
UCHWAŁA NR XXIII/166/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki  na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowywaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz 
art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 
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                                                                                               Załącznik  
        do Uchwały Nr XXIII/166/2021 

                               Rady Gminy Gizałki

         z dnia 11.02.2021 r. 
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I. WPROWADZENIE 

 

          Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021, zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zadań własnych gminy 

wynikających z art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277 ze zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.2050 ze zm.). Alkohol, morfina, amfetamina, kawa 

czy papierosy pojawiają się w życiu jako reakcja na określone emocje, zazwyczaj trudne do swobodnego 

przeżywania i wyrażania . Czasami używki są odpowiedzią na doznanie pustki, niskie poczucie własnej 

wartości, które zniechęcą do tego, by znaleźć uznanie w grupie rówieśniczej albo zawodowej. Zdarza się 

również, że pozbawieni świadomości, ale również pragnienia, by dokonać w siebie głębszego wglądu, idziemy 

wygodna drogą wybraną przez innych. Na zasadzie: skoro wszyscy piją, dlaczego i ja mam nie spróbować? 

Takie zwykle są początki uzależnienia, które obiecuje wyzwolenie, ale w praktyce zawsze ogranicza nasza 

wolność. Uzależnienie to stan, w którym funkcjonowanie danej osoby jest zależne, ale też kontrolowane przez 

pozyskiwanie substancji, jej używanie i dochodzenie do siebie po użyciu owej substancji. Uzależnienie może 

również dotyczyć zachowań, a nie tylko substancji i wtedy mamy do czynienia z uzależnieniem 

behawioralnym. Hazard, pracoholizm, zakupoholizm, kompulsywne objadanie się – zaliczają się właśnie do 

tej grupy, do której można też wrzucić uzależnienie od pornografii, komputera, Internetu i telefonu 

komórkowego. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych według 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2019 na 

statystycznego Polaka przypadało 9,78 litrów alkoholu (czystego spirytusu), co w porównaniu do roku 2018 

wzrosło o 0,23 litra. 
       Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iż większość kompetencji  

i zadań jest zlokalizowanych na poziomie gminy, która na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje do rozwiązywania tych problemów. To właśnie 

gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać                           

i minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień. Program ma minimalizować skutki 

alkoholizmu, narkomanii, a także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową. Uczyć jak skutecznie bez używek 

rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw 

osobowościowych, aby nie było potrzebne ”dopingowanie, podpieranie się” substancjami uzależniającymi. 

Uczyć umiejętności mówienia „NIE” w sytuacjach , gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. 
 

Podstawa prawna i merytoryczna programu 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

 Narodowy Program Zdrowia  

 Inne ustawy związane z realizacją zadań. 

Program winien być realizowany przy współpracy różnych podmiotów, począwszy od pomocy społecznej 

poprzez placówki oświatowe, służbę zdrowia, instytucje strzegące porządek publiczny  

i przestrzeganie prawa, organizacje pozarządowe oraz inne, które poprzez swoje doświadczenia stanowią 

nieodłączną część systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów różnych uzależnień.       

       Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki prowadzona jest zgodnie                   

z kierunkami określonymi w niniejszym programie zainicjowanymi w latach poprzednich. 

 

II. DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

       Picie alkoholu w dalszym ciągu postrzegane jest jako swoisty sposób na życie, na rozwiązywanie 

problemów. Należy stwierdzić, że alkohol we wszystkich jego postaciach jest łatwo dostępny i nie ma 



problemu z jego nabyciem. Istotny jest również fakt nasilania się zjawiska systematycznego picia oraz 

zwiększenia picia wśród młodzieży, jak również ścisły związek między wczesną inicjacją alkoholową                               

a spożywaniem dużych ilości alkoholu, zażywania narkotyków. Problem uzależnienia od alkoholu jest 

znaczący zarówno w skali kraju, jak również w wymiarze lokalnym. 

Alkoholizm jest bardzo poważnym w skutkach zjawiskiem, ponieważ wpływa on na powstawanie takich 

problemów społecznych jak: głęboka degradacja zdrowotna osób uzależnionych, uszkodzenie zdrowia 

dorosłych osób nadużywających alkoholu, zaburzenia rozwoju psychofizycznego wśród pijącej młodzieży, 

naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby nie trzeźwe, naruszenia prawa związane z handlem 

napojami alkoholowymi, a także alkoholowe zaburzenia życia rodzinnego, to jest dezorganizacja rodziny                              

i szkody występujące u członków rodzin alkoholików – zaburzenia zdrowia, zaburzenia wzajemnych relacji, 

chroniczny stres, ubóstwo, obniżenie szans życiowych. 

W związku z powyższym tak ważne jest podejmowanie przez społeczeństwo – głównie na poziomie 

lokalnym działalności skierowanej na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie narkomanii. 

