
Uchwała Nr XXXIV/264/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 grudnia 2013r. 
 

 

w sprawie: ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2014 rok 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art.4 
1
  ust. 2 ustawy z 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi      

(Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) i art. 10 ust. 3  ustawy z 29 lipca 2005 roku                

o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012 r.  poz. 124  ze zmianami)  uchwala się co 

następuje : 

                                                

§  1. Uchwala  się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej 

uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Kłodawa . 

 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  

                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                            Andrzej Legan  



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 4
1
 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2012r. poz.1356 ze zm.) prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Ustawa określa najważniejsze kategorie zadań, które powinny być realizowane 

w oparciu o GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

Wprowadzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok pozwoli na realizację 

określonych w nim celów, w obszarze zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii oraz 

współpracę w tym zakresie różnych podmiotów i instytucji.  

Wykonanie zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych uzależnia się od dochodów z opłat za wydane na podstawie art.18 

i 18¹ w/w ustawy zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie 

z preliminarzem wydatków GKRPA, stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały, 

ogólna kwota wydatków określona została na poziomie 120 tys.zł.  

  

 
 
 
 
 

                                          
 

 

                                                                                                                



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/264/13 

Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013r. 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

na rok 2014 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wprowadzenie 

 

 Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy 

związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów 

szkód alkoholowych  oraz kosztów społecznych  i ekonomicznych, jakie z tego tytułu ponosi 

budżet państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 

zarówno jednostek, jaki i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 

szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód 

społecznych, tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki 

samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie 

zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem 

szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.  

 W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dnia 26 października               

1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Ustawa określa kierunki polityki 

państwa wobec alkoholu. Kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty 

odpowiedzialne za ich realizację. Zgodnie z zapisami ustawy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy i jest 

realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Realizacje tych zadań inicjuje,                 

w myśl ustawy powołana przez Wójta Gminy Kłodawa Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

  

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,  jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych               

w latach ubiegłych. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych             

i naprawczych.  

 

Na podstawie: 

 wywiadów środowiskowych,  

 wyników konkursów tematycznych przeprowadzanych w szkołach, świetlicach oraz 

Gminnym Ośrodku Kultury, 

 zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną, 

 rozmów przeprowadzonych z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzinnymi, 

 obserwacji i przedsięwzięć członków GKRPA, 

stwierdza się że:   

 w gminie Kłodawa istnieje wysoki poziom przyzwolenia społecznego na spożywanie 

alkoholu, 

 rośnie jednak społeczna świadomość o problemie alkoholowym i otwarcie na szukanie 

fachowej pomocy, 



 dorośli mieszkańcy, a także młodzież z terenu gminy używają substancji 

psychoaktywnych, w tym także alkoholu w celu poprawienia sobie nastroju, 

złagodzenia złego samopoczucia, zapomnienia o problemach, 

 najpopularniejszym trunkiem wśród  konsumentów alkoholu w gminie Kłodawa            

jest piwo, 

 wiek inicjacji alkoholowej przypada na okres 13-16 lat, 

 głównym źródłem wiedzy o używkach wśród młodych ludzi w gminie są świetlice, 

szkoły, biblioteka, masmedia (telewizja, prasa, Internet), 

 w przypadku osobistych problemów z uzależnieniem większość osób szukałaby 

pomocy w rodzinie, kolejni wśród osób zajmujących się udzielaniem pomocy                    

i wsparcia (w tym specjalistów) i przyjaciół. 

 

Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana 

Zarządzeniem Wójta Nr 19/2010  dnia 08 kwietnia 2010 r. działająca  w oparciu               

o Regulamin określający zasady funkcjonowania, w zakresie : 

a) inicjowania i koordynowania polityki gminy wobec problemów 

     alkoholowych w Gminie Kłodawa, 

b) prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży 

     napojów alkoholowych w Gminie Kłodawa, 

c) występowania z wytyczaniem priorytetów Gminnego Programu 

     Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

     Przeciwdziałania Narkomanii.  

2. Inne podmioty realizujące zadnia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Źródła i zasady finansowania 

Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe 

budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu ProfilaktykI i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik do 

niniejszego programu.  

 



ZADANIA GMNNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                                      

I ROZWIĄZYWNANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

ZADANIE  I 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Umożliwienie  dostępu do 

bezpłatnego leczenia osób 

uzależnionych i udzielenie 

wsparcia członkom ich rodzin. 

