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Ministerstwo Zdrowia 
Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych  
Aleje Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa, tel. (0–22) 250-63-25; fax (0–22) 250–63–60 
e–mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl 
 
 
Urz d Miasta/Gminy 
 
w.................................................... 
 
......................................................  
 
 

 
PARPA–G1 

ROCZNE 
sprawozdanie z dzia alno ci 

samorz dów gminnych 
w zakresie 

profilaktyki i rozwi zywania  
problemów alkoholowych 

w 2013 roku. 

Adresat: 
 

URZ D MARSZA KOWSKI 
 

Pe nomocnik Zarz du Województwa 
ds. Profilaktyki i Rozwi zywania 

Problemów Alkoholowych / Koordynator 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwi zywania Problemów 
Alkoholowych 

 
Prosz  przekaza  w terminie 
– do dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
 nazwa 

1. Gmina 
 

 

1a. Liczba mieszka ców (stan na 31.12.2013 r.) 
 

1b. Liczba mieszka ców powy ej 18 r. . 
(stan na 31.12.2013 r.) 

 

2. Rodzaj gminy 
2a. miejska 
2b. wiejska 
2c. miejsko–wiejska 

 
 
 

DANE TERYTORIALNE 

3. Powiat 
 

3a. Województwo 
 
 

3b. Pe ny kod terytorialny – siedmioznakowy1 
(Identyfikator Jednostki Podzia u 
Terytorialnego Kraju); (nie wpisywa  
kodu pocztowego) 

 
 

 

I. Uchwa y i zarz dzenia dotycz ce profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 
 

4.  Prosz  poda  czy w roku 2013 w Pani/Pana gminie podejmowane by y nast puj ce uchwa y i zarz dzenia 
dotycz ce dzia a  z zakresu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych: 

4.1. W sprawie przyj cia gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych: TAK     NIE 

4.1.1. Czy w Pani/Pana gminie, gminny program profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych by  uchwalony wspólnie z gminnym programem przeciwdzia ania 
narkomanii?  

TAK     NIE 

4.1.2. Prosz  poda  kiedy zosta  uchwalony gminny program profilaktyki 
i rozwi zywania problemów alkoholowych na rok 2013? miesi c.....................rok.................... 

                                                
1 Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 w sprawie szczegó owych zasad prowadzenia, stosowania  

i udost pniania krajowego rejestru urz dowego podzia u terytorialnego kraju. (Dz. U. 157 poz. 1031 z 1998 r. z pó niejszymi 
zmianami.). 
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4.2. Czy w roku 2013 w Pani/Pana gminie przyj to uchwa  lub dokonano jej nowelizacji 
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) punktów sprzeda y napojów 
alkoholowych i podawania tych napojów? 

TAK     NIE 

4.2.1. Je eli NIE, to czy obowi zywa a przyj ta wcze niej przez rad  gminy uchwa a w ww. 
sprawie? TAK     NIE 

 
4.3. Czy w roku 2013 w Pani/Pana gminie przyj to uchwa  lub dokonano jej nowelizacji 

w sprawie maksymalnej liczby (limitu) punktów sprzeda y napojów zawieraj cych 
powy ej 4,5% alkoholu (z wyj tkiem piwa), przeznaczonych do spo ycia zarówno w 
miejscu, jak i poza miejscem sprzeda y? 

TAK     NIE 

4.3.1. Je eli NIE, to czy obowi zywa a przyj ta wcze niej przez rad  gminy uchwa a w ww. 
sprawie? TAK     NIE 

 
4.4. Czy w Pani/Pana gminie w 2013 roku powo ano gminn  komisj  rozwi zywania 
problemów alkoholowych? TAK     NIE 

4.4.1. Je eli NIE, to czy dokonano zmian w sk adzie gminnej komisji rozwi zywania 
problemów alkoholowych? TAK     NIE 

 
4.5. Czy w roku 2013 w Pani/Pana gminie przyj to uchwa  lub dokonano jej nowelizacji 

w sprawie sta ego lub czasowego zakazu sprzeda y, podawania, wnoszenia oraz 
spo ywania napojów alkoholowych na okre lonym obszarze gminy? 

TAK     NIE 

4.5.1. Je eli NIE, to czy obowi zywa a przyj ta wcze niej przez rad  gminy uchwa a w ww. 
sprawie? TAK     NIE 

 

5. Prosz  poda  czy którakolwiek z powy szych uchwa  by a konsultowana z: 

5.1. Stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi TAK     NIE 

5.2. Innymi organizacjami pozarz dowymi TAK     NIE 

5.3. Innymi podmiotami, jakimi..................................................................................................... 
TAK     NIE 

 
6. Czy w 2013 roku na terenie Pani/Pana gminy obowi zywa  uchwalony przez rad  gminy zakaz sprzeda y, 

podawania, wnoszenia oraz spo ywania napojów alkoholowych: 
6.1. Na stacjach benzynowych TAK     NIE 

6.2. Na basenach i k pieliskach 
 TAK     NIE 

6.3. W obiektach kultu religijnego 
TAK     NIE 

6.4 Na obiektach sportowych TAK     NIE 

6.5 W placówkach opieku czo-wychowawczych 
TAK     NIE 

6.6 W domach pomocy spo ecznej TAK     NIE 
6.7 Dworce, przystanki autobusowe TAK     NIE 

6.3. W innych miejscach (prosz  wpisa  jakich): 
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

TAK     NIE 
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II. Rynek napojów alkoholowych 
 

7. Prosz  poda  czny limit punktów sprzeda y napojów alkoholowych uchwalony przez 
rad  gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2013 r. 

 
............................ 

 

7.1. Prosz  poda  uchwalony przez gmin  limit punktów sprzeda y napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y (sklepy): 

 
.............................. 

 

7.2. Prosz  poda  uchwalony przez gmin  limit punktów sprzeda y napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y (lokale gastronomiczne): 

 
.............................. 

 

8. Prosz  poda  liczb  punktów sprzeda y napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2013 r.) 
8.1. Liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia poza 

miejscem sprzeda y (sklepy): .............................. 
8.2. Liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia w 

miejscu sprzeda y (lokale gastronomiczne): .............................. 
 

9. Prosz  poda  liczb  punktów sprzeda y napojów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 18%  
w gminie (stan na 31.12.2013 r.) 

9.1. Liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 18% 
przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y (sklepy): .............................. 

9.2. Liczba punktów sprzeda y napojów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 18% 
przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y (lokale gastronomiczne): .............................. 

