
 

Uchwała nr III/22/2018 

Rady Gminy w Gnojniku 

Z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na 

rok 2019. 

 

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

gminnym ( t. j. Dz. U. 2018. 994 z p. zm. ) art. 41 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz. U.2018.2137 ) oraz art. 10 ust 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U.2018.1030 z p. zm.), Rada Gminy w Gnojniku 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Gnojnik na rok 

2019 w brzmieniu załącznika do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       mgr inż. Paweł Prus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Załącznik do 

         Uchwały Nr III/22/2018 

         Rady Gminy  Gnojnik 

         z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Gnojnik 

na rok 2019. 

 

 

 

Gnojnik, 2018r. 



Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział I. Wprowadzenie. 
 

Alkohol jest jedną z najpopularniejszych substancji psychoaktywnych, a jego nadmierne 

używanie może prowadzić do wystąpienia wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Nadużywanie  

alkoholu niejednokrotnie jest przyczyną wystąpienia problemu przemocy w rodzinie, ubóstwa 

i wykluczenia społecznego. 

 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych podejmuje się 

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

alkoholizmowi ( t. j. Dz. U.  2018.2137.). Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

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

W szczególności zadania te obejmują: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

 

Zgodnie z Art. 10. Ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 

2018. 1030 z p. zm. ), przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących 

m.in.: 

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej; 



• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo- -rekreacyjnych dla uczniów; 

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

W celu realizacji zadań, o których mowa wyżej, opracowuje się projekt Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii zwany dalej Programem jest dokumentem zawierającym zadania, które będą 

realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz z  wykorzystaniem istniejących 

zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. Działania podejmowane 

w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów 

powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie 

podwyższonego ryzyka. Ze względu na to, że Gmina Gnojnik jest małą gminą, na terenie której nie 

ma ośrodka leczenia odwykowego ani poradni terapii odwykowych, zadania będą ukierunkowane 

przede wszystkim na profilaktykę I – rzędową. 

 

Rozdział II . Podstawa Prawna. 
 

Realizacja powyższych zadań prowadzona  jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego 

corocznie przez Radę Gminy i opiera się na następujących aktach prawnych: 

• ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018. 2137.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U.2018. 1030 z p. zm.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015. 1390) 

• ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz.U.2018. 1508 z p. zm.); 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojnik na lata 2013-2020; 

• Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U. 2016. 1492); 

• ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym ( t. j. Dz.U. 2018. 1492.); 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U.  

2018. 998 z p. zm.). 

Program w swojej treści uwzględnia także rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku. 

 



Dział II .PLAN REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Rozdział I. Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionym od alkoholu.   

Zadania: 

a) współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie leczenia  

osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, takimi jak: Poradnia 

Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia, Poradnia Leczenia 

Uzależnienia i Współuzależnienia, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Poradnia Psychiatryczna 

w Brzesku; 

b) ponoszenie kosztów związanych z wydaniem opinii przez biegłych  w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu; 

c) pokrywanie opłat  związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku w/s 

zastosowania obowiązku leczenia odwykowego wobec osób,  u których podejrzewa się 

nadużywanie alkoholu; 

d) zakup materiałów informacyjno– edukacyjnych dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Referenta ds. profilaktyki  

i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także podnoszenie kwalifikacji ich poprzez 

szkolenia. 

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

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

Zadania: 

a) dofinansowanie do pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem, w razie potrzeb, miejsc w 

Placówce Wsparcia Dziennego; 

b) dofinansowywanie zajęć oraz programów profilaktycznych i integracyjnych  

w świetlicach wiejskich z terenu Gminy Gnojnik, a także materiałów koniecznych do 

przeprowadzenie tych zajęć; 

c)  zakup książek i prenumerata czasopism o tematyce profilaktyki alkoholowej, uzależnieniach, 

a także poruszających problem przemocy w rodzinie dla szkół, bibliotek i świetlic wiejskich 

z terenu Gminy Gnojnik; 

d) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań w zakresie rozpoznawania  

i przeciwdziałania zjawisku uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie; 

e) edukacja publiczna poprzez zakup ulotek, broszur, poradników informujących o zagrożeniach 

związanych z uzależnieniem od alkoholu; 

f) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci 



g) organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, opiekunów i członków rodzin, mających na 

celu wzmocnienie więzi rodzinnych, lepszą komunikację interpersonalną; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

Zadania: 

a) finansowanie programów, spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół, 

przedszkoli i placówek oświatowo – wychowawczych z terenu Gminy Gnojnik,  

a także dla wychowawców i rodziców; 

b) dofinansowywanie szkoleń i kursów  dla nauczycieli i rodziców w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

c) dofinansowywanie działalności profilaktycznej w szkołach i świetlicach wiejskich typu: 

pogadanki, wykłady, prelekcje dla dzieci i młodzieży o tematyce zagrożeń wynikających 

z sięgania po używki; 

d) dofinansowywanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Gnojnik, podczas którego przeprowadzane będą programy 

profilaktyczne; 

e) organizowanie lub dofinansowywanie akcji profilaktycznych typu: festyny, ogniska, wycieczki, 

spotkania okolicznościowe, konkursy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej a przez to 

promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież; 

f) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez 

dofinansowywanie obozów sportowych; 

g) dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

h) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach poprzez zakup 

i dystrybucję materiałów informacyjno- edukacyjnych  dla społeczności Gminy Gnojnik, 

