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Przedmowa 
 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona 

w 1993 roku, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi zdrowia i działa-

jącą na mocy artykułu 3. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1. Agencja zajmuje się zadaniami admini-

stracyjno-koordynacyjnymi, takimi jak prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwy-

kowym, opracowywanie standardów usług, prowadzenie baz danych, ponadto prowadzi 

profesjonalną działalność usługową polegającą na prowadzeniu szkoleń, konsultacji, 

opracowywaniu ekspertyz itp. Zadania agencji finansowane są z budżetu Ministerstwa 

Zdrowia. Większość działań agencji realizowanych jest w formie udzielania dotacji dla 

organizacji pozarządowych lub zakup usług specjalistycznych. Głównym celem Państwo-

wej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie dzia-

łań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz 

pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, 

ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych 

w społecznościach lokalnych. PARPA wspiera i finansuje badania naukowe i ekspertyzy 

diagnozujące skalę picia alkoholu przez młodzież oraz przemocy w rodzinie. Przygotowuje 

również opinie i ekspertyzy dotyczące polskich i unijnych strategii dotyczących rozwiązy-

wania problemów alkoholowych oraz bierze udział w pracach mających na celu podnie-

sienie jakości regulacji prawnych w tym zakresie.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie co roku przesyła do Agencji 

roczne sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych (tzw. ankiety PARPA - G1) zebrane z gmin woje-

wództwa podkarpackiego. W 2011 roku do ROPS w Rzeszowie wpłynęło 155 sprawoz-

dań2. Kwestionariusz, obok pytań ściśle związanych z problemem alkoholowym, zawierał 

również zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy – jednym z elementów odpowied-

nio kształtowanej polityki społecznej, która ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonującego w strukturze Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, korzystając z przesłanych sprawozdań 

(ankiet PARPA-G1) oraz karty pytań dotyczącej informacji dodatkowej dla PARPA w ra-

mach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej” stworzyli bazę danych, któ-

ra posłużyła do opracowania niniejszej publikacji. Praca porusza problem spożywania na-

                                       
1 tj. Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
2 W momencie opracowywania niniejszego raportu 5 gmin z województwa podkarpackiego nie przesłało sprawozdań. 
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pojów alkoholowych, który ma istotny wpływ na jakość życia i zdrowie rodziny, poszcze-

gólnych jednostek oraz całego społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu jest bowiem często 

powodem przemocy w rodzinie, ubóstwa, przestępczości, bezrobocia i wzrostu liczby wy-

padków komunikacyjnych. Ponadto koszty społeczne i ekonomiczne redukcji szkód zwią-

zanych ze spożywaniem alkoholu ponoszone przez budżet państwa są bardzo wysokie. 

Rozmiary szkód spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu mogą być mniejsze, 

dzięki wprowadzeniu właściwej polityki w tym zakresie przez administrację rządową i sa-

morządową, której działania przedstawione są w niniejszym biuletynie. 

 

Mamy nadzieję, że biuletyn rzeszowskiego OIS-u stanie się dla Państwa stałą lekturą, 

a prezentowane w nim treści uznacie Państwo za przydatne w codziennej praktyce życia 

zawodowego.  

 

Życzymy miłej lektury 

Zespół 

Obserwatorium Integracji Społecznej 

w Rzeszowie 
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„Profi laktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminach Podkarpacia” na podstawie 
sprawozdań PARPA-G1 za 2011 rok

 
 

I. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

W województwie podkarpackim 14 gmin (9 %), spośród 155, które przysłały spra-

wozdanie, przyjęło uchwałę lub dokonało jej nowelizacji w sprawie zasad usytuowa-

nia na terenie gminy (miasta) punktów sprzedaży napojów alkoholowych i po-

dawania tych napojów. Ponadto w 140 gminach, które w 2011 r. nie przyjęły takiej 

uchwały, obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. sprawie. 

W 2011 roku uchwałę w sprawie maksymalnej liczby (limitu) punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia, zarówno w miejscu, jak i poza miejscem sprzeda-

ży, przyjęło lub dokonało jej nowelizacji 13% gmin. W większości gmin, które w 2011 r. 

nie przyjęły takiej uchwały, obowiązywała przyjęta wcześniej w ww. sprawie. 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych zostały powołane w 2011 

roku w 16% gmin. Ponadto 32% gmin, które wówczas nie powołały takiej komisji, doko-

nało zmian w jej wcześniejszym składzie. 

Stały lub czasowy zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania 

napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy w 2011 roku przyjęto 

uchwałą lub dokonano nowelizacji uchwały w tej sprawie jedynie w trzech gminach, jed-

nakże w około połowie gmin, które nie przyjęły takiej uchwały w 2011 r., obowiązywała 

przyjęta wcześniej uchwała w ww. sprawie. 

Powyższe uchwały były konsultowane: 

 ze stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi – w 7% gmin, 

 z innymi organizacjami pozarządowymi – w 10% gmin, 

 z innymi podmiotami (głównie z policją lub gminną komisją rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych) – w 13% gmin. 

Uchwalony przez radę gminy lokalny zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz 

spożywania napojów alkoholowych w 2011 roku obowiązywał: 

 na stacjach benzynowych – w 2 gminach, 

 na basenach i kąpieliskach – w 15 gminach, 

 w innych miejscach – w 31 gminach. 
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Gminne programy, jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych, są 

uchwalane corocznie przez radę gminy.3 

Wykres 1. Termin uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
 problemów alkoholowych na rok 2011 w podkarpackich gminach  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

 

II. Rynek napojów alkoholowych w województwie 

Wielkość rynku napojów alkoholowych jest uzależniona w znacznej mierze od regula-

cji prawnych i administracyjnych. Odbywa się to m.in. poprzez koncesjonowanie jego 

produkcji i sprzedaży, nakładanie dodatkowych opłat i podatków (akcyza), co zwiększa 

cenę rynkową alkoholu. W Polsce samorządy lokalne, biorąc pod uwagę instrumenty re-

gulacji prawnych, mają bezpośredni wpływ na fizyczną dostępność alkoholu na swoim 

terenie. Zgodnie z artykułem 18. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przezna-

czonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko 

na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właści-

wego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Organ wydający zezwolenia posiada 

kompetencje umożliwiające mu w niektórych przypadkach cofnięcie zezwolenia. Poza ww. 

