
UCHWAŁA NR 150/XVI/2020
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Konopiska na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                 
z 2019 r., poz.506 z póżn. zm.) oraz art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z póżn. zm.)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Konopiska na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr 150/XVI/2020

Rady Gminy Konopiska

z dnia 17 stycznia 2020 r.

Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Konopiska na 2020 rok

I.  WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Konopiska na 
rok 2020 określa działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 
i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Program podejmuje rozwiązywanie społecznych zjawisk wieloaspektowo oraz opiera się na 
systemowym i konsekwentnym wdrażaniu programów profilaktycznych we współpracy z różnymi 
środowiskami działającymi w tym zakresie. Jednocześnie zaplanowane i realizowane przez GKRPA 
działania, dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości w zasobach instytucjonalnych i osobowych. 
Ponadto wspomniane działania muszą bazować na zadaniach wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Niniejszy Program uwzględnia wskazówki zawarte 
w Rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania 
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Monitoring dokonany poprzez analizę otrzymanych sprawozdań z ubiegłego roku oraz informacji 
uzyskanych od beneficjentów zadań pozwala wyciągnąć wnioski, że działania inicjowane w ubiegłych 
latach przez GKRPA w Konopiskach, obejmowały najbardziej istotne obszary dotyczące rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy.

Podstawa prawna Programu

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

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

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

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

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

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

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 
oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016 - 2020,

10. Ustawa z dnia 11 września o zdrowiu publicznym.

II.  OCENA SKALI PROBLEMU

1. Dane ogólnopolskie i światowe

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Należą 
do nich urazy, zaburzenia umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, nowotwory, choroby 
układu sercowo - naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno - szkieletowego, 
dysfunkcje układu rozrodczego i szkody prenatalne. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie dotyczą 
wyłącznie osób uzależnionych, lecz również członków ich rodzin. Rodziny te doznają wielu dolegliwości 
natury emocjonalnej, psychicznej i konsekwencji zdrowotnych życia w chronicznym stresie. Szacuje się, że 
w Polsce około 2% populacji to osoby uzależnione od alkoholu - tj. około 800 tys. Z wyliczeń WHO 
wynika, że około 4% populacji, to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie i rodzice) - 
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około 1,5 miliona osób. Również około 4% populacji - około 1,5 miliona to dzieci żyjące w rodzinach 
alkoholowych. Większość współmałżonków i partnerów osób uzależnionych doznaje przemocy ze strony 
współmałżonka czy partnera, w rodzinach tych dochodzi do konfliktów najczęściej z powodu nadużywania 
alkoholu. Od lat utrzymuje się wysoka liczba interwencji policji w sprawach przemocy w rodzinie oraz 
czynów karalnych popełnianych pod wpływem alkoholu.

Każdego roku Policja zatrzymuje w Polsce ponad 160 tys. nietrzeźwych kierowców. W 2018 r. Policja 
zatrzymała 104 601 uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu. Oznacza to spadek o 4,5 proc. 
względem roku 2017. Wśród nich za kierownicą pojazdu mechanicznego siedziało 16 857 osób mających 
we krwi od 0,2 do 0,5 promila. (wzrost o 12 proc. względem 2017 r.) oraz 52 281 osób mających ponad 
0,5 promila alkoholu we krwi (spadek o 5,5 proc. względem roku 2017). (źródło: statystyka.policja.pl).

Z przeprowadzonych w 2015 r. badań (ESPAD) wynika, że napoje alkoholowe są najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jest z dorosłą częścią 
społeczeństwa. Próby picia ma za sobą 83,8% młodzieży w wieku 15-16 lat oraz 95,8% uczniów w wieku 
17 - 18 lat. W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 71,7% 
młodszych uczniów i 92,7% uczniów starszych.

Globalny Raport o Stanie (WHO) z 2018 roku pod względem spożywania alkoholu donosi:

- Co roku z powodu picia alkoholu na świecie umiera 3,3 mln. ludzi.

- To oznacza, że co 10 sekund ktoś umiera z powodu alkoholu.

- Spożywanie alkoholu ma negatywne skutki w przypadku ponad 200 chorób.

2. Dane lokalne

Gminę Konopiska zamieszkuje 10 655 mieszkańców. Opierając się na danych WHO, możliwe jest 
oszacowanie liczby osób na terenie miasta wymagających oddziaływań w ramach gminnego programu. Na 
tej podstawie stwierdza się:

- ok. 2 % dorosłej populacji to uzależnieni od alkoholu –ok. 213 osób,

- ok. 5-7 % populacji to osoby pijące szkodliwie - ok.  533 osoby,

- ok. 4 % populacji to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika -   ok. 426 osób,

- ok. 4 % populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików - ok. 426 osób,

- - 2/3 osób dorosłych i dzieci z tych rodzin, to ofiary przemocy domowej z problemem alkoholowym

- ok. 1 065 osób.