 

10.1. Prosz  poda  ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzeda y alkoholu 
sprzedaj cych alkohol przeznaczony do spo ycia w miejscu sprzeda y 
(restauracje), które zosta y zwolnione z op at za korzystanie z zezwole  na sprzeda  
alkoholu z tytu u posiadania statusu zak adu pracy chronionej: .............................. 

10.2. Prosz  poda  kwot  zwolnie : 
..........................z  

10.3. Prosz  poda  ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzeda y alkoholu 
sprzedaj cych alkohol przeznaczony do spo ycia poza miejscem sprzeda y (handel 
detaliczny), które zosta y zwolnione z op at za korzystanie z zezwole  na sprzeda  
alkoholu z tytu u posiadania statusu zak adu pracy chronionej: .............................. 

10.4. Prosz  poda  kwot  zwolnie : 
..........................z  

 

11. Prosz  poda  liczb  jednorazowych zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych wydanych w 2013 roku: 
 

11.1. Ogó em: 
 

11.2. Przedsi biorcom posiadaj cym zezwolenia: 
 

11.3. Jednostkom Ochotniczych Stra y Po arnych: 

 

................................... 
 

................................... 
 

................................... 
 

12. Prosz  poda  liczb  zezwole  wydanych przedsi biorcom, których dzia alno  
polega na organizacji przyj , wydanych w 2013 roku. :  

 
 
................................  

 

13. Prosz  poda  liczb  zezwole  uprawniaj cych do sprzeda y napojów alkoholowych, wa nych w 2013 r. 
(stan na 31.12.2013 r.) 

13.1. Liczba zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia poza 
miejscem sprzeda y (sklepy): ........................... 

13.2. Liczba zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia  
w miejscu sprzeda y (lokale gastronomiczne): ........................... 
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14. Prosz  poda  liczb  zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych wydanych w 2013 roku: 
1) poza miejscem sprzeda y 2) w miejscu sprzeda y   

wed ug zawarto ci alkoholu   wed ug zawarto ci alkoholu     
1. 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

2. 
od 4,5 do 18% 
(z wyj tkiem 

piwa) 

3. 
pow. 18% 

4. 
razem 

5. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

6. 
od 4,5 do 18% 
(z wyj tkiem 

piwa) 

7. 
pow. 18% 

8. 
razem 

9. 
ogó em 

(suma kolumn 
4 + 8) 

                  
 

15. Prosz  poda  warto  alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2013 roku (na podstawie o wiadcze  
z o onych przez przedsi biorców) 

1. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

2. 
od 4,5 do 18% 

(z wyj tkiem piwa) 

3. 
pow. 18% 

4. 
razem 

.........................................z  .........................................z  .........................................z  .........................................z  
 
 

16. Prosz  poda  liczb  interwencji (zawiadomie  o pope nieniu przest pstwa zg oszonych 
policji lub prokuraturze) podj tych w 2013 r. przez gmin  w zwi zku z naruszeniem 
przepisów okre lonych w art. 452 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu 
alkoholizmowi (reklama i promocja alkoholu): 

 
 
 
........................... 

16.1. Prosz  poda  liczb  interwencji (zawiadomie  o pope nieniu przest pstwa zg oszonych 
policji lub prokuraturze) podj tych w 2013 r. przez gmin  w zwi zku z naruszeniem 
przepisów okre lonych w art. 43 ustawy o wychowaniu w trze wo ci  
i przeciwdzia aniu alkoholizmowi: .......................... 

16.2. Prosz  poda  liczb  spraw zwi zanych z naruszeniem przepisów okre lonych w ustawie o wychowaniu w 
trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, w których gmina wyst powa a przed s dem w charakterze 
oskar yciela publicznego: 

16.2.1. Dotycz cych nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych (art. 452 ustawy): 
........................... 

16.2.2. Dotycz cych sprzeda y alkoholu osobom niepe noletnim, bez zezwolenia, wbrew jego 
warunkom lub gdy jest to zakazane (art. 43 ustawy): ........................... 

16.3. Prosz  poda  liczb  orzeczonych spraw, w których podmiotem zg aszaj cym 
zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa z art. 452 lub 43 ustawy o wychowaniu  
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi by a gmina, zako czonych wydaniem 
wyroku skazuj cego: 

 
 
 

........................... 
16.4. Prosz  poda  liczb  spraw b d cych w toku, w których podmiotem zg aszaj cym 

zawiadomienie o pope nieniu przest pstwa z art. 452 lub 43 ustawy o wychowaniu  
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi by a gmina: ........................... 

 
17. Prosz  poda  liczb  decyzji podj tych w 2013 roku przez Pani/Pana gmin  w sprawie cofni cia zezwolenia 

na sprzeda  napojów alkoholowych – ogó em oraz wed ug podanych poni ej kategorii przyczyn:  
(prosz  wpisa  w kratki odpowiednie liczby) 

Ogó em:   
 
W tym: 

1. sprzeda  alkoholu osobom do lat 18  
 

2. zak ócanie porz dku publicznego  
 

3. wprowadzenie do sprzeda y alkoholu z nielegalnych róde   
 

4. nieprzestrzeganie warunków sprzeda y napojów alkoholowych okre lonych  
w ustawie o wychowaniu w trze wo ci (...) art.18 ust 7 pkt. 1-8 

 

5. przedstawienie fa szywych danych w o wiadczeniu o warto ci sprzeda y napojów 
alkoholowych 

6. inne powody cofni cia (prosz  nie uwzgl dnia  przypadków wyga ni  zezwole  uj tych w pyt. 18.1) 

 
 

................................. 
 

1. .......................... 
 

2. .......................... 
 

3. .......................... 
 

4. .......................... 
 
5. .......................... 

 

6. .......................... 
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18.1. Prosz  poda  liczb  decyzji wydanych w Pani/Pana gminie o wyga ni ciu zezwolenia 

na sprzeda  napojów alkoholowych: 
.................... 

 
18.2. Prosz  poda  czn  liczb  decyzji wydanych w Pani/Pana gminie w 2013 roku dotycz cych 

cofni cia i wyga ni cia zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych, uchylonych przez 
Samorz dowe Kolegium Odwo awcze:  

 
 
.................... 

 
III. Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 
 

19. Czy w Pani/Pana gminie jest osoba bezpo rednio odpowiedzialna za koordynacj  
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych? TAK     NIE 

20. Je li TAK prosz  zakre li  jedn  odpowied  – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 
1.  pe nomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. rozwi zywania problemów alkoholowych, 
2.  koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, 
3.  pe nomocnik/koordynator ds. uzale nie , 
4.  inne – jak  funkcj  pe ni ta osoba?....................................................................................................... 