                                       
3 tj. Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
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9% 

 
 

ustawą, kwestie dostępności alkoholu regulują uchwały rady gminy ustalające tzw. limity 

punktów sprzedaży.  

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych (limit sklepów i limit lo-

kali gastronomicznych) uchwalony przez rady gmin województwa podkarpackiego według 

stanu na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 7 297.  

Wykres 2. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez gminy 
w poszczególnych powiatach w 2011 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W województwie podkarpackim zdecydowaną większość stanowią punkty sprzeda-

ży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzeda-

ży (sklepy), jedynie powiat leski i powiat m. Przemyśl posiadają wyraźnie większą liczbę 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne).  

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholo-

wych w województwie podkarpackim wynosiła: 

 5 491 – sklepy (średnio 35 w gminie),  

 2 112 – lokale gastronomiczne (średnio 14 w gminie). 
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Wykres 3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w powiatach 
województwa podkarpackiego w 2011 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W województwie podkarpackim wg stanu na 31 grudnia 2011 roku funkcjonowało 

3 175 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu powyżej 18% oraz 1 276 punktów sprze-

daży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawarto-

ści alkoholu powyżej 18%. 

Wykres 4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 18% w powiatach województwa podkarpackiego w 2011 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

0

50

100

150

200

250

300

350

sklepy lokale gastronomiczne

0

50

100

150

200

250

sklepy lokale gastronomiczne

 
 

Organ wydający zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprze-

daży, jak i w miejscu sprzedaży, może zwalniać z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu z powodu np. zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez gminy w ankietach, w województwie pod-

karpackim funkcjonują trzy punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia 

w  miejscu sprzedaży (restauracje), które zostały zwolnione z opłat za korzystanie z ze-

zwoleń na sprzedaż alkoholu z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Łączna 

kwota zwolnień w tych punktach wyniosła 9 450 zł. Ponadto funkcjonowało również dzie-

więć punktów sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(handel detaliczny), które zostały zwolnione z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprze-

daż alkoholu z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kwota zwolnień z tego tytułu 

wyniosła 95 056,43 zł.  

W województwie podkarpackim w 2011 roku wydano 1 800 zezwoleń jednorazo-

wych na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 924 stanowiły zezwolenia wydane 

przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, a 865 - jednostkom ochotniczych straży po-

żarnych. 

W podkarpackich gminach funkcjonowało 48 przedsiębiorców, prowadzących działal-

ność polegającą na organizacji przyjęć, którzy w 2011 roku posiadali ważne zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń wydanych podmiotom w 2011 roku 

wyniosła 27. 

Wykres 5. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych 
w 2011 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Najwięcej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach wydano w powia-

tach dębickim, rzeszowskim oraz w mieście Rzeszów. Tylko w powiecie leskim liczba loka-

li gastronomicznych, które otrzymały zezwolenie była większa od liczby sklepów. Wynika 

to zapewne z turystycznego charakteru tej części województwa. 

Tabela 1. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na 
terenie gmin województwa podkarpackiego 

 ważnych w 2011 r. wydanych w 2011 r. 

w sklepach 10 915 4 605 

w lokalach gastronomicznych 4 256 1 572 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W województwie podkarpackim w 2011 roku gminy podjęły osiem interwencji (za-

wiadomień o popełnieniu przestępstwa zgłoszonych policji lub prokuraturze) w związku 

z naruszeniem przepisów określonych w art. 434 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto jedna gmina występowała przed sądem w cha-

rakterze oskarżyciela publicznego w sprawie związanej z naruszeniem przepisów określo-

nych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczącej 

nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych oraz jedna gmina w sprawie do-

tyczącej sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, bez zezwolenia, wbrew jego warun-

kom lub gdy jest to zakazane. 

W 2011 roku podjęto w gminach 28 decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast liczba wydanych decyzji o wygaśnięciu 

zezwolenia wyniosła 1 307.  Na poniższym wykresie wyszczególnione zostały przyczyny 

cofnięcia zezwoleń.  

Wykres 6. Liczba decyzji podjętych przez gminy w 2011 roku w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według kategorii przyczyn 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

                                       
4 Artykuł określa m.in., jakie sankcje mogą być nakładane na osoby, które sprzedają lub podają napoje alkoholowe 

w wypadkach, kiedy jest to zabronione. 
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Najczęstszą przyczyną cofnięcia zezwolenia było nieprzestrzeganie warunków sprze-

daży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi art. 18 ust. 7, pkt 1-8. W żadnej z gmin, które nadesłały spra-

wozdanie, nie cofnięto zezwolenia z powodu wprowadzania do sprzedaży alkoholu z nie-

legalnych źródeł, bądź z powodu przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

III. Koordynatorzy gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowane 

są ze środków własnych gmin oraz z dodatkowych środków pozyskiwanych z opłat pobie-

ranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Gminny 

program realizowany jest przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę wskazaną 

w programie. W celu realizacji programu wójt może powołać pełnomocnika. 

W 134 gminach zatrudniona jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Osoba ta, 

w 37 gminach pełni funkcję pełnomocnika wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. roz-

wiązywania problemów alkoholowych, w 19 - koordynatora gminnego programu profilak-

tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w 5 - pełnomocnika/koordynatora ds. uza-

leżnień, natomiast w 76 jest to inna funkcja. 

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za koordynację gminnego programu posiadają 

w większości przypadków (82) wykształcenie wyższe magisterskie. Wykształcenie średnie 

zawodowe posiada 21 tych osób, wyższe zawodowe – 15 osób, pomaturalne – 11 osób, 

natomiast średnie ogólnokształcące – 6 osób. 

Tabela 2. Realizator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

Realizator Liczba gmin 

Ośrodek Pomocy Społecznej 30 

Odpowiednia komórka organizacyjna 
urzędu miasta/gminy 50 

Pełnomocnik 32 

Inna jednostka 49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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IV. Gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wójto-

wie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani są do powołania gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych sprawuje merytoryczny nadzór nad ich pracą. Celem ich działania jest rea-

lizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych. Ponadto komisje podejmują czynności zmierza-

jące do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.5 Warunki członkostwa w komisji reguluje 

art. 4 ww. ustawy. Aby uczestniczyć w jej pracach, niezbędne jest posiadanie przeszkole-

nia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiedza w zakresie 

lokalnej polityki społecznej wobec problemów alkoholowych ma znaczenie podczas reali-

zowania zadań wskazanych przez ustawodawcę. Przepisy nie regulują szczegółowych za-

sad wynagradzania jej członków. Rada gminy zajmuje się ich określaniem w tzw. gmin-

nych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Liczba członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

w województwie podkarpackim wynosi 1 105 osób. Średnio w gminie w pracach takiej 

komisji uczestniczy siedem osób.  