a także poprzez udział w kampaniach społecznych; 

i) współpraca z Kościołem Katolickim oraz organizacjami katolickimi z terenu Gminy Gnojnik 

w promowaniu trzeźwych obyczajów wśród dzieci i młodzieży; 

j) współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział III Rodzinny i Nieletnich Brzesku, dyrektorami 

placówek oświatowych z terenu Gminy Gnojnik, Policją oraz Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzesku oraz instytucjami i organizacjami mającymi w swym statucie profilaktykę 

alkoholową; 

k) dofinansowywanie działań profilaktycznych podejmowanych przez organizacje 

i stowarzyszenia, mające w statucie punkty dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania 

uzależnieniom, przemocy domowej; 

l) dofinansowywanie i udział w kampaniach profilaktycznych o zasięgu lokalnym 

i ogólnopolskich; 

m) monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym poprzez 

przeprowadzenie diagnoz  lub ekspertyz samodzielnie, bądź zlecając je profesjonalnym 

instytucjom, pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych; 



4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Zadania: 

a) wspieranie materialne i edukacyjne instytucji, organizacji pozarządowych zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów uzależnień; 

b) zlecanie zadań z zakresu Gminnego Programu organizacjom pozarządowym; 

c) współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnojniku, Zespołem Kuratorów przy 

Sądzie Rejonowym w Brzesku; 

d) współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, 

Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w szkoleniach 

organizowanych przez w/w. 

e) prenumerata, zakup czasopism i literatury o tematyce związanej z uzależnieniami 

i problemami zagrożeń społecznych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o  wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zadania: 

a) współpraca z Policją w związku z naruszeniem wyżej cytowanych przepisów  

w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży 

napojów alkoholowych nietrzeźwym i nieletnim na kredyt i pod zastaw; 
  

Rozdział II. Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

a) prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym, bądź 

dopiero sięgających po narkotyki. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy prawnej 

i psychospołecznej. 

a) organizowanie szkoleń, narad, konferencji w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii. 

organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, członków rodzin mających, na celu wzmocnienie 

więzi rodzinnych, lepszą komunikację interpersonalną, pomoc w wychowywaniu dzieci; 

b) edukacja publiczna np. zakup broszur, ulotek, poradników o tematyce uzależnienia od 

narkotyków, dopalaczy; 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, zwłaszcza dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. 

a) promocja zdrowego stylu życia; 

b) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do 

narkomanii; 



c) prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej 

i rodzinnej; 

d) realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

e) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci 

uczestniczących w programach profilaktycznych; 

f) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci młodzieży; 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

a) współdziałanie i wspieranie instytucji, osób prawnych i fizycznych, które podejmować będą 

działania w kierunku przeciwdziałania zjawisku narkomanii. Mogą one przyjąć formy 

konkursów, zawodów sportowych, imprez które będą promować zdrowy styl życia bez 

uzależnień, a także będą pozytywnie kształtować postawy i osobowości dzieci i młodzieży; 

b) zlecanie zadań z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii organizacjom pozarządowym. 

c) współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 

Rozdział III. Monitoring. 
 

Monitorowanie stanu problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Gminy Gnojnik odbywa 

się we współpracy z gminnymi organizacjami i instytucjami, których zadania są zbieżne z celami 

niniejszego programu, poprzez: 

1. Prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska nadużywania alkoholu 

i narkotyków. 

2. Wymianę informacji na temat zjawiska alkoholizmu i narkomanii pomiędzy tymi instytucjami. 

3. Analizę uzyskanych danych, opracowywanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy. 

 

Rozdział IV . Finansowanie i realizacja Programu. 
 

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 są dochody uzyskane 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Współrealizatorzy  programu: 

 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Poradnia Leczenia Uzależnień 

i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień w Brzesku; 

• Placówki Wsparcia Dziennego; 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gnojniku; 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku; 



• Komisariat Policji w Czchowie,; 

• Parafie z terenu Gminy Gnojnik; 

• Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Gnojnik; 

• Centrum Kultury w Gnojniku wraz ze świetlicami wiejskimi; 

• Kluby sportowe z terenu Gminy Gnojnik; 

• Organizacje pozarządowe i instytucje działające na teranie Gminy Gnojnik; 

 

Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii będzie koordynowana przez: 

 

• Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku; 

• Referenta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii; 

• Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 

Rozdział V. Sprawozdawczość. 
 

Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedłożony zostanie Radzie Gminy  

w Gnojniku w terminie do 31 marca następnego roku, którego dotyczy raport. 

 

Dział III. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

Rozdział I. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gnojniku. 
 

1. Główną rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 

Placówkami Wsparcia Dziennego, Ośrodkami Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie,  Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. 
 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojniku została powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy Gnojnik, a zasadność jej działania wynika z art. 41 ust. 3 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2018. 2137.). 

 



3. Zgodnie z art. 4 1 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy  w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gnojniku wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

4. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gnojniku. 

 

 

Rozdział II. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gnojniku. 
 

1. Członkom GKRPA w Gnojniku przysługuje wynagrodzenie za każdorazowy udział 

w posiedzeniu Komisji, a także za pracę w zespole kontrolnym w wysokości 140,00 zł brutto. 

 

2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 jest lista obecności 

z poszczególnych posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gnojniku . 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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