 
21. Prosz  poda  wykszta cenie osoby bezpo rednio odpowiedzialnej za koordynacj  gminnego programu – 

prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 
1.  podstawowe, 
2.  zawodowe, 
3.  rednie zawodowe, 
4.  rednie ogólnokszta c ce, 

5.  pomaturalne, 
6.  wy sze zawodowe, 
7.  wy sze magisterskie, 
8.  stopie  naukowy (podaj jaki ?):     ......................................... 

22. Prosz  poda  jaki jest zawód osoby bezpo rednio odpowiedzialnej za koordynacj  gminnego programu – 
prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  nauczyciel, 
2.  pedagog szkolny, 
3.  pracownik socjalny, 
4.  psycholog, 

5.  prawnik, 
6.  lekarz, 
7.  piel gniarka, 
8.  terapeuta uzale nie , 

9.    urz dnik 
10.  inne (prosz  napisa  jaki) 
 
....................................................................... 

23. Prosz  poda  realizatora gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 
wskazanego w programie, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu 
alkoholizmowi: 

 1.  O rodek Pomocy Spo ecznej, 
 2.  Odpowiednia komórka organizacyjna urz du miasta/gminy, 
 3.  Pe nomocnik, 
 4.  Inna jednostka (jaka?) ........................................................................................................................................, 
 
IV. Gminna komisja rozwi zywania problemów alkoholowych 

24. Prosz  poda  aktualn  liczb  cz onków gminnej komisji rozwi zywania problemów 
alkoholowych (stan na 31 grudnia 2013 roku) .............................. 

25. Czy w ramach gminnej komisji rozwi zywania problemów alkoholowych dzia aj  
podzespo y problemowe? TAK     NIE 

JE ELI tak to jakie to s  rodzaje zespo ów: 
 
1.  Zespó  podejmuj cy czynno ci zmierzaj ce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale nionej od 

alkoholu obowi zku poddania si  leczeniu w placówce leczenia uzale nienia od alkoholu, 
2.  Zespó  inicjuj cy dzia ania w zakresie okre lonym w art. 41  ust.1 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i 

przeciwdzia aniu alkoholizmowi, 
3.  Zespó  opiniuj cy wnioski o wydanie zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych (art. 18 ust. 3a Ustawy  

o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi), 
4.  Zespó  dokonuj cy kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 
 
5.  Inny, jaki............................................................................................................................................................... 
26. Prosz  poda  liczb  cz onków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi 

gminna komisja rozwi zywania problemów alkoholowych przeprowadzi a rozmowy  
w 2013 roku: .............................. 
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27. Prosz  poda  liczb  osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwi zywania 
problemów alkoholowych podj a czynno ci zmierzaj ce do orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzale nionej od alkoholu obowi zku poddania si  leczeniu w placówce 
leczenia uzale nienia od alkoholu w 2013 roku: 

 
 
............................. 

 
28. Prosz  poda  liczb  osób, z którymi gminna komisja rozwi zywania problemów 

alkoholowych przeprowadzi a w 2013 roku rozmowy interwencyjno–motywuj ce  
w zwi zku z nadu ywaniem alkoholu: 

 
 

............................. 
 

29. Prosz  poda  liczb  osób, wobec których gminna komisja rozwi zywania problemów 
alkoholowych wyst pi a w 2013 roku do s du z wnioskiem o zobowi zanie do podj cia 
leczenia odwykowego: 

 
 

.......................... 
 

30. Prosz  poda  liczb  rodzin, którym w 2013 r. udzielono pomocy w ramach grup 
roboczych, w sk ad których wchodzili cz onkowie gminnej komisji rozwi zywania 
problemów alkoholowych 

 
 

.......................... 
 

31. Prosz  poda  liczb  osób dotkni tych przemoc  w rodzinie, z którymi kontaktowali si  cz onkowie 
gminnej komisji rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 roku. 
1. Osoby doznaj ce przemocy w rodzinie: ....................................... 
2. Osoby stosuj ce przemoc w rodzinie: ....................................... 
3. wiadkowie przemocy w rodzinie: ....................................... 

 
32. Prosz  poda  ile z podanych ni ej dzia a  podejmowanych by o przez gminn  komisj  wobec cz onków 

rodzin, w których dochodzi do przemocy.  
(je li w gminie podj to okre lone dzia ania prosz  wpisa  ich liczb  w wykropkowanym miejscu) 

  

  1.  uruchomienie procedury Niebieskie Karty                                                                               .................... 
 
  2.  zawiadomienie prokuratury o pope nieniu przest pstwa zn cania si                                      .................... 
 
  3.  powiadomienie policji                                                                                                              ....................  

 
  4.  prowadzenie rozmowy z osob  nadu ywaj c  alkoholu w zwi zku ze 
            stosowaniem przez ni  przemocy                                                                                             .................... 
 
  5.  motywowanie sprawcy przemocy do udzia u w oddzia ywaniach dla osób stosuj cych  
            przemoc                                                                                                                                    ..................... 
 
  6.  motywowanie doros ych ofiar przemocy do zg aszania si  do miejsc 

specjalistycznej pomocy                                                                                                             .................... 
 
  7.  poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych                                     .................... 
 
  8.  powiadomienie s du rodzinnego o sytuacji dziecka                                                                 .................... 
 
  9.  powiadomienie innych s u b o sytuacji rodziny                                                                       .................... 
 
   
10.  inne, jakie............................................................                                                                      .................... 

 

 
33. Prosz  poda  czn  liczb  kontroli punktów sprzeda y napojów 

alkoholowych przeprowadzonych przez gminn  komisj  rozwi zywania 
problemów alkoholowych na terenie gminy w 2013 r.: 

 
............................ 

33.1 Prosz  poda  liczb  skontrolowanych przez gminn  komisj  rozwi zywania 
problemów alkoholowych punktów sprzeda y napojów alkoholowych 

 
............................ 

 
34. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych na 

funkcjonowanie gminnych komisji rozwi zywania problemów 
alkoholowych w 2013 r. (prosz  nie wlicza  kosztów zwi zanych ze 
szkoleniem cz onków gminnych komisji uwzgl dnionych w pytaniu 35.1): .............................z  
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35. Czy w 2013 r. cz onkowie gminnej komisji rozwi zywania problemów 

alkoholowych odbyli szkolenie (szkolenia) z zakresu rozwi zywania problemów 
alkoholowych? 