W ramach gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 47 gminach 

działały w 2011 roku podzespoły problemowe: 

 zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce le-

czenia uzależnienia od alkoholu – 40 gmin, 

 zespół inicjujący działania w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi6 – 17 gmin, 

 zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27 gmin, 

 zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwo-

lenia – 37 gmin.  

                                       
5 tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
6 Tamże. 

 
 

Wykres 7. Działania podejmowane przez gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Pozostałe działania podjęte w 2011 r. przez gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego ob-

jęły: 

 6 142 członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi członkowie 

komisji przeprowadzili rozmowy, 

 3 954 osoby, z którymi członkowie komisji przeprowadzili rozmowy interwencyj-

no-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, 

 2 462 osoby, w stosunku do których komisja podjęła czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku pod-

dania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu, 

 1 536 osób, wobec których komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiąza-

nie do podjęcia leczenia odwykowego. 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych podejmują również działa-

nia nakierowane na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. W związku z tym, 

w 2011 roku członkowie komisji kontaktowali się z: 

 1 430 ofiarami przemocy w rodzinie, 

 826 sprawcami przemocy w rodzinie,  

 392 świadkami przemocy w rodzinie. 
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5 tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
6 Tamże. 

 
 

Wykres 7. Działania podejmowane przez gminne komisje rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Ponadto gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziły 

2 544 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2011 roku. 

Na funkcjonowanie GKRPA gminy przeznaczyły w 2011 roku 1 672 083,42 zł, do-

datkowo 71 gmin, które skierowały członków komisji na szkolenia organizowane dla nich, 

wydatkowało 100 469,05 zł na ten cel. 

V. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym 

Wykaz placówek działających w celu wsparcia osób uzależnionych od alkoholu wraz 

z przyporządkowanymi im zadaniami zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdro-

wia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji i rodzaju zakładów lecz-

nictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu 

opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Pomoc osobom z problemem alkoho-

lowym i ich rodzinom świadczą również różnego rodzaju stowarzyszenia. Oprócz sto-

warzyszeń i klubów abstynenckich w gminach funkcjonują jeszcze następujące grupy, na 

które przekazano środki finansowe w ramach gminnych programów profilaktycznych:  

 AA: Anonimowi Alkoholicy, grupa kobiet i mężczyzn, której podstawowym celem 

jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Jedynym 

warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. 

 Al-Anon: są to samopomocowe grupy rodzinne przeznaczone dla tych wszystkich, 

którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi od alkoholu (żony, 

mężowie, rodzice, konkubiny, przyjaciele itp.) oraz cierpią w związku z ich piciem, 

 Al-Ateen: są to samopomocowe grupy przeznaczone dla „nastolatków”, czyli dla 

dzieci i młodzieży do lat 18, na których życie wpłynął alkoholizm któregoś z rodzi-

ców lub innej, bliskiej osoby,7 

 DDA: Dorosłe Dzieci Alkoholików, grupa stworzona na wzór grup AA z myślą 

o osobach, które dorastały w domu, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było al-

koholikiem. Często takie osoby, w związku z uzależnieniem występującym w do-

mu, wykształcają cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, lecz jednocze-

śnie utrudniające życie poza nią. Spotkania grupy osób doświadczających podob-

nych trudności w codziennym życiu przyczyniają się do lepszego zrozumienia wła-

snych problemów, a w konsekwencji szybszego ich rozwiązania.  

  

                                       
7 http://www.psychologia.net.pl stan na 18.05.2012 r., 

 
 

Tabela 3. Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie woj. podkarpackiego 

Lp. Nazwa placówki Liczba 

1 Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu  
i współuzależnienia lub poradnia leczenia uzależnień 30 

2 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 
(oddział detoksykacyjny) 9 

3 Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub oddział 
leczenia uzależnień 6 

4 Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Wśród placówek zajmujących się leczeniem uzależnień na Podkarpaciu przeważają 

poradnie, przychodnie zajmujące się leczeniem uzależnień i inne podmioty tego typu. 

Oddziały detoksykacyjne, całodobowe i dzienne oddziały terapii uzależnień stanowią 

znacznie mniejszą liczbę. 

Tabela 4. Działania podjęte na terenie gmin w 2011 r. w celu zwiększenia 
dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, realizowanych 
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację 

Lp. Działanie Liczba gmin Przeznaczone 
środki (w zł) 

1 

Realizacja zadań w zakresie programów 
zdrowotnych art. 114, pkt 1 Ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. Nr 112, poz. 654) 

7 174 899,00 

2 
Dofinansowanie szkoleń dla pracowników 
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu 
świadczących usługi dla mieszkańców gminy 

10 21 788,00 

3 

Finansowanie zajęć ponadetatowych 
prowadzonych przez pracowników placówek 
leczenia uzależnienia od alkoholu  
(umowa zlecenie, ryczałt, inne) 

18 151 508,97 

4 Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika 
placówki leczenia uzależnienia od alkoholu 5 56 797,00 

5 Doposażenie placówek leczenia uzależnienia  
od alkoholu 15 43 629,11 

6 Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek 
leczenia uzależnienia od alkoholu 3 8 720,00 

7 
Udział finansowy w tworzeniu nowej placówki 
leczenia uzależnienia od alkoholu przez gminę 
lub związek gmin 

0 0,00 

8 
Dofinansowanie dojazdu osób uzależnionych na 
terapię do placówek leczenia uzależnienia  
od alkoholu 

80 82 409,88 

9 
Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów  
i terapeutów w placówce leczenia uzależnienia 
od alkoholu 

13 12 479,00 

10 Inne 15 470 997,18 

Suma środków 1 023 228,14 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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7 http://www.psychologia.net.pl stan na 18.05.2012 r., 
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(umowa zlecenie, ryczałt, inne) 

18 151 508,97 

4 Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika 
placówki leczenia uzależnienia od alkoholu 5 56 797,00 

5 Doposażenie placówek leczenia uzależnienia  
od alkoholu 15 43 629,11 

6 Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek 
leczenia uzależnienia od alkoholu 3 8 720,00 

7 
Udział finansowy w tworzeniu nowej placówki 
leczenia uzależnienia od alkoholu przez gminę 
lub związek gmin 

0 0,00 

8 
Dofinansowanie dojazdu osób uzależnionych na 
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80 82 409,88 
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Jednym z podmiotów wspierających osoby z problemem alkoholowym i ich rodziny 

jest punkt informacyjno-konsultacyjny. W województwie podkarpackim w 2011 r. 

funkcjonowało 88 takich punktów, na funkcjonowanie których przekazano ze środków 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych łącznie 

694 432,39 zł. Poniższy wykres przedstawia liczbę punktów w poszczególnych powiatach. 