Podczas tworzenia Programu na rok 2020 zostały wykorzystane informacje przekazane przez podmioty 
podejmujące na terenie gminy działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. 
Należą do nich m.in.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, placówki zdrowia, Zespół Interdyscyplinarny, Komenda Policji, Sąd Rejonowy, 
SANEPID, placówki oświatowe i placówka wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe. 
Wykorzystano doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i uzależnień 
w latach poprzednich, programy profilaktyczne złożone przez placówki oświatowe i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej Świetlica socjoterapeutyczna „Promyk” oraz wnioski zawarte w przeprowadzonej na 
zlecenie Gminy Konopiska w 2018 roku badaniach przeprowadzonych w Gminie Konopiska na grupie 
młodzieży. Celem badania był pomiar natężenia zjawisk używania przez młodzież mieszkająca w Gminie 
Konopiska w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Celem badania była również próba 
identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiar zjawiska, zarówno popytu jak i podaży. 
W badaniu poruszano kwestie jak dostępność substancji psychotropowych zarówno w wymiarze 
fizycznym jak psychologicznym.

W badaniu wzięło udział 183 uczniów. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych 
zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii.

3. Zdiagnozowane problemy i potrzeby

Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie następujących problemów i potrzeb:

- utrzymujący się w gminie problem uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
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- występującą wśród dzieci i młodzieży skłonność do zachowań ryzykownych – sięgania po środki 
psychoaktywne, m.in. pod wpływem presji grupy rówieśniczej i stosowania przemocy w sytuacji konfliktu,

- niewystarczająca wiedza mieszkanek i mieszkańców gminy o możliwościach uzyskania profesjonalnej 
pomocy przez osoby zagrożone i uzależnione od środków psychoaktywnych, osoby współuzależnione oraz 
dotknięte przemocą w rodzinie.

Zidentyfikowane problemy wymagają kontynuowania już podejmowanych działań oraz wdrożenia 
nowych, m.in.:

- kształtowania u dzieci i młodzieży postaw asertywnych, rozwijania zainteresowań i umiejętności radzenia 
sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów, wzmacniania wiary we własne siły,

- zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej jako formy profilaktyki wobec uzależnień, 
minimalizującej ryzyko sięgnięcia po środki psychoaktywne w sytuacji problemowej, kryzysowej,

- podniesienia świadomości społecznej na temat uzależnień i przemocy poprzez realizowanie programów 
profilaktycznych,

- przeciwdziałania przemocy poprzez koordynację i usprawnienie działań instytucji i organizacji zajmujących 
się pomocą osobom nią dotkniętym,

- zwiększenia dostępności informacji o podmiotach udzielających wsparcia w obszarze uzależnień i przemocy 
w rodzinie.

III.  ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Konopiska,w szczególności dzieci i młodzież, osoby 
zagrożone uzależnieniami, osoby uzależnione i współuzależnione.

IV.  CELE, PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU

1. Cel strategiczny

Ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających ze 
spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mieszkanki i mieszkańców Gminy 
Konopiska, a w szczególności przez osoby niepełnoletnie.

2. Cele operacyjne

1) Podniesienie w społeczeństwie, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poziomu wiedzy 
o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych.

2) Poprawa jakości życia rodzin z problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, 
w których występuje zjawisko przemocy w rodzinie.

3. Priorytety

1) zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród osób eksperymentujących, używających środki 
psychoaktywne,

2) udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym 
i dotkniętych przemocą,

3) rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży,

4) zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współrealizatorów Programu,

5) prowadzenie edukacji społecznej na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji 
psychoaktywnych,

6) zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim 
i nietrzeźwym.