TAK     NIE 

35.1. Je li TAK, prosz  poda  jakie koszty ponios a Pani/Pana gmina na szkolenia 
cz onków gminnej komisji rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 
roku: ............................z  

 
V. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym 
 

36. Prosz  poda  liczb  placówek leczenia uzale nienia od alkoholu znajduj cych si  na terenie Pani/Pana gminy: 
(stan na 31.12.2013) 

1. Poradnia/przychodnia terapii uzale nienia od alkoholu i wspó uzale nienia lub poradnia 
leczenia uzale nie :  

.................... 

2. Oddzia  leczenia alkoholowych zespo ów abstynencyjnych (oddzia  detoksykacyjny):  
.................... 

3. Ca odobowy oddzia  terapii uzale nienia od alkoholu lub oddzia  leczenia uzale nie :  
.................... 

4. Dzienny oddzia  terapii uzale nienia od alkoholu lub dzienny oddzia  leczenia uzale nie :  
.................... 

 
37. Prosz  poda  dzia ania podj te na terenie gminy w 2013 roku, w celu zwi kszenia dost pno ci pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu i wspó uzale nionych, realizowanych 
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych oraz wysoko  
rodków przeznaczonych na ich realizacj :  

1. Finansowanie programów zdrowotnych w placówce leczenia 
uzale nienia od alkoholu TAK     NIE 

......................z  
2. Zakup wiadcze  zdrowotnych z zakresu leczenia uzale nienia od 

alkoholu TAK     NIE 
......................z  

3. Dofinansowanie szkole  dla pracowników placówek leczenia 
uzale nienia od alkoholu  TAK     NIE ......................z  

4. Finansowanie zaj  ponadetatowych prowadzonych przez 
pracowników placówek leczenia uzale nienia od alkoholu (umowa 
zlecenie, rycza t, inne) 

TAK     NIE 
......................z  

5. Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika placówki leczenia 
uzale nienia od alkoholu TAK     NIE ......................z  

 6. Doposa enie placówek leczenia uzale nienia od alkoholu TAK     NIE ......................z  
 7. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek leczenia uzale nienia 

od alkoholu TAK     NIE ......................z  
8. Udzia  finansowy w tworzeniu nowej placówki leczenia uzale nienia od 

alkoholu przez gmin  lub zwi zek gmin  TAK     NIE ......................z  
9. Dofinansowanie dojazdu osób uzale nionych na terapi  do placówek 

leczenia uzale nienia od alkoholu TAK     NIE ......................z  
10. Zakup materia ów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów  

w placówce leczenia uzale nienia od alkoholu TAK     NIE ......................z  
11. Inne, 

jakie...................................................................................................... 
TAK     NIE 

......................z  
 

38. Prosz  poda  czy w 2013 roku na terenie gminy dzia a  punkt konsultacyjno - informacyjny 
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin: TAK      NIE 

39. Prosz  poda  ich liczb : ............................. 
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40.  Prosz  poda  jak  kwot  przekazano na funkcjonowanie punktów konsultacyjno – informacyjnych 
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin ze rodków gminnego programu profilaktyki i 
rozwi zywania problemów alkoholowych: ..........................z  

41. Prosz  poda  czn  liczb  godzin, w których czynne s  punkty konsultacyjno – informacyjne  
w miesi cu .............................. 

 
42. Je li na terenie gminy w 2013 roku dzia a  punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych prosz  poda  zakres jego oferty w nast puj cych kategoriach: 

1. Rozpoznanie problemu zg aszanego przez klienta  

2. Motywowanie osób uzale nionych i cz onków ich rodzin do podj cia psychoterapii  
w placówkach leczenia uzale nienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia  

3. Motywowanie osób pij cych ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzale nionych, do zmiany 
szkodliwego wzoru picia  

4. Udzielanie wsparcia osobom uzale nionym po zako czonym leczeniu odwykowym  

5. Udzielanie pomocy m odzie y upijaj cej si  oraz ich rodzicom  

6. Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami 
alkoholowymi  

7. Udzielanie konsultacji osobom doznaj cym przemocy w rodzinie  

8. Motywowanie do uczestnictwa w oddzia ywaniach adresowanych do osób stosuj cych 
przemoc  

9. Udzielanie pomocy prawnej  

10. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dost pnych miejsc 
specjalistycznej pomocy   

11. Inne, jakie?........................................................................................................... 
 

 
43. Prosz  poda  liczb  osób oraz udzielonych im porad w punkcie/punktach konsultacyjno - informacyjnych w 2013 roku  

w poszczególnych kategoriach klientów: 
 Liczba osób Liczba porad 

1. Osobom z problemem alkoholowym ....................... ....................... 
2. Doros ym cz onkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym 
wspó uzale nionym i DDA) ....................... ....................... 

3. Osobom doznaj cym przemocy w rodzinie ....................... ....................... 

4. Osobom stosuj cym przemoc w rodzinie ....................... ....................... 
 

44. Prosz  poda  liczb  pracowników punktu konsultacyjno-informacyjnego:  
Ogó em 

 
.............................. 

Pracownicy punktu/punktów W tym: 

1. Specjalista psychoterapii uzale nie  (osoba posiadaj ca certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzale nie  nadany przez PARPA) ................................. 

2. Instruktor terapii uzale nie  (osoba posiadaj ca certyfikat instruktora terapii 
uzale nie  nadany przez PARPA) ................................. 

3. Osoba z wy szym wykszta ceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 
specjalisty psychoterapii uzale nie  ................................. 

4. Osoba ze rednim wykszta ceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 
instruktora terapii uzale nie  ................................. 
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5. Psycholog ................................. 

6. Pracownik socjalny 
................................. 

7. Pedagog, nauczyciel ................................. 

8. Prawnik 
................................. 

9. Policjant ................................. 
10. Certyfikowany specjalista/konsultant w zakresie przeciwdzia ania przemocy  
      w rodzinie  

11. Inne, jakie? ......................................................................................................................... ................................. 
 