Wykres 8. Liczba punktów konsultacyjno-informacyjnych funkcjonujących w powiatach 
województwa podkarpackiego w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Największa liczba punktów konsultacyjnych funkcjonowała w powiecie przemyskim 

i rzeszowskim. Zaskakujący jest fakt, że dwa ośrodki miejskie na prawach powiatu poda-

ły, że na ich terenie nie funkcjonowały punkty konsultacyjno-informacyjne.  

Punkty konsultacyjne były dostępne średnio ok. 10 godzin tygodniowo, w gminach, 

które określiły, ile godzin w tygodniu punkty te były otwarte. 
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Wykres 9. Liczba gmin, w których działający w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych punkt 
konsultacyjno-informacyjny podejmował wyszczególnione działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego w 2011 roku punkty konsul-

tacyjno-informacyjne po rozpoznaniu zgłaszanego problemu zajmowały się przeważnie 

motywowaniem i kierowaniem osób uzależnionych, współuzależnionych oraz pijących 

ryzykownie do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, a także zmiany 

stylu życia. Ważnym działaniem, które podejmowały punkty było gromadzenie i przeka-

zywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc, w których udzielana jest 

specjalistyczna pomoc oraz prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzie-

ciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
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Wykres 9. Liczba gmin, w których działający w ramach gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych punkt 
konsultacyjno-informacyjny podejmował wyszczególnione działania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Tabela 5. Liczba osób oraz udzielonych im porad w punktach informacyjno- 
 konsultacyjnych w 2011 r. 

Lp. Kategoria osób Liczba osób Liczba porad 

1 Osoby z problemem alkoholowym 4 126 7 525 

2 Dorośli członkowie rodziny osoby z problemem 
alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA) 2 388 3 119 

3 Ofiary przemocy w rodzinie 957 1 383 

4 Sprawcy przemocy w rodzinie 364 783 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W punktach konsultacyjno-informacyjnych w 2011 r. pracowało 265 osób, z czego: 

 specjalistów psychoterapii uzależnień (osób posiadających certyfikat specjalisty 

psychoterapii uzależnień nadany przez PARPA) – 21, 

 instruktorów terapii uzależnień (osób posiadających certyfikat instruktora terapii 

uzależnień nadany przez PARPA) – 24, 

 osób z wyższym wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu spe-

cjalisty psychoterapii uzależnień – 6, 

 osób ze średnim wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu in-

struktora terapii uzależnień – 3, 

 psychologów – 46, 

 pracowników socjalnych – 41, 

 pedagogów, nauczycieli – 42, 

 prawników – 24, 

 policjantów – 20, 

 innych pracowników – 38. 

Tabela 6. Liczba grup/stowarzyszeń/podmiotów pomagających osobom  
z problemem alkoholowym i ich rodzinom oraz kwoty przekazane  
na ich funkcjonowanie ze środków gminnych programów profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w woj. podkarpackim 

Lp. Podmioty Liczba Kwota (w zł) 

1 Stowarzyszenia abstynenckie,  
kluby abstynenckie 28 191 345,67 

2 Grupy AA 61 35 154,86 

3 Grupy AL-ANON 18 7 840,00 

4 Grupy AL-ATEEN 4 1 500 

5 Grupy dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) 3 0,00 

Suma 114 235 840,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

  

 
 

Na terenie gmin województwa podkarpackiego w 2011 roku funkcjonowało: 

 3 Centra Integracji Społecznej  

w gminach wiejskich: Dynów i Roźwienica (utworzone przez wójtów), miejskiej: 

Rzeszów (utworzony przez organizację pozarządową); 

 7 Klubów Integracji Społecznej 

w gminach wiejskich: Jedlicze, Nowa Sarzyna, Nisko, Stalowa Wola, Strzyżów oraz 

miejskich: Dębica i Łańcut. 

Łączna kwota, jaką przeznaczono na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej 

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

wyniosła 193 750,00 zł. Zajęcia prowadzone były w centrach integracji społecznej, 

uczestniczyło w nich 169 osób, w tym 10 osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu 

leczenia odwykowego. Realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego 

w centrach integracji społecznej ukończyło 27 osób, w tym 10 osób uzależnionych od 

alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego. Łączna wysokość środków przeznaczo-

nych na kluby integracji społecznej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych w 2011 roku wyniosła zaś 5 060,00 zł. W zajęciach 

prowadzonych przez KIS-y uczestniczyło 98 osób, w tym 80 osób uzależnionych od alko-

holu. 

VI. Pomoc rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe 

W 2011 roku ośrodki pomocy społecznej udzieliły pomocy materialnej 

82 188 rodzinom. Czterdzieści procent tych rodzin OPS-y objęły pomocą z powodu uza-

leżnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny. Suma 

środków finansowych przeznaczonych przez gminy województwa podkarpackiego na po-

moc rodzinom z problemem alkoholowym wyniosła 9 433 431,49 zł. 

Tabela 7. Grupy adresatów telefonów zaufania działających w ramach gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Lp. Adresaci tel. zaufania Liczba gmin 

1 Osoby z problemem alkoholowym 28 

2 Członkowie rodzin z problemem alkoholowym 27 

3 Ofiary przemocy w rodzinie 26 

4 Sprawcy przemocy w rodzinie 22 

5 Osoby uzależnione od narkotyków i członkowie ich rodzin 12 

6 Osoby w sytuacji kryzysowej (np. ofiary pożarów, wypadków) 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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W województwie podkarpackim w 2011 roku działało 39 telefonów zaufania, z któ-

rych siedem było czynnych całą dobę. Na funkcjonowanie telefonów zaufania przekazano 

w 2011 r., ze środków gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych, 78 697,58 zł. 

VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach 

Z badań opinii publicznej realizowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat wynika, 

że około 10-12 % osób dorosłych doświadcza lub doświadczyło w swoim życiu przemocy 

ze strony najbliższych.8 Do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie9 działania te realizowane są poprzez zapewnienie 

osobom pokrzywdzonym miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscypli-

narnych, opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w ro-

dzinie oraz prowadzenie poradnictwa i interwencji w tym zakresie. 

Wykres 10. Instytucje i grupy działające w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

                                       
8 red. Dorota Jaszczak-Kuźmińska, Katarzyna Michalska „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, 

Warszawa 2010, s. 3. 
9 tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. 
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Na Podkarpaciu wśród instytucji i grup działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy największą rolę pełnią zespoły interdyscyplinarne. Z zebranych ankiet wy-

nika, że w 2011 roku działało 141 tego typu podmiotów. 

Wykres 11. Liczba gmin, w których funkcjonuje przynajmniej jeden zespół 
 interdyscyplinarny w powiatach woj. podkarpackiego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Największa liczba gmin, w których działał w 2011 roku zespół interdyscyplinarny, 

usytuowana jest na terenie powiatu rzeszowskiego. W każdym powiecie województwa 

podkarpackiego jest przynajmniej jeden tego typu zespół. Gminy, oprócz tworzenia 

i utrzymania zespołów interdyscyplinarnych, podejmują również inne działania w celu 

zwiększenia pomocy dla ofiar przemocy, niektóre z tych działań ujęte zostały w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 8. Najważniejsze działania podjęte przez gminy w celu zwiększenia 
dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 

Lp. Działanie Liczba gmin 

1 Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie 23 

2 Uruchomienie telefonu dla ofiar przemocy domowej 9 

3 Utworzenie ośrodka wsparcia 3 

4 Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 10 

5 Utworzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie 4 

6 Uruchomienie programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 6 

7 Stworzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy  
w rodzinie 2 

8 Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkoleń 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 41 

9 Zorganizowanie lub finansowanie szkoleń dotyczących procedury 
„Niebieskie Karty” 37 

10 Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 113 

11 Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci 19 

12 Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach 
pomagających ofiarom przemocy domowej 6 

13 Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie 7 

14 Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom 
przemocy 3 

15 Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 40 

16 Uruchomienie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W gminach, w których funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w skład tego systemu wchodzą najczęściej takie instytucje i organizacje: 

 ośrodek pomocy społecznej, 

 komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 policja, 

 kuratorzy sądowi, 

 przedstawiciele służby zdrowia, 

 prokuratura bądź sąd, 

 pracownicy oświaty, 

 organizacje pozarządowe. 

Na Podkarpaciu system ten zazwyczaj koordynuje ośrodek pomocy społecznej, nieco 

rzadziej komisja rozwiązywania problemów alkoholowych bądź zespół interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 

W 2011 roku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prze-

znaczono 685 186,58 zł w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

VIII. Profilaktyka szkolna i środowiskowa 

Polityka prozdrowotna gmin w odniesieniu do dzieci i młodzieży powinna być nasta-

wiona na zapobieganie i zmniejszanie szkód powstałych na skutek spożywania alkoholu, 

zarówno przez same młode osoby, jak i najbliższe otoczenie, w którym funkcjonują. 

Szczególnie ważne są działania profilaktyczne prowadzone w miejscu nauki młodzieży. 

Realizacja i przygotowanie szkolnego programu profilaktyki, uwzględniającego specyfikę 

danej jednostki, jest zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Szczegó-

ły dotyczące tego programu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.10 

Tabela 9. Programy realizowane w ramach działań z zakresu profilaktyki szkolnej  
i środowiskowej 

Lp. Programy profilaktyczne Liczba uczniów 

Liczba nauczy-
cieli, wycho-
wawców, pe-
dagogów 

Liczba rodzi-
ców 

1 
Szkolne programy profilaktyczne 
dotyczące używania substancji 
psychoaktywnych 

76 696 2 961 11 695 

2 
Inne szkolne programy profilaktyczne 
albo dotyczące innych zachowań 
problemowych (np. agresji) 

29 730 1 411 4 829 

3 Pozaszkolne (środowiskowe) 
programy profilaktyczne 32 500 1 404 5 857 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Gminy, które określiły wysokość środków przeznaczonych na realizację programów 

profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, wydatkowały łącznie 2 923 759,92 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej11 do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.  

  

                                       
10 Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. 
11 Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm. 



25

„Profi laktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminach Podkarpacia” na podstawie 
sprawozdań PARPA-G1 za 2011 rok

 
 

Tabela 8. Najważniejsze działania podjęte przez gminy w celu zwiększenia 
dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 

Lp. Działanie Liczba gmin 

1 Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie 23 

2 Uruchomienie telefonu dla ofiar przemocy domowej 9 

3 Utworzenie ośrodka wsparcia 3 

4 Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 10 

5 Utworzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie 4 

6 Uruchomienie programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 6 

7 Stworzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy  
w rodzinie 2 

8 Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkoleń 
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 41 

9 Zorganizowanie lub finansowanie szkoleń dotyczących procedury 
„Niebieskie Karty” 37 

10 Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 113 

11 Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania 
przemocy wobec dzieci 19 

12 Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach 
pomagających ofiarom przemocy domowej 6 

13 Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie 7 

14 Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom 
przemocy 3 

15 Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 40 

16 Uruchomienie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie 19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

W gminach, w których funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w skład tego systemu wchodzą najczęściej takie instytucje i organizacje: 

 ośrodek pomocy społecznej, 

 komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 policja, 

 kuratorzy sądowi, 

 przedstawiciele służby zdrowia, 

 prokuratura bądź sąd, 

 pracownicy oświaty, 

 organizacje pozarządowe. 

Na Podkarpaciu system ten zazwyczaj koordynuje ośrodek pomocy społecznej, nieco 

rzadziej komisja rozwiązywania problemów alkoholowych bądź zespół interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 

W 2011 roku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prze-

znaczono 685 186,58 zł w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

VIII. Profilaktyka szkolna i środowiskowa 

Polityka prozdrowotna gmin w odniesieniu do dzieci i młodzieży powinna być nasta-

wiona na zapobieganie i zmniejszanie szkód powstałych na skutek spożywania alkoholu, 

zarówno przez same młode osoby, jak i najbliższe otoczenie, w którym funkcjonują. 

Szczególnie ważne są działania profilaktyczne prowadzone w miejscu nauki młodzieży. 

