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Gminny Program Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych I Narkomanii  
na rok 2010  
 
Diagnoza środowiska lokalnego i sytuacji społecznej dla rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Ludność gminy ogółem: - 10 500 
w wieku przedprodukcyjnym do 15 roku – 1.495 
w wieku produkcyjnym: - 7.227 
w wieku poprodukcyjnym: - 1.776 
stopa bezrobocia  w 2008r w powiecie  –  5.524, męŜczyzn-2575,kobiet -2949 
bezrobotni zarejestrowani w Konopiskach  ogółem- 289, męŜczyzn-123 kobiet-166 
Na terenie gminy usytuowanych jest: 
- 5 przedszkola – 218 dzieci 
- 7 szkół podstawowych – 599 uczniów  
- 3 gimnazja 406 – uczniów 
 
W Konopiskach obowiązuje Uchwała Rady Gminy ( Nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r) w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu ( z 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy w ilości 35 punktów, i 
Uchwała Rady Gminy NR 143/XX/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia dla gminy 
Konopiska liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% alkoholu /za 
wyjątkiem piwa/, do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy w ilości 17 punktów oraz uchwała określająca 
zasady usytuowania miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych.  Uchwała 194/XXVIII/93 i  uchwała  Nr 
42/V/99r 
Na terenie gminy w 44 punktach sprzedaŜy moŜna nabyć alkohol.  
38 sklepów prowadzi sprzedaŜ napojów alkoholowych w tym: 
  -  29 sklepach moŜna nabyć alkohol powyŜej 18 % a w 38 piwo  
  -  13 punktów gastronomicznych prowadzi sprzedaŜ piwa  w 4 moŜna nabyć alkohol powyŜej 18 %. 
 
W 2009 r do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 51 wniosków o 
pomoc w podjęciu leczenia odwykowego osób uzaleŜnionych od alkoholu.  
W 18 przypadkach skierowano wnioski do sądu o leczenie 
 

I. Cel programu  

Celem programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych I narkotykowych na terenie 
gminy Konopiska jest określenie działań zmierzających do zapobiegania powstawania i likwidacji juŜ 
istniejących negatywnych zjawisk wynikających z naduŜywania alkoholu I naduŜywania narkotyków 

II. Działania w zakresie profilaktyki w śród dzieci i młodzie Ŝy  
 
Na podstawie analizy problemów alkoholowych i innych uzaleŜnień występujących na terenie zasadne 
jest kontynuowanie podejmowanych w latach ubiegłych zadań, kładąc szczególny nacisk na: 
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
 
2. Podejmowanie działań pomocowo-interwencyjnych na rzecz osób z problemami alkoholowymi oraz 
pomocy psychologicznej dla rodzin a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 
 
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach 
 
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń czy osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów uzaleŜnień 
 



 
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego. 
 
6. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy w 
szczególności dzieci I młodzieŜy w szkołach. 
 
7. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie pogłębiania się patologii dzieci 
zaniedbanych społecznie. 
        
III. Działania w zakresie profilaktyki dorosłych 
    
Zadania w zakresie profilaktyki uzaleŜnień na terenie gminy realizowane będą podobnie jak w latach 
ubiegłych przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz w/w problemów  i 
obejmować będą: 
- popularyzację  wiedzy na temat szkodliwości spoŜywania alkoholu i wynikających z tego zagroŜeń  
  oraz moŜliwości leczenia i uzyskania pomocy, 
-wspieranie inicjatyw propagujących trzeźwy styl Ŝycia, podejmowanych przez  samorządy   
 mieszkańców, placówki kulturalno-oświatowe i  inne. 
- edukacje osób(policjantów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i  innych) zajmujących się   
 rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie  gminy 
 
Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzone będą przez  
Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
szkoły i  inne placówki działające na terenie gmin. 
 
IV. Do zadań Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych naleŜy: 
 
Regulamin działania  Komisji: 

1. Współpraca z Pełnomocnikiem przy opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

2.  BieŜąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu . 

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki. 

4. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci 

5. Prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych osobami wnioskowanymi o 

zastosowanie leczenia odwykowego. 

6. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego. W przypadku osób naduŜywających 

alkoholu do Sądu Rejonowego 

7. Zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej. 

8. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

9. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i spoŜycia napojów 

alkoholowych. 

10. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw. 

11. Rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzaleŜnień i profilaktyki wpływających do 

Urzędu Gminy. 