45. Prosz  poda  ile na terenie gminy w 2013 roku funkcjonowa o 
nast puj cych grup/stowarzysze /podmiotów i jakie kwoty przekazano 
na ich dzia ania ze rodków gminnego programu profilaktyki  
i rozwi zywania problemów alkoholowych:  

Liczba Kwota 

1. Stowarzyszenia abstynenckie: 
....................... ...........................z  

2. Kluby abstynenckie 
  

2. Grupy AA: 
....................... ...........................z  

5. Grupy AL–ANON: 
....................... ...........................z  

6. Grupy AL–ATEEN: 
....................... ...........................z  

7. Grupy dla doros ych dzieci alkoholików (DDA) 
....................... ...........................z  

 

46. Prosz  poda  czy w 2013 roku na terenie gminy funkcjonowa o Centrum Integracji 
Spo ecznej? TAK      NIE 

46.1. Je li TAK, czy CIS zosta  utworzony przez:  
 

1.  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  
2.  organizacj  pozarz dow  
 

46.2. Prosz  poda  czn  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych w Pani/Pana gminie w 2013 r.,  
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na zaj cia 
reintegracji zawodowej i spo ecznej prowadzone w Centrum Integracji Spo ecznej: 

  
...................................................................... z  

46.3. Prosz  poda  liczb  uczestników Centrum Integracji Spo ecznej z Pani/Pana gminy. 

45.3.1. Ogó em ................................ 
45.3.2. W tym osób uzale nionych od alkoholu po zako czeniu leczenia 
odwykowego 
 

 
................................ 

46.4. Prosz  poda  liczb  osób, która zako czy a realizacj  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 
w Centrum Integracji Spo ecznej z Pani/Pana gminy. 
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45.4.1. Ogó em ................................ 
45.4.2. W tym osób uzale nionych od alkoholu po zako czeniu leczenia 
odwykowego 

 
................................ 

 
47. Czy w 2013 roku na terenie Pani/Pana gminy funkcjonowa  Klub Integracji 
Spo ecznej? TAK      NIE 

47.1. Je eli TAK, to prosz  poda  czn  wysoko  rodków przeznaczonych w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych przez gmin  w 2013 roku, na Klub Integracji 
Spo ecznej. 

  
...................................................................... z  

47.2 Prosz  poda  ile osób uczestniczy o w 2013 r. w zaj ciach prowadzonych przez Klub 
Integracji Spo ecznej? .............................................. 

47.3. W tym osób uzale nionych od alkoholu: 
.............................................. 

 
VI. Pomoc rodzinom, w których wyst puj  problemy alkoholowe 
 

48. Prosz  poda  ogóln  liczb  rodzin korzystaj cych z pomocy materialnej 
Gminnego/Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej w 2013 roku: 

 
............................. 

 
49. Prosz  poda  liczb  rodzin korzystaj cych z pomocy materialnej Gminnego/Miejskiego 
O rodka Pomocy Spo ecznej w 2013 roku, obj tych t  pomoc  z powodu uzale nienia lub 
nadu ywania alkoholu przez co najmniej jednego z cz onków rodziny:  

 
.............................. 

 
50. Prosz  poda  wielko  rodków finansowych przeznaczonych w 2013 przez Gminny 
O rodek Pomocy Spo ecznej na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym (o których 
mowa w pyt. 49): 

 
 
........................... z  

 

51. Prosz  poda  liczb  telefonów zaufania dzia aj cych na terenie Pani/Pana gminy: .......................... 

51.1. W tym liczba telefonów zaufania dost pnych ca  dob : 
.......................... 

 
52. Prosz  poda , jak  kwot  przekazano na funkcjonowanie telefonu zaufania ze rodków 

gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych: ..........................z  
 
VII. Przeciwdzia anie przemocy w rodzinach 
 

53. Prosz  poda  ile na terenie gminy w 2013 roku funkcjonowa o:  Liczba 

1. Punktów konsultacyjnych udzielaj cych pomocy/porad dla ofiar przemocy w rodzinie:  
.................... 

2. Telefonów zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 
3. Schronisk/hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie (prosz  nie wpisywa  schronisk dla osób 
bezdomnych): .................... 

4. O rodków interwencji kryzysowej: 
.................... 

5. O rodków wsparcia: .................... 

6. Grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 

7. Grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie: .................... 
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8. Grup roboczych ds. przeciwdzia ania przemocy w rodzinie: .................... 
9. Programów oddzia ywa  adresowanych do osób stosuj cych przemoc w rodzinie: .................... 

10. Inne, jakie........................................................................................................................................... .................... 
 

54. Prosz  poda , które z poni ej wymienionych dzia a  by y podejmowane przez gmin  w celu zwi kszenia 
dost pno ci i poprawy jako ci pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie: 

1. Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkole  dotycz cych przeciwdzia ania 
przemocy w rodzinie:  

2. Zorganizowanie lub finansowanie szkole  dotycz cych procedury „Niebieskie Karty”:  

3.  Finansowanie zatrudnienia osób w placówkach pomagaj cych osobom doznaj cym przemocy  
w rodzinie:  

4. Finansowanie istniej cych placówek udzielaj cych pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:  

5. Inne, jakie................................................................................................................................ 
 

 
55. Prosz  poda  czn  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 
roku na dzia ania zwi zane z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie.  

 
 
............................. z  

 
56. Prosz  poda , czy uchwalony zosta  gminny program przeciwdzia ania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie:  
 

TAK 
Je li TAK, na jaki okres? 

 
............................................................. 

NIE 

 
VIII. Profilaktyka szkolna i rodowiskowa. 
 

57. Prosz  poda , czy na terenie gminy w 2013 roku by y prowadzone programy profilaktyczne rekomendowane 
przez  Krajowe Biuro Przeciwdzia ania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl), O rodek Rozwoju Edukacji 
(http://www.ore.edu.pl/) lub Pa stwow  Agencj  Rozwi zywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl)  

TAK  
 

NIE 

Liczba uczniów 
uczestnicz cych 

w tych 
programach  

Liczba nauczycieli 
lub wychowawców 
uczestnicz cych w 
tych programach 

Liczba rodziców 
uczestnicz cych  

w tych programach 

Wysoko  rodków 
finansowych przeznaczonych  
w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 

2013 roku na realizacj  
programów 

 
 
 

   

 
58. Prosz  poda , czy na terenie gminy w 2013 roku by y prowadzone inne programy profilaktyczne 

TAK  
 

NIE 

Liczba uczniów 
uczestnicz cych 

w tych 
programach  

Liczba nauczycieli 
lub wychowawców 
uczestnicz cych w 
tych programach 

Liczba rodziców 
uczestnicz cych  

w tych programach 

Wysoko  rodków 
finansowych przeznaczonych  
w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 

2013 roku na realizacj  
programów 
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59. Prosz  poda , czy na terenie gminy w 2013 roku by y prowadzone wymienione poni ej dzia ania profilaktyczne 

Forma dzia a  profilaktycznych 
 Tak/Nie Liczba uczestników 

Wysoko  przeznaczonych 
rodków finansowych  

w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania 

problemów alkoholowych  

a. jednorazowe prelekcje, pogadanki  
 

TAK  
 

NIE 

  

b. spektakle profilaktyczne 
 

TAK  
 

NIE 

  

c. festyny i inne imprezy plenerowe 
(poza sportowymi) 

TAK  
 

NIE 

  

d. imprezy sportowe (turnieje, 
wy cigi, olimpiady itp. z wyj tkiem 
pozalekcyjnych zaj  sportowych) 
Prosz  nie uwzgl dnia  pozalekcyjnych zaj  
sportowych uj tych w pyt. 66  

TAK  
 

NIE 

  

e. konkursy (plastyczne, literackie, 
muzyczne itp.) 
 