 

 

 

 

1.Pomoc osobom uzależnionym, ofiarom przemocy i ich 

rodzinom poprzez: 

 

a) motywowanie do korzystania z konsultacji dla 

osób     uzależnionych i współuzależnionych oraz 

ofiar przemocy, w tym z pomocy indywidualnej                         

i grupowej z zakresu psychologii, psychoterapii, 

porad prawnych; 

 

 

b) współpracę z podmiotami tworzącymi system 

pomocy osobom uzależnionym i ofiarom 

przemocy (np. udzielanie niezbędnych 

informacji, przygotowanie wymaganej 

dokumentacji, pozyskanie skierowań oraz opinii 

biegłych, wnioskowanie o wsparcie finansowe 

do GOPS). 

 

2.Działania wspierające dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz ofiar przemocy: kierowanie na 

terapie , zakup „zastrzyku” , pokrycie kosztów dojazdu 

do ośrodków profilaktycznych i leczniczych, wsparcie 

finansowe dotyczące zakupu artykułów 

umożliwiających rozpoczęcie leczenia stacjonarnego.  

 

3.Udzielenie pomocy osobom uzależnionym po 

przebytym podstawowym programie terapii – 

zachęcanie do udziału w programach motywujących         

i podtrzymujących abstynencję, monitoring sytuacji 

bieżącej. 

 

4.Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających                      



w przedmiocie uzależnienia. 

 

5.Ponoszenie kosztów postępowania sądowego                      

w sprawach   o zobowiązanie do leczenia  w placówkach 

odwykowych.   

 

ZADANIE II 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy dotyczące uzależnień pomocy 

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

 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

 

1.Zmniejszenie liczby i                             

rodzajów zaburzeń życia 

rodzinnego, związanych              

z nadużywaniem alkoholu              

i innych środków 

psychoaktywnych oraz 

stosowaniem przemocy             

w rodzinie. 

 

 

 

1.Dofinansowywanie działań i programów związanych                 

z opieką psychologiczną, opiekuńczo-wychowawczą, 

prawną dla dzieci i ich rodzin dotkniętych problemem 

uzależnienia. 

 

2.Współudział w działaniach mających na celu pomoc 

osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz 

ofiarom przemocy – współpraca z Policją, GOPS, GBP, 

GOK, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami              

i innymi jednostkami wspierającymi działania 

profilaktyczne. 

  

3.Poradnictwo i interwencje w zakresie problemów 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy.    

 

ZADANIE  III 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych 

oraz dzieci i młodzieży w tym finansowanie prowadzenia zajęć o charakterze 

sportowym, rekreacyjno-wypoczynkowym i opiekuńczo-wychowawczym. 

 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

1.Opóźnienie inicjacji 

alkoholowej, narkotykowej, 

nikotynowej oraz zmniejszenie 

liczby i częstotliwości 

 

1.Pokrycie kosztów realizacji programów 

profilaktyczno-edukacyjnych na terenie szkół i świetlic 

(na wniosek organizatorów/inicjatorów). 

 

2.Współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego 

dla dzieci zagrożonych patologią bądź  też dzieci, które 

nie kwalifikują się do pomocy finansowej GOPS. 

 

3.Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży                



korzystania ze środków 

zmieniających świadomość. 

 

 

o różnym charakterze, mających na celu wskazanie 

możliwości spędzania czasu wolnego bez środków 

uzależniających. 

 

4.Rozwijanie różnorodnych form pomocy dla dzieci                       

i młodzieży zaniedbanej wychowawczo ( w tym 

dożywianie). 

 

5.Dofinansowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież z terenu gminy. 

 

6.Monitowanie do instytucji zajmujących się 

problemami dzieci i młodzieży sytuacji niepokojących 

dotyczących uzależnień. 

 

7.Organizacja lokalnych imprez sportowo-

rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych                        

z odniesieniem profilaktycznym. 

 

8.Współfinansowanie świetlic funkcjonujących na 

terenie Gminy Kłodawa. 

 

9.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 

10.Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-

edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, 

ulotki itp.). 

 

ZADANIE  IV 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
            

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

1.Przestrzeganie zasad 

dotyczących obrotu napojami 

alkoholowymi 

 

1.Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem 

zgodności z uchwałami Rady Gminy dotyczącymi limitu 

punktów sprzedaży i ich lokalizacji. 

 

2.Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń 



 

3.Podejmowanie działań interwencyjnych                             

w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów 

alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na 

tzw. „kredyt” lub „pod zastaw”. 

 

ZADANIE  V 

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Stworzenie standardów 

dotyczących zasad i warunków 

prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz 

wskazanie kierunków polityki 

w zakresie ograniczenia 

dostępności do alkoholu w 

Gminie Kłodawa (przyjmuje się 

jako zasadę, że napój alkoholowy 

nie jest zwykłym towarem, do 

którego można stosować proste 

zasady wolnego rynku, popytu i 

podaży). 

