
Załącznik do Uchwały Nr 70/XI/15 

Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W GMINIE PRZYŁĘK 

NA 2016 ROK 

I. Wprowadzenie 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Zadaniem Programu jest zapobieganie powstaniu 

nowych problemów alkoholowych i narkomanii, oraz zmniejszenie rozmiarów już 

istniejących. Alkoholizm i narkomania są chorobami społecznymi i jak każde inne choroby 

wymagają leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie 

tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną 

konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej 

osób zostanie dotkniętych tą chorobą. Podstawą prawną do działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii jest ustawa z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: D. U.  

z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) i ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (tekst jednolity: D. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.). Zgodnie z art.4
1
. ust. 1 i 2 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminny jest 

zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  

W szczególności zadania te obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.  



4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii Gmina Przyłęk realizuje przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, oraz służb 

mundurowych. Dąży do zmniejszenia szkód zdrowotnych, społecznych i prawnych 

związanych z nadużywaniem alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. 

II. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych i Narkomanii 

1. Cele strategiczne programu: 

1) zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują aktualnie; 

2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i innymi 

substancjami psychoaktywnymi;  

3) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

2. Cele operacyjne programu:  

1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych oraz innych substancji 

psychoaktywnych; 

2) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci  

i młodzieży; 

3) zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu. 

III. Zadania Programu 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wykonuje 

zadania w zakresie: 

1) informowania o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego; 



2) motywowania do leczenia; 

3) pomocy i udzielania wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania  

z nałogiem m.in. poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc  

w uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia odwykowego; 

4) udzielania wsparcia po zakończeniu leczenia;  

5) rozpoznania w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielania stosownego  

wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania;  

6) uruchamiania interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej; 

7) udzielania solidnej informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się 

w profesjonalną pomoc osobą uzależnionym. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu oraz 

substancji psychoaktywnych pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

1) Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom poprzez współpracę  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz 

organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy 

domowej. 

2) Dofinansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla  

rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty. 

kościół i inne związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe. 

3) Współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii. 

4) Finansowanie obozów socjoterapeutycznych, ferii zimowych, kolonii, półkolonii,  

dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. 

1) Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

Celem zadania jest promowanie trzeźwego stylu życia, wyjaśnienie problematyki 

uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, naukę odmowy picia 

alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnienie 

problematyki przemocy w rodzinie. 



2) Wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz 

edukacja rodziców w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami.  

3) Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich. 

4) Wyposażenie szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej w literaturę specjalistyczną z tego  

zakresu. 

5) Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe,  

kulturalne, festyny rodzinne itp.  

6) Finansowanie nagród w konkursach plastycznych, literackich, sportowych 

dotyczących problemów uzależnień, czy też promujących zdrowy tryb życia.  

7) Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej społeczności  

lokalnej poprzez działalność informacyjną: zakup broszur, plakatów, ulotek z hasłami  

profilaktycznymi i rozprowadzanie ich na terenie gminy.  

8) Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się  

działaniami w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np.  

nauczycieli, członków GKRPA i N, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki  

problemowej i przeciwdziałania przemocy). 

9) Organizowanie i dofinansowanie szkolnych wyjazdów uczniów z równoczesną 

realizacją profilaktyki uzależnień. 

10) Dofinansowanie programów autorskich osób fizycznych w zakresie profilaktyki  

i psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin. 

11) Udziale w spektaklach teatralnych jako nowoczesnej formie profilaktyki uzależnień  

z czynnym udziałem uczniów.  

12) Rozpowszechnianie wydawnictw, ulotek, plakatów traktujących o problemach  

alkoholowych. 

13) Organizowanie ogólnoszkolnych akcji profilaktycznych.  

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

1) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami 

fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.  

2) Propagowanie i informowanie o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych  

w niesieniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii,  

i przeciwdziałania przemocy.  



3) Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych promujących  

bezalkoholowe przedsięwzięcia.  

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 ust.1 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

1) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności  

w zakresie art. 13 ust. 1 i art. 15 tej ustawy.  

2) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie 

upoważnienia Wójta.  

3) Współpraca z Komend a Powiatową Policji, Prokuraturą Rejonową, Sądem 

Rejonowym. 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Narkomanii. 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

ustala się wynagrodzenie w wysokości 100 zł. brutto. Przewodniczący, z-ca 

przewodniczącego oraz sekretarz komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości  

120 zł. brutto za udział w posiedzeniu komisji. Za pełniony dyżur każdy członek 

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80 zł. brutto. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 1 jest udział w posiedzeniu 

komisji potwierdzony własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

V. Czas, okres i formy realizacji. 

Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

Wykonawcą uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na 2016 rok jest Wójt Gminy 

Przyłęk, który określi szczegółowe terminy realizacji zadań. 

Środki finansowe, które będą zabezpieczały realizację w/w przedsięwzięć będą pochodziły  

z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii ustala 

szczegółowy zakres działań wynikających z Gminnego Programu wnioskując jednocześnie 



 o przeznaczenie na ten cel środków w budżecie gminy, a po uchwaleniu budżetu koryguje 

plan działań wskazując sposób jego realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII NA 2016 ROK 

  

L. p Przeznaczenie 

  

Kwota w złotych 

1. Profilaktyka dzieci i młodzieży (spektakle, pogadanki , 

prelekcje oraz warsztaty na temat alkoholizmu, dopalaczy i 

innych uzależnień 

10 600 

2. Profilaktyka dzieci i młodzieży (spektakle, pogadanki, 

prelekcje oraz warsztaty na temat narkomanii)  
5 000 

3. Wynagrodzenie dla specjalisty psychoterapii uzależnień 

zatrudnionego w Poradni Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień od Alkoholu 

22 000 

4. Podnoszenie kwalifikacji członków GKRPAiN poprzez 

udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach itp. 
6 200 

5. Materiały profilaktyczne do rozdawania dotyczące 

problemów alkoholowych, dopalaczy 
2 000 

6. Materiały profilaktyczne do rozdawania dotyczące 

problemów narkomanii 
1 000 

7. Konkursy tematyczno - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

na temat alkoholizmu i innych uzależnień 
3 000 

8. Wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych z programem 

profilaktycznym 
11 000  

9. Delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii 
1 200 

10. Wynagrodzenie członków komisji 9 000 

11. Spotkania trzeźwościowe (zloty, wyjazdy, pielgrzymki, 

terapia wyjazdowa) 
800 

12. Opłata sądowa do złożonego wniosku o podjęcie leczenia 

odwykowego oraz wydania opinii psychiatryczno- 

psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu                                          

1 200 

                       Razem                                                                                                                    73 000 

 