 

1. Społeczność lokalna. 

Gminę Gizałki na koniec 2020 roku zamieszkiwało  4660  mieszkańców; 

W rozbiciu na poszczególne grupy wiekowe społeczność  gminy można podzielić następująco: 

1. Ludność w wieku  0 -18 lat               -   1066 
2. Ludność w wieku produkcyjnym  -  3003 
3. Ludność w wieku poprodukcyjnym  -    591 
 

2.  Rynek alkoholowy na terenie gminy.    
 W związku ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy obowiązuje następująca uchwała 

Rady Gminy: 

1.  Uchwała Nr XXXV/194/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki. 

Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonowało 14 punków sprzedaży napojów alkoholowych, 

w tym: 

1. Ustala się na terenie Gminy Gizałki maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 18; 

b) w miejscu sprzedaży: 4; 
1) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18%, przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 15; 
b) w miejscu sprzedaży: 4; 

1) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży: 15; 
b) w miejscu sprzedaży: 4; 

W gminie Gizałki na 1 punkt sprzedaży detalicznej do spożycia poza miejscem sprzedaży napojów 

alkoholowych przypada 333  mieszkańców, a w przypadku sprzedaży gastronomicznej na 1 punkt przypada 

2330 mieszkańców. Według Światowej Organizacji Zdrowia na jeden punkt sprzedaży powinno przypadać co 

najmniej 1000 osób, a w Polsce na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadają 273 osoby.                      

W naszej gminie na jeden punkt sprzedaży detalicznej przypadają 333 osoby to jest  o 57 osób więcej niż 

średnia w Polsce. 

W 2019 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy wynosiła 3 304 461,00 zł według oświadczeń 

złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

1.  Negatywne zjawiska społeczne związane ze spożywaniem alkoholu: 

1) Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gizałkach 
 Do zadań Gminnej komisji należy przede wszystkim podejmowanie czynności zmierzających do 

poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu. Działania te głównie polegają na 

motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia i kierowaniu do właściwego zakładu 

lecznictwa odwykowego, a także na kierowaniu wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie 

orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
 W 2019 i 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła 



rozmowy z 8 osobami z problemami alkoholowymi zgłoszonymi do komisji, na ogólną liczbę członków                        

w rodzinie 26 

Z powyższymi wnioskami występowała głównie Policja a także członkowie rodzin. 

 

2) Dane Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, Posterunek Policji w Choczu 
         Na terenie gminy Gizałki w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. doszło do następujących  zdarzeń 

i wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających: 
- interwencje domowe – 12, 

- interwencje w miejscach publicznych- 12, 

- zatrzymani nietrzeźwi kierowcy- 6. 

 

3) Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

 Do głównych powodów przyznania pomocy należy: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania, trudności w 

przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa i ekologiczna. 

 

 Rodziny objęte pomocą społeczna w latach 2019 – 2020 według powodów przyznania pomocy.      

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Rok 2019 2020 2019 2020 

Ubóstwo 74 63 167 139 

Bezdomność 1 2 1 2 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  13 13 71 68 

Bezrobocie 24 22 58 56 

Niepełnosprawność 56 52 104 92 

Długotrwała lub ciężka choroba 20 20 27 29 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem: 

29 24 93 77 

W tym: 

          Rodziny niepełne 
24 20 69 56 

          Rodziny wielodzietne 4 4 23 21 

Przemoc w rodzinie 2 2 6 8 

Alkoholizm 3 2 8 6 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
1 1 1 1 

Zdarzenie losowe 0 0 0 0 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

Niebieska Karta oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U. z 2011 r.  Nr 209, poz. 1245) na dzień 31 

grudnia 2020 r. na terenie Gminy Gizałki odnotowano 9  prowadzonych  procedur Niebieskich Kart. Pomocą 

Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019 było objętych 10 rodzin a w roku 2018 było objętych 11 rodzin. 

Ogółem rodziny z którymi współpracuje Zespół Interdyscyplinarny  w ramach procedury NK   jest ogólnie 9 

wraz z monitoringiem dotyczącym Niebieskich kart, które były już wcześniej zamknięte. 

             Bezrobocie, ubóstwo, niezaradność życiowa oraz brak perspektyw na przyszłość ma duży wpływ na 

szerzenie się alkoholizmu, narkomani i innych patologii społecznych wśród osób dorosłych i młodzieży.                     

W związku z powyższym gmina musi dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec powstawaniu zjawisk 

patologicznych, rozwiązywać problemy już istniejące i podejmować działania w kierunku propagowania 

zdrowego stylu życia wśród jej mieszkańców. 



 

III. CELE OPERACYJNE, KIERUNKI ORAZ DZIAŁANIA W RAMACH GMINNEGO 

PROGRAMU PROFIAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GIZAŁKI NA 2020 ROK 
 

Rozwiązywanie problemów uzależnień jest jednym z ważniejszych obszarów działania administracji lokalnej. 