 

1.Ograniczenie dostępności do alkoholu poprzez : 

 

a) określenie liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

Nr XXI/149/08;  

b) stworzenie systemu współpracy ze służbami 

mundurowymi, tj. Strażą Gminną i Policją,                

w sprawie kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

2.Warunki, jakie winien spełniać podmiot starający się                   

o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

 

a) punkt sprzedaży napojów alkoholowych winien 

być estetyczny i zapewniać możliwie wysoki 

standard obsługi klienta;  

 

b) podmioty prowadzące sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie zezwoleń, 

ubiegające się o podawanie napojów 

alkoholowych w ogródkach przed lokalami, 

winni uzyskać opinię Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

 

c) podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych jest zobowiązany do 

odbycia nieodpłatnego szkolenia z zakresu 

podstawowych wiadomości dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 



alkoholowych, prowadzonego przez GKRPA; 

 

d) wymogiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych jest przedłożenie 

zaświadczenia SANEPIDU – w zakresie 

dopuszczania punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych do prowadzenia działalności 

handlowej. 

 

3.Warunki cofania zezwoleń: 

 

a) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

jest cofane w przypadkach określonych                  

w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu            

/ Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 ze zmianami/. 

 

ZADANIE VI 

Tworzenie systemu doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności osób podejmujących 

działalność profilaktyczną. 

 

CEL DZIAŁANIA 

 

 

 

 

 

1.Polepszenie jakości pracy. 

 

 

 

 

1.Kierowanie osób realizujących zadania o charakterze 

profilaktycznym na szkolenia, konferencje, seminaria, 

kursy specjalistyczne i inne. 

 

2.Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z udziałem w formach doskonalenia 

zawodowego członków GKRPA, osób pracujących na 

rzecz uzależnionych i współuzależnionych oraz osób 

odpowiedzialnych za edukację profilaktyczną dzieci             

i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa. 

 

                                                                                  



 Załącznik Nr 1 

                                                                              do Gminnego Programu Profilaktyki 

                                                                 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

                                                                         Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 

 

Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

  na rok 2014 

 

 
 

Przeznaczenie  
 

§ 

 

Kwota  

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 6.000,00 

 

Zakup materiałów i wyposażenia 

 

4210 

 

35.000,00 

 

Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, 

biwaki, obozy letnie i zimowe oraz inne formy spędzania czasu 

wolnego. 

 

 

 

4300 

 

 

27.100,00 

 

 

Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne, 

współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną   i inne  - materiały.  

 

 

 

4210 

 

 

8.000,00 

 

 

Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne             

i inne  - umowy zlecenia. 

 

 

 

4170 

 

 

2.000,00 

 

 

Organizacja ferii zimowych przez GOK w Kłodawie (z siedzibą 

w Wojcieszycach). 

 

 

4300 

 

2.800,00 

 

 

Koszty przejazdów  komisji, refundacje  dojazdów osób do 

ośrodków terapii uzależnień, poradni specjalistycznych itp. 

 

 

 

4410 

 

 

1.000,00 

 

 

Zakup materiałów na potrzeby działalności komisji. 

  

 

 

4210 

 

 

2 000,00 



 

Telefon kom. - kontaktowy. 

 

 

4350 
 

600,00 

 

 

Szkolenia specjalistyczne  dla członków Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

  

 

 

4700 

 

 

500,00 

 

Koszty posiedzenia GKRPA 

 

 

4170 
 

  25 000,00 

 

 

Koszt sporządzenia  opinii w przedmiocie uzależnienia  od 

alkoholu (biegły). 

 

 

 

4300 

 

 

4 000,00 

 

RAZEM 
 

                    114.000,00 
 

 

Działania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii. 

 

                                      

 

10 000,00 

 

OGÓŁEM 

 

124 000,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                          Załącznik nr 2 

                                                                             do Gminnego Programu Profilaktyki  

                                           i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2014 

 

       Zasady   wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania                      

                                      Problemów  Alkoholowych. 

 

 

1. Stawkę wynagrodzenia za udział w posiedzeniu dla członka komisji  

     ustala   się   w  wysokości 25% ryczałtu radnego Gminy Kłodawa. 

2. Dla  przewodniczącego komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości  

25 % ryczałtu radnego przewodniczącego komisji. 

3. Podstawą otrzymywania wynagrodzenia jest podpis złożony na liście  

     obecności potwierdzający udział w posiedzeniu. 

 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