12. Komisja odbywa posiedzenia  jeden raz w miesiącu. 

 



13. Podjęte postanowienia ,decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji. 

14. Z kaŜdego posiedzenia jest sporządzany protokół. 

Członkowie Komisji otrzymają wynagrodzenie dieta  za udział w posiedzeniach komisji i jej pracach 
zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i wynosi 
80 zł brutto. 

Na realizacje programu przeznacza sie kwotę146.000 zł 

V. Środki bud Ŝetowe na profilaktyk ę i  rozwi ązywanie problemów alkoholowych przeznacza  si ę 
w szczególno ści  na : 

- pomoc w  finansowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących trzeźwy tryb Ŝycia zajęcia        
sportowe, artystyczne, kulturalne 

- finansowanie programów profilaktycznych dla  uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

-finansowanie działań profilaktycznych dla dorosłych 

-finansowanie kosztów związanych z adaptacja i wyposaŜeniem budynków uŜyteczności publicznej na              
świetlice młodzieŜowe, przeznaczone m.in. do popularyzacji wychowania w trzeźwości, 

-finansowanie  szkoleń dla członków komisji 

- wspieranie  w organizowaniu wspólnie ze środowiskiem szkolnym, radami sołeckimi  róŜnego 
rodzaju imprez okolicznościowych , propagowanie i współorganizowanie imprez trzeźwościowych  dla 
młodzieŜy i dzieci 

-zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów, 

- inne wynikłe w trakcie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

V. POSTANOWIENIE OGÓLNE  

 Realizacja powyŜszych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, 
uchwalonego corocznie przez Radę  Gminy 

Działania ujęte w Gminnym Programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Konopiska 

Realizacja powyŜszych zadań opiera   się na następujących dokumentach prawnych: 

-Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                   
alkoholizmowi(tekst jednol.Dz.U. z 2007r Nr 70 poz.473 z póź.zm 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r Nr 180, 
poz.1493 z późn.zm 

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz.U. z 2005r Nr 179,poz.1485 z 
późn.zm. 



-Ustawa z  dnia 12  marca 2004r o  pomocy  społecznej(Dz.U. z 2009r Nr 175, poz.1362 z póź.zm.) 

-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 

-Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 

-Krajowy program Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2006-2010 

Pod uwagę zostały równieŜ wzięte rekomendacje, opracowane przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych i narkomanii są środki finansowe budŜetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z   
zezwoleń na sprzedaŜ  napojów alkoholowych 

Program swym zasięgiem obejmuje szereg grup docelowych, skierowany jest do osób naduŜywających 
alkoholu jak równieŜ do ogółu społeczeństwa,  ale przede wszystkim do   dzieci i  młodzieŜy, w tym 
młodzieŜy z  grupy  ryzyka 

VI. ZAŁOśENIA PROGRAMOWE  

Skuteczno ść realizacji programu. 
 

Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób 
stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowymi Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych będzie ściśle współpracowała ze szkołami, GOPS, Policją, słuŜbą zdrowia. 

W roku 2010 Gminna Komisja skupi się na zapobieganiu powstania problemów związanych z 
naduŜywaniem alkoholu oraz tworzenia modelu pomocy rodzinom dotkniętych problemem narkomanii 
poprzez poszerzenie katalogu działań Punktu Konsultacyjnego o kontakt z psychologiem  oraz 
współpracę z Poradniami Odwykowymi. Szczególnie znaczenie mają działania profilaktyczne i 
edukacja publiczna, które realizowane będą na terenie szkół w gminie. 

Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym i publicznym tak duŜej liczby dzieci i ich rodzin daje 
nadzieję na zmianę stylu Ŝycia wielu rodzin. 
Działania te wymagają ludzi kompetentnych, stąd teŜ niezbędna jest współpraca z istniejącymi 
instytucjami, które fachowo zajmują się rozwiązywaniem tych problemów. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii jest przedsięwzięciem mającym na celu konkretną pomoc uzaleŜnionym i ich rodzinom 
przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia traktującego alkoholizm i narkomanię jako chorobę. 
Takie stanowisko pozwala odrzucić ocenę moralną a przystąpić do działań medycznych, 
psychoterapeutycznych i profilaktycznych w celu uzyskania zamierzonych efektów w walce z chorobą. 