Realizacja i przygotowanie szkolnego programu profilaktyki, uwzględniającego specyfikę 

danej jednostki, jest zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Szczegó-

ły dotyczące tego programu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.10 

Tabela 9. Programy realizowane w ramach działań z zakresu profilaktyki szkolnej  
i środowiskowej 

Lp. Programy profilaktyczne Liczba uczniów 

Liczba nauczy-
cieli, wycho-
wawców, pe-
dagogów 

Liczba rodzi-
ców 

1 
Szkolne programy profilaktyczne 
dotyczące używania substancji 
psychoaktywnych 

76 696 2 961 11 695 

2 
Inne szkolne programy profilaktyczne 
albo dotyczące innych zachowań 
problemowych (np. agresji) 

29 730 1 411 4 829 

3 Pozaszkolne (środowiskowe) 
programy profilaktyczne 32 500 1 404 5 857 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Gminy, które określiły wysokość środków przeznaczonych na realizację programów 

profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, wydatkowały łącznie 2 923 759,92 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej11 do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.  

  

                                       
10 Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. 
11 Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm. 
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Z informacji otrzymanych od gmin wynika, że w województwie podkarpackim w 2011 

roku funkcjonowało: 

 96 świetlic realizujących program socjoterapeutyczny, do których uczęszczało 

1 695 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

 178 świetlic realizujących program opiekuńczo-wychowawczy, do których uczęsz-

czało 2 772 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

 18 innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

Rozmieszczenie terytorialne poszczególnych placówek w województwie podkarpackim 

przedstawione zostało na poniższym wykresie. 

Wykres 12. Świetlice działające na terenie podkarpackich gmin w 2011 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Jednym z elementów działalności placówek wsparcia dziennego jest prowadze-

nie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono na ten cel 496 870,62 zł. 

W 2011 r. z tej formy wsparcia skorzystało 4 643 dzieci. 

Łączna wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnych pro-

gramów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku na działal-

ność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 
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W świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gmin województwa podkarpackiego 

pracowało w 2011 roku 94 wychowawców posiadających przeszkolenie w zakresie socjo-

terapii. 

Tabela 10. Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w 2011 r. 

Lp. Działanie Liczba uczestni-
ków 

Przeznaczone 
środki (w zł) 

1 
Kolonie i obozy z programem zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym 

2 749 826 489,61 

2 Kolonie i obozy z programem zajęć 
profilaktycznych 10 345 1 588 164,23 

3 

Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne 
opracowywane i realizowane przez młodzież, 
skierowane do grup rówieśniczych  
(np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki 
bezalkoholowe, audycje radiowe itp.) 

5 327 164 609,86 

4 Pozalekcyjne zajęcia sportowe 61 862 5 150 610,84 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Ponadto w pięciu gminach realizowano programy profilaktyczno-interwencyjne 

dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, w tym z al-

koholem (podejmowano działania korekcyjno-wychowawcze wobec uczniów, u których 

zdiagnozowano powtarzające się sięganie po substancje psychoaktywne, w tym alkohol), 

w których uczestniczyło 1 637 uczniów, 121 wychowawców (nauczycieli) oraz 137 rodzi-

ców. Na ten cel gminy przekazały 16 755,00 zł. 

IX. Edukacja publiczna 

Za sferę związaną z edukacja publiczną według artykułu 7. ustawy z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi12 

odpowiadają: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-

wego, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, jednostki publicznej 

radiofonii i telewizji oraz inne właściwe organy i instytucje. Podmioty te podejmu-

ją odpowiednie działania w zakresie rozwijania i popierania różnorodnych form działalno-

ści informacyjnej, krzewienia trzeźwości i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych 

zwyczajów i sposobów picia alkoholu. Bardzo ważna jest również edukacja publiczna, 

społeczna na niższym poziomie, tj. w miejscu pracy, podczas festynów i imprez profilak-

tycznych, w lokalnych mediach itp. Innym działaniem w obszarze ograniczania dostępno-

ści są szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dla odpowiednich służb 

                                       
12 tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
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12 tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm. 
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zajmujących się działaniami profilaktycznymi i redukcją szkód zdrowotnych wśród grup 

ryzyka.  

W 2011 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w trzech gminach województwa podkarpackiego realizowane były profilak-

tyczne programy pracownicze w zakładach pracy. 

Szkolenia dla właścicieli punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych 

zostały zorganizowane: 

 w 23 gminach, 

 w liczbie 68 szkoleń, 

 dla 670 osób. 

Niemal w 100 % gmin, które zorganizowały te szkolenia, objęły one zakresem tema-

tycznym zarówno niesprzedawanie alkoholu osobom nieletnim, bądź nietrzeźwym, jak 

również aspekty prawno-organizacyjne dotyczące sprzedaży alkoholu.  

Zaledwie w jednej gminie realizowane były szkolenia z zakresu wczesnej diagno-

zy i krótkiej interwencji dla pracowników służby zdrowia, w których uczestniczyło 

dwóch lekarzy oraz cztery pielęgniarki. W 20 gminach zorganizowane zostały inne szko-

lenia w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych. 

Na wszystkie wyżej wymienione działania gminy wydatkowały łącznie 105 077,88 zł. 

Oprócz szkoleń i programów skierowanych do dorosłych osób, w ramach edukacji 

publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 86 gminach 

realizowane były inne formy działań: 

 lokalne kampanie radiowe – 1 gmina, 

 lokalne kampanie prasowe – 8 gmin, 

 plakaty i ulotki – 61 gmin, 

 festyny, imprezy profilaktyczne – 65 gmin, 

 aktywny współudział w ogólnopolskich/regionalnych kampaniach społecznych  

– organizowanie debat, współpraca z mediami – 34 gminy, 

 inne – 6 gmin. 

Na działania te gminy przeznaczyły 639 234,37 zł. 

W ramach działań z zakresu edukacji publicznej nt. profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych gminy wydały następujące publikacje: 

 książki – 2 gminy, 

 czasopisma, biuletyny – 7 gmin, 

 płyty CD, DVD – 6 gmin, 

 
 

 ulotki – 16 gmin, 

 plakaty – 13 gmin, 

 strony internetowe – 6 gmin. 