Polski model rozwiązywania problemów zakłada, że większość kompetencji i środków finansowych 

zlokalizowana jest na poziomie samorządu terytorialnego. W Narodowym Programie Zdrowia wskazany jest 

cel strategiczny, którym jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia  

i związanej z nim jakości życia ludzkiego oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Natomiast 

jednym z celów operacyjnych jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z użyciem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami. Prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

 Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa                          

o przeciwdziałaniu narkomanii wymienia katalog zadań do realizacji za które odpowiedzialna jest gmina.                    

W Gminie Gizałki uchwalany jest jeden program pn.: „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gizałki na tok 2021”. Umieszczenie 

dwóch ustaw w jednym programie wynika z faktu, iż w profilaktyce obydwu można zastosować zbieżne 

działania. Zatem działania profilaktyczne realizowane w Gminie Gizałki skupiają zadania wynikające z ustawy 

o zdrowiu publicznym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy                 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 
  

Cel operacyjny 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

lub narkotyków. 

 

Działania: 

- Kontynuowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych z terenu Gminy Gizałki oraz dla osób doznających przemocy.   

- Rozpowszechnianie i udzielanie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacji przez osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin (ulotki, broszury, strona 

internetowa, itp.). 

-  Kompletowanie materiałów dowodowych o osobach uzależnionych i wnioskowanie o leczenie przymusowe 

na podstawie zgromadzonej dokumentacji wywiadów środowiskowych, danych z GOPS, Policji, informacji 

rodziny, 

-  Ponoszenie kosztów dotyczących sporządzanych przez biegłego psychiatrę i psychologa opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

 

Wskaźniki  realizacji celów: 

 liczba porad udzielonych przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym; 

 liczba  porad prawnych udzielonych w Punkcie  Konsultacyjnym; 

 liczba sporządzonych opinii przez lekarzy biegłych sądowych; 

 

Cel operacyjny 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

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

 

Działania: 

–  Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, wzywanie na rozmowę osób, co do których 

wpłynęło zgłoszenia i pouczenia o zaprzestaniu w/w działań, ewentualne kierowanie na terapię, przygotowanie 

dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu 

Rejonowego II Wydziału Rodzin i Nieletnich w Pleszewie.  

–  Działalność Gminnego Punktu Konsultacyjnego w zakresie diagnozy problemów występujących                              

w rodzinach z zakresu alkoholizmu, narkomanii, przemocy domowej, motywowanie i kierowanie osób 

uzależnionych do podjęcia leczenia. 



–  Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, szkołami i innymi instytucjami 

zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisk 

przemocy. 

–  Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kursy, szkolenia, 

konferencje). 

– Finansowanie szkoleń dla służb zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie w tym Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

– Współpraca z instytucjami z terenu gminy m.in. Policja, Ośrodek Zdrowia, Parafie i organizacje 

pozarządowe. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

 liczba rodzin objęta procedurą Niebieskiej Karty, 

 liczba odbytych spotkań członków Gminnej Komisji, 

 liczba rozmów interwencyjno- motywujących przeprowadzonych przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych, 

 liczba odbytych szkoleń przez służby zajmujące się zjawiskiem przemocy w rodzinie, 

 liczba wniosków skierowanych do Sądu w temacie podjęcia leczenia od uzależnień. 

 

Cel operacyjny 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

Działania: 

3.1 Promocja zdrowia: 

3.1.1 Edukacja zdrowotna: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych dotyczących 

ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz zagrożeń wynikających z używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych oraz innych produktów, których spożywanie może doprowadzić 

do uzależnienia; 

2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez 

dzieci i młodzież. 

3.1.2. Szkolenie kadr 

1) podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i zapobiegania narkomanii oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

3.2 Profilaktyka 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna: 

1) realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, 

młodzieży i rodziców – zgodnie  za zgłoszonymi potrzebami; 

2) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym; 

3) organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu, akcji mających cele profilaktyczne 

typu: konkursy, zwody sportowe, festyny, pikniki i imprezy tematyczne itp.; 

4) dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież m.in. poprzez 

organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

5) dofinansowanie wypoczynku letniego z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych  

różnymi patologiami społecznymi; 

6) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków spędzania wolnego czasu bez używek poprzez wyjazdy na 

basen, wycieczki, rajdy rowerowe, koła zainteresowań czy zajęcia świetlicowe; 

7) organizowanie i finansowanie różnego rodzaju imprez oraz wydarzeń społeczno- kulturalnych 

adresowanych dla mieszkańców gminy Gizałki; 

8) zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumerata specjalistycznych czasopism.  