 

 

 

 

 

 

 



   Harmonogram  zadaniowy i preliminarz kosztów na 2010r do Gminnego  Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii   

 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni za 

realizację 

 Termin 

I. Zwiększenie 

dostępności 

pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu  i 

narkotyków 

1.Diagnoza  środowiska lokalnego i sytuacji 

społecznej dla rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii  

 

2.Udzielanie pomocy osobom 

uzależnionym z problemem alkoholowym 

w Punkcie Konsultacyjnym 

- motywowanie i informowanie o 

możliwości podjęcia leczenia, 

-rozpoznanie zjawiska przemocy domowej 

rodzinie i udzielanie stosownego wparcia i 

informacji o możliwości uzyskania pomocy 

 

3.Eksponowanie informacji w miejscach 

publicznych na temat form pomocy 

osobom uzależnionym i 

współuzależnionym oraz na temat chorób 

alkoholowych i narkotyków szkodliwości 

zażywania narkotyków przez  młodzież 

 

3.Finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego 

 

4.Opłacanie kosztów związanych z 

kierowaniem na leczenie odwykowe-

ekspertyzy uzależnionych(dla biegłych 

sądowych) 

 

GOPS, Szkoły z terenu 

Gminy, 

Osoba zatrudniona w 

Punkcie 

Konsultacyjnym 

Psycholog 

Pełnomocnik  

GKRPA 

Cały rok 

                                                            Wydatki:   18.000 zł 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni za 

realizację 

 Termin       

II. Udzielanie 

rodzinom w którym 

występują 

problemy 

alkoholowe 

pomocy 

psychospołecznej  i 

prawnej, a  w 

szczególności 

ochrony przed  

przemocą w 

1.Współdziałanie  Komisji z Policją  oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

sprawach przemocy domowej 

-prowadzenie wywiadów środowiskowych  

-podejmowanie interwencji w sytuacjach 

problemowych (utworzenie zespołu 

interdyscyplinarnego) 

 

2.Udostępnianie bezpłatnych porad w 

ramach punktu konsultacyjnego dla rodzin 

z problemem alkoholowym i ofiarom 

GOPS, Policja 

Pełnomocnik 

Cały rok 



rodzinie przemocy w rodzinie 

 

 

3.Prowadzenie rozmów motywacyjno 

interwencyjnych zmierzających do  

podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego. 

 4.Zaciągnięcie opinii biegłych w sprawach 

o stwierdzenie uzależnienia. 

5,Kierowanie wniosków do  Sądu  w  celu 

zobowiązania  do leczenia odwykowego  

 

6.Współpraca z organizacjami tworzącymi 

system pomocy  ofiarom  

przemocy  domowej w ramach 

Ogólnopolskiego pogotowia dla Ofiar  

Przemocy Domowej – Niebieska Linia 

 

                                              Wydatki:   1.000,00 zł 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni za 

realizację 

         

Termin       

III.Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności, 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

przeciwdziałanie 

narkomanii w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży , 

w tym, w tym 

prowadzenie 

pozalekcyjnych 

zajęć sportowych a 

także  dożywiania 

dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo – 

wychowawczych i 

socjoterapeutyczny

ch. 

1.Realizacja w szkołach programów 

profilaktycznych o szkodliwości 

nadużywania alkoholu i sięgania po  środki 

odurzające, nastawionych na promowanie 

zdrowego stylu  życia. 

(zakupy, nagrody dla dzieci biorących  

udział w konkursach o tematyce 

profilaktycznej))  

2.Finansowanie zajęć i programów 

profilaktycznych o szkodliwości 

nadużywania alkoholu i sięgania po  środki 

odurzające. 

(dofinansowanie do biletów dla  dzieci i 

młodzieży  uczęszczających na spotkania o 

tematyce profilaktycznej) 

 

 

3.Dofinansowanie   działalności 

profilaktycznej poprzez promowanie 

alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego przez  młodzież  i  dzieci 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

artystyczne, kulturalne w oparciu o zasoby 

bazy oświatowej w tym: - zakup 

niezbędnych materiałów i wyposażenia do 

prowadzenia  zajęć profilaktycznych i 

Dyrektor GZOKSTiP, 

GOPS 

GKRPA 

Pełnomocnik 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terapeutycznych 

 

4.Pokazanie dzieciom modelu spędzania 

wolnego czasu bez alkoholu, narkotyków- 

dofinansowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży na obozach, biwakach, 

wycieczkach, koloniach  , których program 

obejmuje zajęcia z elementami 

socjoterapeutycznymi 

 

5.Organizowanie spotkań ż psychologiem 

w szkołach na temat szkodliwości 

nadużywania alkoholu i narkotyków 

 