TAK  
 

NIE 

  

f. programy dla m odzie y z grup 
ryzyka 
 

TAK  
 

NIE 

  

g. programy i przedsi wzi cia 
profilaktyczne opracowywane  
i realizowane przez m odzie , 
skierowane do grup rówie niczych 

TAK  
 

NIE 

  

h. szkolenia/warsztaty dla rodziców 
 

TAK  
 

NIE 

  

i. szkolenia/warsztaty dla 
nauczycieli/wychowawców 

TAK  
 

NIE 
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60. Czy w 2013 roku na terenie gminy dzia a y 
miejsca pomocy dzieciom z rodzin  
z problemem alkoholowym w formie: 

 

Je li TAK to prosz  poda  

1. czn  liczb  tego typu 
placówek dzia aj cych 
na terenie gminy 

2. czn  liczb  dzieci i 
m odzie y bior cych 
udzia  w zaj ciach 

3. czn  liczb  
wychowawców 
pracuj cych  
w wietlicach 

ogó em 
uruchomio–
nych  
w 2013 r. 

ogó em 
w tym dzieci  
z rodzin 
alkoholowych 

 

1. Specjalistycznej  
(z programem 
socjoterapeutycz-
nym) 

Czynne raz 
w tygodniu 
 
 

TAK  
NIE 

 

     

Czynne 2-
3 razy w 
tygodniu 
 

TAK  
 

NIE 

     

Czynne 4 i 
wi cej 
razy w 
tygodniu 

TAK  
 

NIE 

     

2. Opieku czej  
(z programem 
wychowawczym) 

Czynne raz 
w tygodniu 
 
 

TAK  
NIE 

 

     

Czynne 2-
3 razy w 
tygodniu 
 

TAK  
 

NIE 

     

Czynne 4 i 
wi cej 
razy w 
tygodniu 

TAK  
 

NIE 

     

3. Podwórkowej 
realizowanej przez 
wychowawc  

Realizowa-
ne raz w 
tygodniu 
 
 

TAK  
 

NIE 
 

     

Realizowa
-ne 2-3 
razy w 
tygodniu 
 

TAK  
 

NIE 

     

Realizowa-
ne 4 i 
wi cej razy 
w tygodniu 

TAK  
 

NIE 

     

 

61. Prosz  poda  czn  liczb  wychowawców pracuj cych w 2013 roku w placówkach 
specjalistycznych (z programem socjoterapeutycznym) na terenie gminy, maj cych 
specjalistyczne przeszkolenie w zakresie socjoterapii: 

 
 
.............................. 

 

62. Prosz  poda  czn  wysoko  nak adów finansowych przeznaczonych w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 roku 
na dzia alno  miejsc pomocy: 

 
 
.............................z  

W tym:  
62.1. Na dzia alno  placówek specjalistycznych (z programem 
socjoterapeutycznym): 
62.2. Na dzia alno  placówek opieku czych (z programem wychowawczym):  
 
62.3 Miejsc pracy podwórkowej 

 
 
.............................z  

 
.............................z  

 
.............................z  
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63. Prosz  poda  liczb  dzieci korzystaj cych z dzia a  na rzecz do ywiania, 

uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo–wychowawczych  
i socjoterapeutycznych: 

 
.............................. 

64. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na do ywianie dzieci uczestnicz cych 
w pozalekcyjnych programach opieku czo–wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

 
 

.........................z  
 

65. Prosz  poda , czy w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 
podejmowane organizowane by y: 

 Liczba uczestników Przeznaczone rodki 
  finansowe 

1. Kolonie i obozy z programem socjoterapeutycznym dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym: 
 

2. Kolonie i obozy z programem zaj  profilaktycznych: 
 

 

 
.................................... 
 
................................... 

 
................................z  
 
................................z  
 

 

66. Prosz  poda  dane dotycz ce pozalekcyjnych zaj  sportowych realizowanych w 2013 roku w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych przez Pani/Pana gmin : 

66.1. Liczba uczestników 
.............................. 

66.3. Wysoko  rodków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na pozalekcyjne zaj cia 
sportowe. 

 
..........................z  

66.5. Czy w ramach powy szych pozalekcyjnych zaj  sportowych realizowany by  
program profilaktyczny? TAK     NIE 

 

67. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na budow  
i/lub modernizacj  miejsc, w których odbywaj  si  pozalekcyjne zaj cia sportowe 
(w tym tak e place zabaw). 

 
..........................z  

 

68. Czy w 2013 roku w Pani/Pana gminie realizowano programy dla m odzie y 
eksperymentuj cej z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem? (nie chodzi 
tu o programy profilaktyczne, o których mowa w pyt. 58-59, ale o dzia ania 
profilaktyczno-interwencyjne podejmowane wobec uczniów, u których 
zdiagnozowano powtarzaj ce si  si ganie po substancje psychoaktywne w tym 
alkohol)? 

TAK     NIE 

68.1. Je li TAK prosz  poda  liczb  m odzie y, 
rodziców oraz wychowawców/nauczycieli 
uczestnicz cych w tych programach 

 

1. Uczniowie 
( cznie) 

 
............................ 

2. Wychowawcy 
(nauczyciele) 
 
...........................

. 

3. Rodzice 
 
 

......................... 

68.2. Je li TAK prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przeznaczonych na 
realizacj  powy szych programów: ..........................z  
 
IX. Edukacja publiczna i profilaktyka dla doros ych 
 

69. Czy w 2013 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych by y realizowane profilaktyczne programy pracownicze  
w zak adach pracy? 

TAK     NIE 

69.1 Je li TAK prosz  poda  wysoko  rodków przeznaczonych na realizacj  powy szych 
programów profilaktycznych ..........................z  

 
70. Czy w 2013 roku Pani/Pana gmina organizowa a szkolenia dla w a cicieli punktów 

sprzeda y napojów alkoholowych i dla sprzedawców? TAK     NIE 

Je li TAK prosz  poda  liczb  szkole  oraz liczb  osób uczestnicz cych w tych szkoleniach: 

70.1 Liczba osób:............................................................... 70.2 Liczba szkole :....................................................... 