X. Nietrzeźwość w miejscach publicznych 

Konsekwencje ryzykownego spożywania alkoholu dotyczą nie tylko osób pijących, ale 

mają wpływ na całą populację, dotyczy to szczególnie osób kierujących pojazdami me-

chanicznymi pod wpływem alkoholu. Stwarzają one nie tylko zagrożenie dla siebie, ale 

i dla innych uczestników ruchu. Konsumpcja alkoholu w Europie jest znacznie wyższa 

w porównaniu z innymi regionami świata i wynosi 11 litrów czystego alkoholu w przeli-

czeniu na jednego dorosłego mieszkańca.13 Należy jednak pamiętać, że nie tylko osoby 

dorosłe nadużywają alkoholu, coraz częściej problem ten dotyka osoby niepełnoletnie.  

W 2011 roku zatrzymano w policyjnych izbach dziecka lub odwieziono do 

domów rodzinnych 686 nietrzeźwych osób nieletnich.  

W pomieszczeniach policyjnych przebywało w 2011 r. 4 086 nietrzeźwych osób za-

trzymanych w celu wytrzeźwienia. 

W organizowanych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego izbach 

wytrzeźwień oraz innych placówkach przyjmujących osoby do wytrzeźwienia zatrzymano 

w 2011 roku 12 483 osób. Na poniższym wykresie zobrazowany został rozkład liczby 

osób nietrzeźwych w poszczególnych placówkach. 

Wykres 13. Osoby nietrzeźwe zatrzymane do wytrzeźwienia w poszczególnych 
placówkach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
                                       
13 P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol w Europie, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2007, s. 70. 
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13 P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol w Europie, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2007, s. 70. 
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Gminy przekazały do izb wytrzeźwień w ramach gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku 515 202,90 zł.  

Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców podejmowane były 

na terenie połowy gmin Podkarpacia. Na poniższym wykresie przedstawiona została licz-

ba gmin, które podejmowały poszczególne działania na rzecz ograniczenia tego zjawiska. 

Wykres 14. Formy działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

XI. Współpraca z innymi samorządami, organizacjami 
oraz międzynarodowa 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego może przynieść wiele korzyści dla 

wszystkich stron, włącznie z osobami bezpośrednio dotkniętymi problemem alkoholo-

wym. Należy, zatem podejmować wspólne działania z innymi jednostkami, stowarzysze-

niami i wszystkimi podmiotami, które mają wspólny cel, jakim jest wychowanie w trzeź-

wości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów al-

koholowych 49 gmin współpracowało z innymi gminami, 51 gmin – z samorządem powia-

tu, natomiast 36 gmin – z samorządem województwa. 
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Tabela 11. Zakres merytoryczny współpracy gmin z innymi JST w 2011 r. 

Lp. Zakres współpracy 
Liczba gmin współpracujących z: 

innymi gmi-
nami 

samorządem 
powiatu 

samorządem 
województwa 

1 Lecznictwo odwykowe i jego rozwój 21 20 6 

2 Profilaktyka szkolna i środowiskowa 22 24 6 

3 Pomoc dorosłym członkom rodzin  
z problemem alkoholowym 12 14 3 

4 Pomoc dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym 10 10 3 

5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 13 21 7 

6 Edukacja publiczna (kampanie społeczne, 
wydawnictwa) 7 7 4 

7 Badania naukowe, sondaże i analizy 1 1 1 

8 Szkolenia i konferencje 14 22 21 

9 Inny 6 1 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Ponadto w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych 91 gmin współpracowało z organizacjami pozarządowymi oraz 

z kościołami i związkami wyznaniowymi, natomiast 53 gminy ze stowarzyszenia-

mi/klubami abstynenckimi. 

Wykres 15. Zakres współpracy gmin z organizacjami/stowarzyszeniami w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Jedna gmina współpracowała z partnerami z zagranicy w ramach realizacji gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

XII. Badania i ekspertyzy z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Zlecenie lub przeprowadzenie badań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych pozwala uzyskać dane i informacje uwzględniające specyfikę danego 

obszaru, co jest bardzo przydatne przy określaniu celów operacyjnych i szczegółowych 

programów profilaktycznych. Cykliczność badań pozwala wychwycić i uwzględnić w pro-

gramie profilaktycznym wszelkie zmiany, które zachodzą w tym obszarze. Jednostka sa-

morządu terytorialnego ma podstawy do tego, aby zmienić kierunki swoich działań, 

w celu zwiększenia skuteczności działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

W 2011 roku przeprowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub eks-

pertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zleciło siedem 

gmin.  

Badania/ekspertyzy te dotyczyły: 

 diagnozy stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmującej różne aspekty 

problemów – 4 gminy, 

 diagnozy problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej – 4 gminy, 

 przemocy w rodzinie – 1 gmina. 

XIII. Finansowanie działań 

W 2011 r. gminy w województwie podkarpackim uzyskały 29 150 398,93 zł z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność 

polega na organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych. 

W swoich budżetach gminy zaplanowały 28 189 961,25 zł na realizację gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

  

 
 

Tabela 12. Środki finansowe wykorzystane w 2011 r. na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programów przeciwdziałania narkomanii 

Lp. Wykorzystanie środków finansowych Kwota (w zł) 

1 Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 22 727 533,11 

2 Realizacja gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 1 800 980,97 

3 
Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

5 650 149,37 

4 Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
wynikających z gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 456 798,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Największa część zaplanowanych środków przeznaczana jest na realizację gmin-

nych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pozo-

stałe środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację za-

dań wynikających z tych programów oraz na gminne programy przeciwdziałania 

narkomanii i zadania wynikające z tych programów realizowane przez te organizacje. 

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na ten temat. 

Tabela 13. Wydatkowanie środków pochodzących z gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Lp. Przeznaczenie środków Kwota (w zł) 

1 Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 1 772 552,47 

2 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 1 023 228,14 

3 Punkty konsultacyjno-informacyjne 694 432,39 

4 Grupy/stowarzyszenia/podmioty pomagające osobom z problemem 
alkoholowym i ich rodzinom 235 840,53 

5 Centra Integracji Społecznej (CIS) 193 750,00 

6 Kluby Integracji Społecznej (KIS) 5 060,00 

7 Telefony zaufania 78 697,58 

8 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 685 186,58 

9 Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne 2 923 759,92 

10 Działalność świetlic socjoterapeutycznych  
i opiekuńczo-wychowawczych 4 201 867,55 

11 Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży  
(np. kolonie, obozy, kluby dyskusyjne, gazetki) 2 579 263,70 

12 Pozalekcyjne zajęcia sportowe 5 150 610,84 

13 Działania z zakresu edukacji publicznej (szkolenia, kampanie 
edukacyjne, ulotki, itp.) 639 234,37 

14 Izby wytrzeźwień 515 202,90 

Suma 20 698 686,97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Jedna gmina współpracowała z partnerami z zagranicy w ramach realizacji gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

XII. Badania i ekspertyzy z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Zlecenie lub przeprowadzenie badań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych pozwala uzyskać dane i informacje uwzględniające specyfikę danego 

obszaru, co jest bardzo przydatne przy określaniu celów operacyjnych i szczegółowych 

programów profilaktycznych. Cykliczność badań pozwala wychwycić i uwzględnić w pro-

gramie profilaktycznym wszelkie zmiany, które zachodzą w tym obszarze. Jednostka sa-

morządu terytorialnego ma podstawy do tego, aby zmienić kierunki swoich działań, 

w celu zwiększenia skuteczności działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

W 2011 roku przeprowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lub eks-

pertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zleciło siedem 

gmin.  