8.Organizowanie  wspólnie ze 

środowiskiem szkolnym, ośrodkiem kultury 

i radami sołeckimi różnego rodzaju imprez 

okolicznościowych mających na celu 

zmianę obyczajów  w zakresie spożywania 

napojów alkoholowych, propagowanie i 

współorganizowanie imprez 

trzeźwościowych, dla młodzieży i dzieci 

-organizowanie imprez  okolicznościowych 

w przedszkolach, szkołach, ośrodkach 

kultury (przegląd kolęd i pastorałek i inne) 

-Międzypowiatowy konkurs plastyczny  na 

kartę „Anioł” realizowany w szkołach i 

ośrodkach 

- Organizacja turniejów sportowych w 

ramach Dni Konopisk, Dzień Sportu, 

Dożynki 

-Organizacja Integracyjnego Dnia Dziecka 

połączonego z Dniem Sportu z udziałem 

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy 

w ZSP im.Jana Kochanowskiego w  

Aleksandrii 

-Opieka nad dziećmi rodzin patologicznych, 

dotkniętych przemocą,  

organizowanie Mikołajek 

 

- Zorganizowanie  spotkania integracyjnego  

wigilijnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

grudzień 

                                             Wydatki:      66.600 zł 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni za  Termin       



realizację 

IV. 

Wspomaganie 

działalności 

instytucji, 

stowarzyszeń i 

osób fizycznych, 

służącej 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

Wspieranie 

zatrudnienia 

socjalnego 

poprzez 

organizowanie i 

finansowanie 

centrów 

integracji 

społecznej 

1.Integracja dzieci z różnych warstw 

społecznych współpraca i spotkania  z 

rówieśnikami, rozwijanie swoich zdolności i 

zainteresowań  -adaptacja i doposażenie  

świetlic   

 

2.Edukacja publiczna przez  zakup i kolportaż 

broszur, ulotek, plakatów, czy też czasopism 

oraz  książek  i publikacji dotyczącej przemocy, 

uzależnieniom od alkoholu i narkotyków zakup 

programów komputerowych ( szkoły, ośrodku 

kultury)   

 

3.Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych  

-pokrycie kosztów dowozu  dzieci i młodzieży 

na zajęcia terapeutyczne 

 

4.Promocja zdrowia i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w ramach programu 

profilaktycznego-  zakup niezbędnych 

materiałów i wyposażenia do prowadzenia 

zajęć profilaktycznych  

a)Cykl szkoleń pod hasłem „Młodzi – 

młodym”(reagowanie motywacja i pomoc 

osobom zagrożonym uzależnieniem 

- Działania: - zajęcia informacyjne i edukacyjne 

dla liderów na temat problemów picia 

alkoholu(spotkania, prelekcje) 

-zajęcia edukacyjne na temat metod pomocy 

rówieśniczej – to zajęcia dot. form pomocy i 

reagowania na osoby zagrożone uzależnieniem 

-warsztaty umiejętności psychospołecznej dla 

liderów. 

b)Sport zamiast alkoholu -realizacja 

ogólnopolskiego projektu pt.Trzeźwy umysł” 

wskazanie młodym ludziom inne alternatywne  

spędzanie czasu wolnego 

 

5.Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust.8  

ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również 

prowadzenie działalności edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych 

 

GOPS, 

GKRPA 

Ośrodek Sportowo 

Rekreacyjne „Pająk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 



                                     Wydatki   42.500  zł 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzi

alni za 

realizację 

 Termin       

V.Organizacja 

pracy Komisji ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

zasady 

wynagrodzenia 

1.Wynagrodzenie miesięczne dla 

Pełnomocnika  Umowa –zlecenie 

2.Wynagrodzenie dla członka komisji 

obsługującego czynności administracyjne 

komisji . Umowa-zlecenie 

3.Diety dla członków Komisji za jedno 

posiedzenie  7x 80 = 560 x12= 6.720  zł 

4.Skladki na ubezpieczenie społeczne   

850.00 zł 

5.Skladki na Fundusz Pracy   -  250.00  zł 

6.Szkolenie członków Komisji 

Pełnomocnika   -   3.000  zł 

7.Członkom Komisji przysługuje zwrot 

kosztów podróży ustalonych dla 

pracowników- wyłączeniem dojazdów na 

posiedzenie komisji. 

Delegacje podpisuje i określa środki 

transportu Wójt lub upoważniona przez  

niego osoba 

  

Pełnomocni

k 

Przewodnicz

ący GKRPA 

Cały rok 

                                             Wydatki:     17.900  zł 

 

                      Całkowity  Koszt  programu      =   146.000  zł 

 

 

 


