowych i gastronomicznych z  

wyjątkiem piwa zg. z art. 13’ w/w ustawy. 

9. Zabrania się wprowadzania do  sprzedaży napojów alkoholowych bez ewidencji oraz  

pochodzących z nielegalnych źródeł. 

 

Cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych następuje w 

przypadkach szczegółowo określonych w art. 18, pkt 10 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Wnioski o cofnięcie  zezwolenia winny być opiniowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

V. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do zadań Komisji zgodnie z zarządzeniem nr 10/2003 Burmistrza Karczewa z dnia 13 

maja 2003 r. należy w szczególności: 

 opracowywanie projektów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a po jego zatwierdzeniu realizacja ustalonych zadań 

 inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych uzależnień 

 współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami 

społecznymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi przez przedsiębiorcę  prowadzącego działalność 

gospodarczą związaną z napojami alkoholowymi w zakresie: 



a) zakazu reklamy napojów alkoholowych 

b) sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na 

kredyt lub pod zastaw 

c) przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych 

d) zachowania porządku publicznego w miejscu sprzedaży i najbliższym 

otoczeniu 

 pomoc rodzinom osób uzależnionych we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej i 

innymi instytucjami 

 kierowanie na badanie przez biegłego osób nadmiernie pijących w celu uzyskania opinii 

na temat uzależnienia osoby badanej od alkoholu 

 kierowanie do sądów wniosków w sprawie poddania osoby uzależnionej  leczeniu 

odwykowemu 

 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów    

Alkoholowych. 

 

Wynagrodzenie członków komisji ustala się w formie ryczałtu w wysokości 70 zł. 

płatnego za każdy udział w posiedzeniu komisji, oraz za udział w kontroli punktów 

sprzedaży  alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem i w miejscu 

sprzedaży, jeżeli jednorazowo kontrolowane są minimum 3 punkty. 

 

 

 
 

 