 15

71. Czy w 2013 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych by y realizowane szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy  
i krótkiej interwencji dla pracowników s u by zdrowia ? 

TAK     NIE 

71.1. Je li „TAK” prosz  poda  liczb  osób 
uczestnicz cych w ww. szkoleniach: 

1. Lekarzy 
 
............................ 

2. Piel gniarek 
 

............................ 

3. Innych 
 

......................... 
 

72. Prosz  poda  czy w 2013 roku w ramach gminnego programu profilaktyki  
i rozwi zywania problemów alkoholowych by y realizowane inne szkolenia? TAK     NIE 

72.1. Je li TAK to prosz  poda  jakie. Prosz  o podanie grupy docelowej, dla której szkolenie by o 
przeznaczone i ewentualnie nazwy szkolenia (prosz  nie uwzgl dnia  szkole  dla cz onków gminnej komisji 
uj tych w pyt. 35): 
 
............................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................ 

 

73. Prosz  poda , jakie w 2013 roku Pani/Pana gmina ponios a wydatki na szkolenia 
okre lone w pytaniach 70 – 72: .........................z  

 

74. Czy w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych Pani/Pana gmina prowadzi a w 2013 roku dzia ania z zakresu edukacji 
publicznej? 

TAK     NIE 

 

75. Je li gmina prowadzi a dzia ania z zakresu edukacji publicznej prosz  wymieni  formy tych dzia a ; 
(prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich kratkach) 

 

1.  lokalne kampanie telewizyjne 
2.  lokalne kampanie radiowe 
3.  lokalne kampanie prasowe 
4.  plakaty i ulotki  
5.  wydawanie czasopism, biuletynów, ksi ek  
6.  prowadzenie strony internetowej  
7.  festyny, imprezy profilaktyczne 
8.  aktywny wspó udzia  w ogólnopolskich/regionalnych kampaniach spo ecznych – organizowanie debat, 

wspó praca z mediami 
9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................................... 

 

76. Prosz  poda  czn  wysoko  nak adów finansowych przeznaczonych w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 
roku na dzia ania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, 
plakaty, ulotki itp. - chodzi o dzia ania okre lone w pytaniu 75): ................................ z  

 

X. Nietrze wo  w miejscach publicznych 
 

77. Prosz  poda  liczb  nietrze wych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych 
izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych w 2013 roku:  

...................................... 
 

78. Prosz  poda  liczb  zatrzyma  osób nietrze wych w celu wytrze wienia  
w pomieszczeniach policyjnych w 2013 roku: ...................................... 

 

79. Prosz  poda  liczb  osób zatrzymanych do wytrze wienia w Izbie Wytrze wie  znajduj cej si  na terenie 
miasta/gminy w 2013 roku. 

1. czna liczba klientów w 2013 r. 2. liczba zatrzymanych do 
wytrze wienia w 2013 roku 

3. liczba nieletnich zatrzymanych do 
wytrze wienia w 2013 roku 

 
 
 

2.1. m czyzn 2.2. kobiet 3.1. ch opców 3.2. dziewcz t 
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79.1. Prosz  poda  liczb  osób zatrzymanych do wytrze wienia w innej placówce wskazanej lub utworzonej przez 
jednostk  samorz du terytorialnego znajduj cej si  na terenie miasta/gminy w 2013 roku. 

1. czna liczba klientów w 2013 r. 2. liczba zatrzymanych do 
wytrze wienia w 2013 roku 

3. liczba nieletnich zatrzymanych do 
wytrze wienia w 2013 roku 

 
 
 

2.1. m czyzn 2.2. kobiet 3.1. ch opców 3.2. dziewcz t 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

79.2. Prosz  poda  liczb  osób nietrze wych przewiezionych (przez Policj  – 
Stra  Miejsk ) z Pani/Pana gminy do Izby Wytrze wie  w innej gminie: 

................................................. 
 

80. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przekazanych w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych 
do izb(y) wytrze wie  w 2013 r.: ..............................................z  

 

81. Czy na terenie Pani/Pana gminy w 2013 roku podejmowane by y jakiekolwiek 
dzia ania na rzecz przeciwdzia ania nietrze wo ci kierowców? TAK     NIE 

81.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy tych dzia a  
(prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce ) 

 

1.  Policja informowa a gminn  komisj  rozwi zywania problemów alkoholowych o powtarzaj cych si  
przypadkach kierowania pojazdami przez nietrze wych kierowców, 

2.  prowadzono program (korekcyjny) dla kierowców zatrzymanych za jazd  w stanie nietrze wo ci, 
3.  w czanie do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej szczególnie w 

postaci specjalnych programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym, 
4.  prowadzono edukacj  spo eczn  na temat bezpiecze stwa na drogach (poprzez wydawanie ulotek, 

plakatów, udzia  w kampaniach lokalnych na rzecz bezpiecze stwa na drogach),  
5.  wspó pracowano z Policj  w ramach policyjnych akcji (np. Akcja Trze wy poranek, Akcja Znicz itp.), 
6.  inne (jakie? – prosz  nie wymienia  akcji trze wo ci na drogach prowadzonych we wspó pracy  

z Policj  –patrz ppkt 5): ................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................... 

 

XI. Wspó praca z innymi samorz dami, organizacjami oraz mi dzynarodowa 
 

82. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku gmina wspó pracowa a z innymi gminami? TAK     NIE 

82.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 
1.     wspó praca formalna np.: w ramach porozumienia mi dzygminnego/zwi zku gmin 
2.     wspó praca nieformalna – bliskie wspó dzia anie w realizacji poszczególnych zada  

 

82.2. Jaki by  merytoryczny zakres wspó pracy z innymi gminami – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich 
kratkach 

 

1.  leczenie uzale nienia od alkoholu 
2.  profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
3.  pomoc doros ym cz onkom rodzin z problemem alkoholowym 
4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
5.  przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
6.  edukacja publiczna (kampanie spo eczne, wydawnictwa) 
7.  badania naukowe, sonda e i analizy 
8.  szkolenia i konferencje 
9.  inne (jakie?): ................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................................. 

 
83. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 

problemów alkoholowych w 2013 roku Pani/Pana gmina wspó pracowa a z 
samorz dem powiatu ? 

TAK     NIE 
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83.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 
1.     wspó praca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje) 
2.     finansowanie/dofinansowanie dzia a  

 

83.2. Jaki by  zakres tej wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich kratkach 
 

1.  leczenie uzale nienia od alkoholu 
2.  profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
3.  pomoc doros ym cz onkom rodzin z problemem alkoholowym 
4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
5.  przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
6.  edukacja publiczna (kampanie spo eczne, wydawnictwa) 
7.  badania naukowe, sonda e i analizy 
8.  szkolenia i konferencje 
9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................. 