4. Zadania

4.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu:

1) wspieranie działalności punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, w tym 
m.in.:

Id: 10041B26-D968-4438-B129-BD5334BF4730. Podpisany Strona 3



a) dofinansowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych kierowanych do osób 
uzależnionych i ich rodzin,

b) motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii,

2) zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej jako forma profilaktyki wobec uzależnień, 
minimalizująca ryzyko sięgnięcia po środki uzależniające w sytuacji problemowej, kryzysowej,

3) dofinansowanie szkoleń dla osób działających w obszarze zdrowia publicznego oraz profilaktyki 
uzależnień i przeciwdziałania przemocy (m.in. terapeutów, specjalistów psychoterapii i instruktorów terapii 
uzależnień, pracowników służby zdrowia), służących zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

4) podejmowanie przez GKRPA czynności związanych z przyjmowaniem i realizacją wniosków                     
o zastosowanie leczenia odwykowego względem osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu:

- przeprowadzanie rozmów zmierzających do objęcia leczeniem osób podejrzewanych o uzależnienie od 
alkoholu,

- przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu na 
leczenie odwykowe,

- motywowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu do podjęcia leczenia,

- kierowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych sądowych celem 
wydania stosownej opinii,

- kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu 
Rejonowego w Częstochowie,

5) finansowanie udziału w szkoleniach i kursach członków GKRPA oraz osób działających w obszarze 
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

6) organizowanie spotkań członków GKRPA z przedstawicielami instytucji zajmujących się problematyką 
terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- wysokość dofinansowania punktów konsultacyjnych oraz liczba osób objętych przez nie wsparciem,

- wysokość dofinansowania zajęć terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem 
oraz jej rodziców oraz liczba osób nimi objętych,

- wysokość dofinansowania profilaktycznych programów psychoedukacyjnych oraz programów 
psychoterapii,

- liczba otrzymanych przez GKRPA wniosków w sprawie objęcia osób podejrzewanych o nadużywanie 
alkoholu leczeniem odwykowym,

- liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące,

- liczba osób skierowanych przez GKRPA na badanie do biegłych sądowych,

- liczba wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu ws. zobowiązania do podjęcia leczenia 
odwykowego,

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie szkoleń członków GKRPA oraz osób 
działających w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

4.2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1) wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach 
wsparcia dziennego w ramach profilaktyki uniwersalnej,wskazującej i selektywnej, w tym m.in.:

- dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,

- dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,

- pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego,
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2) wsparcie pracy środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym,

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

a) wspieranie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
koordynującego pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) współpraca GKRPA m.in. z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, GOPS oraz placówkami służby 
zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy rodzinom w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”,

c) realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej, mające na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości,

d) współpraca z sądami w zakresie kierowania osób nadużywających alkoholu i stosujących przemoc 
w rodzinie na leczenie odwykowe oraz do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub 
terapeutycznych.

4) uwzględnianie w lokalnych informatorach zagadnień z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi        
i przemocy domowej oraz stosowania procedury „Niebieskie Karty”.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych     
i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego oraz liczba osób objętych przez 
nie wsparciem,

- wysokość dofinansowania warsztatów profilaktycznych oraz liczba osób nimi objętych,

- wysokość dofinansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy     
w Rodzinie,

- liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”,

- wysokość dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie wspierania przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i wspierania edukacji antydyskryminacyjnej.

4.3. 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, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych  i socjoterapeutycznych:

1) dofinansowanie zajęć oraz programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci                       
i młodzieży na poziomie profilaktyki uniwersalnej, w tym: programów realizowanych przez placówki 
opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki wsparcia dziennego,

2) promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez 
realizację projektów i programów profilaktycznych, w szczególności programu „Profilaktyka              
i sport”, m.in. w zakresie dofinansowania zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących zasadę fair play,

3) realizacja programów profilaktycznych obejmujących warsztaty profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół 
podstawowych,

4) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców               
i nauczycieli,

5) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 
z programem profilaktyki uzależnień,

6) wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i udzielania 
pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne (sięgają po środki uzależniające, stosują agresję 
i przemoc),

7) organizacja szkoleń warsztatowych dot. m. in. diagnozy i interwencji w kryzysie oraz doskonalenia 
kompetencji nauczycieli, wychowawców i pedagogów w celu zapobiegania samookaleczeniom                         
i zamachom samobójczym dzieci i młodzieży,
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8) współpraca GKRPA, GOPS, kuratorami sądowymi i policją w celu rozpoznawania potrzeb                       
w zakresie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych i środowisku pozaszkolnym,

9) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw poświęconych problematyce uzależnień, FAS (Alkoholowego 
Zespołu Płodowego),

10) wspieranie edukacji publicznej poprzez:

a) przekazywanie placówkom oświatowym, organizacjom pozarządowym, parafiom, placówkom ochrony 
zdrowia i jednostkom pomocy społecznej informacji na temat dostępnej oferty pomocy                      
w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie,

b) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy                 
w rodzinie,

c) szkolenie sprzedawców w zakresie zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

d) przeprowadzanie badań metodą „Tajemniczy klient” mających na celu sprawdzenie przestrzegania 
zakazu sprzedawania alkoholu osobom małoletnim,

11) zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym:

- zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach sportowych,

- podejmowanie inicjatyw, kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- wysokość dofinansowania przedsięwzięć organizowanych w ramach programu „Profilaktyka i sport” 
oraz liczba osób biorących w nich udział,

- wysokość dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
liczba osób nim objętych,

- liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej i przemocy                     
w rodzinie oraz liczba osób nimi objętych,

- liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych szkoleniami,

- liczba interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z nieprzestrzeganiem zakazu 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

4.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich, punktów 
konsultacyjnych oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1) dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty, kierowanych do osób i rodzin dotkniętych problemem 
uzależnień,

2) dofinansowywanie badań z zakresu spraw społecznych, tworzenie diagnoz i ekspertyz, w tym 
przeprowadzenie w placówkach oświatowych badań ankietowych dotyczących używania środków 
psychoaktywnych oraz zagrożeń innymi uzależnieniami i przemocą wśród młodzieży szkolnej,

3) współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki                             
i promowania postaw trzeźwościowych.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania z zakresu spraw społecznych, diagnozy 
i ekspertyzy,

- ilość przeprowadzonych badań.

4.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy, 
promocji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego:

1) wizytacje i kontrole w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania 
zapisów zawartych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
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2) podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania                          
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. zakazu promocji i reklamy napojów 
alkoholowych, sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

3) podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem art. 13¹ 
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- liczba wizytacji i kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- liczba podjętych interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków korzystania z wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- liczba wszczętych postępowań w związku z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4.6. Zapewnienie realizacji zadań zawartych w Programie:

1) wspieranie podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w tym: zakup wyposażenia (w tym środków 
trwałych), materiałów i artykułów związanych z obsługą i promocją GKRPA oraz realizacją Programu,

2) dostosowanie obiektów, w tym m.in. zakup wyposażenia (doposażenia w sprzęt niezbędny do udzielania 
świadczeń) dla potrzeb zadań realizowanych w ramach Programu przez jego realizatorów 
i współrealizatorów, m.in. przez instytucje, organizacje pozarządowe, jednostki kościelne, placówki 
wsparcia dziennego.

Wskaźniki oceny realizacji zadania:

- liczba wspieranych podmiotów i wysokość ich dofinansowania,

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na obsługę GKRPA.

W Gminie Konopiska nie funkcjonuje Cetrum Integracji Społecznej.

V.  Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Konopiska na rok 2020.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy Konopiska w roku 
2020 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

2. Współorganizatorzy Programu:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy szkół podstawowych 
i przedszkoli, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” Komisariat Policji w Blachowni, Sąd, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji oraz inne podmioty, którym zlecane są 
zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Gminna Komisja działa w oparciu o zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 43/2009 z dnia 27 maja 
2009r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Źródła finansowania Programu

W budżecie Gminy wydzielone są w rozdziale 85154 środki finansowe na realizację gminnego programu 
pochodzące z opłat uzyskanych w ciągu roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 
realizację zadań ujętych w programie na rok 2020 w budżecie znalazła się kwota 157 834,00 zł.

1) budżet gminy Konopiska, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym środki finansowe uzyskane z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku;

2) środki niewykorzystane na realizację Programu przechodzą z roku ubiegłego;

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych;

4) środki finansowe realizatorów Programu.

5. Monitoring Programu i sprawozdawczość
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Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu 
informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowane zgodnie 
z założonym planem. Monitoring będzie obejmował następujące elementy:

1) czas realizacji zaplanowanych działań oraz ich zakres,

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz źródła ich pochodzenia,

3) stan realizacji poszczególnych zadań.

Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony przy wykorzystaniu wyznaczonych 
w dokumencie wskaźników monitoringowych, na podstawie sprawozdań przekazywanych przez jego 
realizatorów/współrealizatorów do Pełnomocnika. Wnioski z niego płynące zostaną uwzględnione                 
w sprawozdaniu.

Monitoring realizacji Programu dostarczy również informacji pozwalających na przeprowadzenie 
jego ewaluacji, która dotyczy oceny efektów wdrożenia wyznaczonych zadań.

Program ma charakter otwarty. W przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych 
potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.

VI.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wys. 150 zł 
za posiedzenie.

2. Wynagrodzenie dla pracownika wykonującego czynności administracyjne Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji Komisji 
(umowa-zlecenie) 300 zł miesięcznie.

3. Wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
700 zł miesięcznie.

Wynagradzanie wypłacane jest na podstawie list obecności na posiedzeniu Komisji i rachunków za 
wykonanie zleconych czynności podpisanych przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
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