3.2.2. Profilaktyka selektywna: 
1) wdrożenie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowa psychicznego z obszaru profilaktyki selektywnej adresowanych do 

dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców. 



3.3.3. Profilaktyka wskazująca: 

1) udzielanie specjalistycznej pomocy osobom z problemem alkoholowym i używających środków 

odurzających oraz wsparcie tych osób; 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach, zajęciach profilaktycznych, 

 liczba przeprowadzonych warsztatów czy szkoleń; 

 liczba zakupionych i rozdysponowanych materiałów profilaktycznych. 

 

Cel operacyjny 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii.  

 

- wspieranie działań podejmowanych przez inne instytucje,  organizacje pozarządowe, osoby fizyczne mające 

wyraźne odniesienie profilaktyczne; 

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, który realizuje ustawę o przeciwdziałaniu przemocy                                

w rodzinie. Uruchamianie procedury Niebieskiej Karty w przypadku wystąpienia przemocy  

w rodzinie z problemem alkoholowym; 

- udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym z nadzoru nad osobami poddanymi leczeniu 

odwykowemu;  

- zabezpieczenie środków finansowych na pracę Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz szkolenia dla członków Komisji; 

- zakup koniecznego wyposażenia i materiałów związanych z pracą Gminnej Komisji ds.  Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności niezbędnych środków związanych  

z pandemią (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne dla członków komisji i jej klientów). 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

 liczba podjętych działań profilaktycznych. 

 

Cel operacyjny 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

 

–   wspieranie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych; 

–  wydawanie  opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie  

z uchwałą Rady gminy; 

–  przeprowadzanie kontroli  placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad                           

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych; 

–  podejmowanie interwencji w przypadku niezgodnego z prawem prowadzenia reklamy i promocji napojów 

alkoholowych. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

 liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

 liczba skierowanych wniosków o naruszenie przepisów. 

 

IV.  GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 

1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 Inicjowanie działań dotyczących realizacji programu. 

 Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego                       

w tym: 

-     motywowanie osób do podjęcia lecznictwa odwykowego, 



-     udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu  

      problemów alkoholowych, 

-     kierowanie osób zgłaszanych do GKRPA na specjalistyczne badania diagnozujące chorobę, 

-     kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby      

      uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa      

      odwykowego, 

-     udział w postępowaniu sądowym. 

 Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Gminy w Gizałkach lokalizacji i limicie punktów 

sprzedaży alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 Współudział w kontrolowaniu przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie                     

z zapisami ustawy. 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 

Za realizację zadań ustawowych, w tym wykonywanych podczas posiedzeń GKRPA, przysługuje jej członkom 

wynagrodzenie w wysokości  10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej za każde posiedzenie robocze i wyjazdowe /dyżury w punkcie konsultacyjnym, 

rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych/. Członkowi komisji przysługuje również wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy. 
2a. Za udział w przeprowadzonych wizytacjach w zakresie realizacji programów i warsztatów 

profilaktycznych każdemu z członków Komisji biorącemu udział w wizytacji przysługuje 5% wynagrodzenia 

o którym mowa w pkt 1. Podstawa do wynagrodzenia jest podpis na protokole  

z przeprowadzonej wizytacji przez członków Komisji. 

2b. Przyjmuje się zwroty kosztów podróżny służbowych, tj. związanych z wykonywaniem funkcji 

przewodniczącego lub członka komisji wg zasad uregulowanych rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
 

V. REALIZATORZY PROGRAMU: 

 

1.  Program będzie realizowany przez Wójta Gminy Gizałki, Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach przy współpracy z Policją i innymi 

instytucjami zaangażowanymi w działalność na rzecz profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii. 

 

VI.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

 

Źródłem finansowania zadań  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  

oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  są środki finansowe budżetu gminy pochodzące  z opłat za korzystanie               

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy.             
        Planowane wpływy  z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021 

w Dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153- Przeciwdziałanie narkomanii  i Rozdział  85154 – 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosą 82 200,00 zł i pozostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych 

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Niewykorzystane środki finansowe na realizacje Programu z roku 2020 to kwota 47 726,00 zł. 

Ogółem na realizację zadań i celów ujętych w Programie na rok 2021 to kwota:  129 926,00 zł 

z tego: Rozdział  85153 – Przeciwdziałanie narkomanii -  4000,00 zł; 
Rozdział  85154 –  Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 125 926,00 zł. 

          Zgodnie z art 11 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na 

realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie mogą być 

przeznaczone na inne cele.  



UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/166/2021

Rady Gminy Gizałki

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r,. poz. 2277) oraz ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) nakłada, na Gminę jako zadanie własne obowiązek
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałaniu narkomanii. Niniejsza
uchwała jest wykonaniem obowiązku wynikającego z ustaw, które określają, że realizacja zadań
jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski
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