 

84. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku Pani/Pana gmina wspó pracowa a  
z samorz dem województwa? 

TAK     NIE 

 

84.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 
1.  wspó praca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje), 
2.  finansowanie/dofinansowanie dzia a , 
3.  organizacja wspólnych przedsi wzi , 
4.  tworzenie wspólnych zespo ów problemowych. 

 

84.2. Jaki by  zakres tej wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich kratkach 
 
1.  leczenie uzale nienia od alkoholu 
2.  profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
3.  pomoc doros ym cz onkom rodzin z problemem alkoholowym 
4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
5.  przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
6.  edukacja publiczna (kampanie spo eczne, wydawnictwa) 
7.  badania naukowe, sonda e i analizy 
8.  szkolenia i konferencje 
9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................. 

 

85. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku Pani/Pana gmina wspó pracowa a z 
organizacjami pozarz dowymi oraz z ko cio ami i zwi zkami wyznaniowymi? (nie 
dotyczy stowarzysze  abstynenckich – patrz pytanie 86) 

TAK     NIE 

85.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  zlecanie do realizacji zada  
2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie dzia a  
3.  organizacja wspólnych przedsi wzi  
4.  tworzenie wspólnych zespo ów problemowych 

 

85.2. Jaki by  zakres tej wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich kratkach 
 
1.  leczenie uzale nienia od alkoholu 
2.  profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
3.  pomoc doros ym cz onkom rodzin z problemem alkoholowym 
4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
5.  przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
6.  edukacja publiczna (kampanie spo eczne, wydawnictwa) 
7.  badania naukowe, sonda e i analizy 
8.  szkolenia i konferencje 
9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................. 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
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86. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku Pani/Pana gmina wspó pracowa a ze 
stowarzyszeniami abstynenckimi? 

TAK     NIE 

 
86.1. Je li TAK, prosz  okre li  formy wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiedniej kratce 

1.  zlecanie do realizacji zada , 
2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie dzia a , 
3.  organizacja wspólnych przedsi wzi , 
4.  tworzenie wspólnych zespo ów problemowych. 

 

86.2. Jaki by  merytoryczny zakres tej wspó pracy – prosz  wpisa  znak „X” w odpowiednich kratkach 
 
1.  leczenie uzale nienia od alkoholu 
2.  profilaktyka szkolna i rodowiskowa 
3.  pomoc doros ym cz onkom rodzin z problemem alkoholowym 
4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
5.  przeciwdzia anie przemocy w rodzinie 
6.  edukacja publiczna (kampanie spo eczne, wydawnictwa) 
7.  badania naukowe, sonda e i analizy 
8.  szkolenia i konferencje 
9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................... 
 

 

87. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku Pani/Pana gmina wspó pracowa a  
z partnerami z zagranicy? 

TAK     NIE 

87.1. Jaki by  merytoryczny zakres tej wspó pracy? 
............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
 
XII. Badania i ekspertyzy 
 

88. Czy Pani/Pana gmina zleca a w 2013 roku przeprowadzenie bada  naukowych, 
sonda y opinii, diagnoz lub ekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych? 

TAK     NIE 

 

88.1. Je li TAK, prosz  zaznaczy  w a ciwe kratki: 
 

1.  diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmuj ca ró ne aspekty problemów  
2.  diagnoza problemów alkoholowych w ród m odzie y szkolnej  
3.  badania dotycz ce rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholowych w ród osób doros ych 
4.  badania dotycz ce postaw i opinii spo ecznej nt. problemów alkoholowych 
5.  badania dotycz ce przemocy w rodzinie 
6.  inne (jakie?) ..................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................... 
Je li TAK – prosimy przes a  do Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych wyniki 
tych bada . 

 

89. Je li TAK prosz  poda  czn  wysoko  nak adów finansowych przeznaczonych 
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych w 2013 roku na przeprowadzenie bada  naukowych, sonda y opinii, 
diagnoz lub ekspertyz: ................................ z  
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XIII. Finansowanie dzia a  
 

90. Prosz  poda  czn  wysoko  rodków finansowych uzyskanych przez gmin  z 
tytu u rocznych op at za korzystanie z zezwole  na sprzeda  napojów 
alkoholowych, oraz zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych wydanych 
przedsi biorcom, których dzia alno  polega na organizacji przyj  a tak e 
jednorazowych zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych w 2013 roku:  

 
 
 
 
..................................... z  

 

91. Prosz  poda  czn  wysoko  rodków finansowych zaplanowanych w bud ecie 
gminy na realizacj  gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych w 2013 roku:  

 
 
..................................... z  

 

92. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych faktycznie wykorzystanych na 
realizacj  gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych w 2013 roku:  

 
 
..................................... z  

93. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych faktycznie wykorzystanych na 
realizacj  gminnego programu przeciwdzia ania narkomanii w 2013 roku: 

..................................... z  
 

94. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przekazanych organizacjom 
pozarz dowym na realizacj  zada  wynikaj cych z gminnego programu 
profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 roku:  

 
 
..................................... z  

95. Prosz  poda  wysoko  rodków finansowych przekazanych organizacjom 
pozarz dowym na realizacj  zada  wynikaj cych z gminnego programu 
przeciwdzia ania narkomanii w 2013 roku: ..................................... z  

 

96. Czy oprócz rodków pochodz cych z op at za korzystanie z zezwole  na sprzeda  
napojów alkoholowych Pani/Pana gmina przeznaczy a na realizacj  gminnego 
programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w 2013 roku 
inne rodki finansowe: 

TAK     NIE 

1. Z w asnego bud etu  2. Z innych róde  (prosz  poda  z jakich?): 
 

Prosz  poda  wysoko  tych rodków 
 

.................................................................... z  

Prosz  poda  wysoko  tych rodków 
 

....................................................................... z  
 

97. Prosz  poda  szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych 
dla potrzeb wype nionego formularza PARPA G1 

 
 
................................... 

98. Prosz  poda  szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wype nienie 
formularza PARPA G1 

....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ....................................................                    ...............................................         ...................................................... 
(imi , nazwisko, funkcja i numer telefonu osoby,    (miejscowo , data)            (piecz tka imienna i podpis osoby 
      która sporz dzi a sprawozdanie)                                                                   dzia aj cej w imieniu sprawozdawcy) 