Badania/ekspertyzy te dotyczyły: 

 diagnozy stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmującej różne aspekty 

problemów – 4 gminy, 

 diagnozy problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej – 4 gminy, 

 przemocy w rodzinie – 1 gmina. 

XIII. Finansowanie działań 

W 2011 r. gminy w województwie podkarpackim uzyskały 29 150 398,93 zł z tytułu 

rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwo-

leń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność 

polega na organizacji przyjęć, a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych. 

W swoich budżetach gminy zaplanowały 28 189 961,25 zł na realizację gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

  

 
 

Tabela 12. Środki finansowe wykorzystane w 2011 r. na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programów przeciwdziałania narkomanii 

Lp. Wykorzystanie środków finansowych Kwota (w zł) 

1 Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 22 727 533,11 

2 Realizacja gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 1 800 980,97 

3 
Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych 

5 650 149,37 

4 Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
wynikających z gminnych programów przeciwdziałania narkomanii 456 798,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 

Największa część zaplanowanych środków przeznaczana jest na realizację gmin-

nych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Pozo-

stałe środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację za-

dań wynikających z tych programów oraz na gminne programy przeciwdziałania 

narkomanii i zadania wynikające z tych programów realizowane przez te organizacje. 

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na ten temat. 

Tabela 13. Wydatkowanie środków pochodzących z gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Lp. Przeznaczenie środków Kwota (w zł) 

1 Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 1 772 552,47 

2 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 1 023 228,14 

3 Punkty konsultacyjno-informacyjne 694 432,39 

4 Grupy/stowarzyszenia/podmioty pomagające osobom z problemem 
alkoholowym i ich rodzinom 235 840,53 

5 Centra Integracji Społecznej (CIS) 193 750,00 

6 Kluby Integracji Społecznej (KIS) 5 060,00 

7 Telefony zaufania 78 697,58 

8 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 685 186,58 

9 Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne 2 923 759,92 

10 Działalność świetlic socjoterapeutycznych  
i opiekuńczo-wychowawczych 4 201 867,55 

11 Inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży  
(np. kolonie, obozy, kluby dyskusyjne, gazetki) 2 579 263,70 

12 Pozalekcyjne zajęcia sportowe 5 150 610,84 

13 Działania z zakresu edukacji publicznej (szkolenia, kampanie 
edukacyjne, ulotki, itp.) 639 234,37 

14 Izby wytrzeźwień 515 202,90 

Suma 20 698 686,97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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Środki finansowe wydatkowane w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych w większości przeznaczane są na organizację pozalek-

cyjnych zajęć sportowych oraz działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-

wychowawczych. Nieco mniejszą część wydatków stanowią szkolne i środowiskowe pro-

gramy profilaktyczne, inne działania profilaktyczne (np. kolonie, obozy, gazetki), komisje 

rozwiązywania problemów alkoholowych. Pozostałe wydatki przeznaczane na ten cel nie 

przekraczają 5 % całości zaplanowanych środków. 

Wykres 16. Procentowy udział poszczególnych wydatków w ramach gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PARPA-G1 za 2011 r. 
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XIV. Karta pytań dotycząca informacji dodatkowych 
dla PARPA 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dołączyła do standar-

dowego formularza sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profi-

laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku PARPA-G, kartę pytań do-

tyczącą informacji dodatkowej. Informacja zawiera pytania m.in. o: 

 środki finansowe przeznaczone przez gminy na stowarzyszenia, kluby abstynenc-

kie, grupy samopomocowe,  

 finansowanie programów profilaktycznych,  

 dane o wartości alkoholu sprzedanego w 2011 roku wg deklaracji przedsiębiorców,  

 wyniki kontroli punktów sprzedaży itp. 

Tabela 14. Środki finansowe przeznaczone przez gminy na stowarzyszenia i kluby 
abstynenckie oraz grupy samopomocowe w 2011 r. (w zł) 

Rodzaj podmiotu Pokrycie kosztów 
funkcjonowania 

Pokrycie kosztów 
organizowanych 

działań 
Inne cele 

Stowarzyszenia 
abstynenckie 87 890,90 89 687,77 136 082,00 

Kluby Abstynenckie 
nieposiadające statusu 
prawnego (niebędące 
organizacją 
pozarządową) 

0,00 11 566,38 7 800,00 

Grupy samopomocowe 
(AA, Al-Anon,  
AL-Ateen) 

20 895,07 13 200,00 5 047,50 

Suma 108 785,97 114 454,15 148 929,50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie karty pytań dot. inf. dodatkowej dla PARPA. 

Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 27 gminach wydane 

zostały inne środki niż zapisane w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, ponadto w 107 gminach obowiązywał w 2011 roku przyjęty 

uchwałą rady gminy - gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Na finansowanie tego programu gminy przezna-

czyły 581 181,66 zł. 

W ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, udzielono pomocy 542 rodzinom. 

Łączna kwota uzyskana za sprzedaż alkoholu w 2011 roku, przedstawiona przez 

gminy na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców, wyniosła w wojewódz-

twie podkarpackim 1 098 531 278,78 zł. 
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W trakcie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych gminy, w których prze-

prowadzono takie kontrole, nie stwierdziły rozbieżności pomiędzy oświadczeniami przed-

siębiorców a rzeczywistą wartością sprzedaży. 

W ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, gminy w 2011 r. przeznaczyły kwotę 554 976,22 zł na budowę i/lub modernizację 

miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe (w tym także place za-

baw). 

Na inne działania, niż wymienione w sprawozdaniu PARPA-G1, gminy wydatkowały 

w 2011 roku 1 554 480,86 zł. 
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