
UCHWAŁA NR 120/XIX/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r 
poz.1515. z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1286 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1-4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2012 roku poz. 124 z późn. zm.) Rada 
Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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           Załącznik nr 1 
              do Uchwały nr 120 /XIX/2016 

Rady Gminy w Konopiskach  
                 z dnia 16 lutego  2016 r. 

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 

2016. 
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Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016 określa sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę Konopiska ustawą z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2012 r. 

poz. 1356 ze zm.). 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Konopiska prowadzone jest zgodnie                

z polityką, której kierunki zostały nakreślone w niniejszym programie i są kontynuacją działań podjętych 

w latach poprzednich. 

I Podstawa prawna i merytoryczna programu 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok został  opracowany na podstawie: 

- Ustawie z dnia  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2015  poz. 1286 z późn. zm) 

- Ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r poz. 1390 z późn. 

zm)  

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r poz. 124 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r  poz. 163 z późn. zm.)  

 

II Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Konopiska 

1. Informacje ogólne 

Diagnoza problemów alkoholowych jest możliwa dzięki zbieraniu i analizie danych statystycznych               

, których źródłem są różne instytucje działające na terenie Gminy Konopiska i jej okolic. Monitorowanie 

sytuacji ma bezpośredni wpływ na kształt i ewaluację Programu na kolejny rok. 

 

L. p. 
Informacje na  temat wpływu problemu 
alkoholu na populację: 

Polska 
(ok. 38,6  mln ludzi)  

Gmina Konopiska 
(10 659) 

1 liczba osób uzależnionych od alkoholu ok. 2% ok  800 tysięcy ok 212 
2 dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika ok  4% ok 1,5 mln ok 424 
3 dzieci żyjące w rodzinach alkoholików ok  4% ok 1,5 mln ok 424 
4 osoby pijące szkodliwie 5 – 7%  2 – 2,5 mln 532-744 

5 
Ofiary przemocy domowej w rodzinach z 
problemem alkoholowym (2/3 osób dorosłych 
oraz 2/3 dzieci z tych rodzin)  

ok 2 mln razem 282 

Tabela  nr 1: Źródło: PARP  

Wydaje się za tym, iż rozwiązania problemu alkoholizmu w Polsce należy szukać w profilaktyce 

nastawionej głównie na edukację dzieci i młodzieży oraz badaniu warunków sprzyjających wychowaniu 
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w trzeźwości. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych 

gminy. Zakres tych zadań wynika z Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości            

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Zgodnie z treścią tej ustawy 

zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wykonuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki wobec alkoholu, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji 

potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; działalność 

wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie , rehabilitację i reintegrację 

osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich 

usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Problemy związane z nadużywaniem alkoholu 

określają wielkowymiarowość konsekwencji związanych z konsumpcją alkoholu oraz środków 

psychoaktywnych.  

Głównym założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych. Szczegółowe założenia 

ukierunkowane są na rozwój działań związanych z profilaktycznymi działaniami informacyjnymi                   

i edukacyjnymi w zakresie rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost świadomości dotyczącej 

tematyki uzależnień, poradnictwa oraz interwencji. Działania skierowane są do całej społeczności Gminy 

Konopiska. Gminny Program zakłada realizację zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, jak 

również wskazującej. Uwzględnia system działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych          

, osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy jak również do ich rodzin. 

Rozwiązywanie problemów uzależnień wymaga podejścia interdyscyplinarnego, a wszelkie 

podejmowane w jej ramach aktywności muszą mieć charakter długofalowy, konsekwentnie 

i systematycznie wdrażany. Z tego też powodu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych opracowany na rok 2016 nie odbiega istotnie w swej treści i formie od tych poprzednich     

, co w znacznym stopniu warunkuje skuteczność podejmowanych działań.  

 

Diagnoza powstała w oparciu o dane pozyskane od:  

•  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  

•  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

•  terapeutów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym; 

•  placówek oświatowych ( zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych, przedszkola 

publicznego oraz zespołu szkół z terenu Gminy Konopiska); 

•  Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie; 

•  Gminnej Biblioteki Publicznej; 

•  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach. 
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2. Charakterystyka Gminy Konopiska:  

 

Gmina Konopiska położona jest na skraju parku krajobrazowego „Lasy Górnej Liswarty”                          

, w południowo-zachodniej części powiatu częstochowskiego. Rozpościera się na 7 811 ha oraz na dzień 

30.11.2015r zamieszkują ją  10 659 mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawia się 

następująco: 

- kobiety stanowiły grupę 5 536 , mężczyźni  5 123 osób 

 

Gmina Konopiska obejmuje 12 sołectw: Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Hutki,               

Jamki-Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, 

Wygoda-Kijas.  

 

Gmina Konopiska jest wspólnotą samorządową, która w ostatnich kilkunastu latach prężnie rozwija 

się dzięki wielu inwestycjom. Rozwój ten sprawia, iż jest ona atrakcyjnym miejscem dla nowo przybyłych 

inwestorów oraz osób prywatnych pragnących w sposób aktywny spędzić czas wolny oraz pozyskać 

tereny do późniejszej zabudowy mieszkalnej.  

 

 

3. Analiza danych dot. Gminy Konopiska pochodząca z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

L.p. 
Informacje na temat klientów 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Konopiskach, wg podziału na: 

2013 2014 2015 

1 dotkniętych problemem ubóstwa  214 177 181 
2 dotkniętych problemem alkoholizmu  49 35 43 
3 dotkniętych problemem narkomani 1 0 0 
4 dotkniętych problemem przemocy 13 6 10 

5 
dotkniętych problemem 
niepełnosprawności  

72 92 89 

6 liczba rodzin wielodzietnych 9 8 8 
7 liczba rodzin niepełnych  54 35 35 

8 
Liczba wystosowanych wniosków do 
GKRPA  

6 2 9 

9 liczba pracowników socjalnych  4 4 4 

• liczba pracowników socjalnych 
przeszkolonych w zakresie pomocy 
osobom uzależnionym i ich rodzinom 

4 4 4 

Tabela nr 2 Źródło: GOPS w Konopiskach, wg stanu na dzień 31.10.2015r. 

Przedstawione dane pokazują, iż w roku bieżącym w odniesieniu do lat ubiegłych występuje 

wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób dotkniętych problemem alkoholu.  

Ważnym jest podkreślenie faktu , iż pracownicy socjalni wystosowali wnioski do GKRPA o pomoc               

w podjęciu leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu oraz fakt, iż na dzień 31.10.2015 liczba 

klientów dotkniętych problemem alkoholizmu wynosi 35 osób. Problem przemocy, który w odróżnieniu 
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od lat ubiegłych wystąpił aż w 10 przypadkach jest również związany z nadużywaniu środków 

psychoaktywnych, można zauważyć tu również negatywny wzrost.  

 

4. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Konopiska : 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003r w sprawie ustalania liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jest 35 punktów.  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

nr 143/XX/01 z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia dla gminy Konopiska liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu 

sprzedaży jest 17 punktów. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży reguluje Uchwała nr 194/XXVIII/93 

oraz uchwała nr 42/V/99.  

 

W 2015 roku w Gminie Konopiska wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.             

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada w Gminie Konopiska  280 mieszkańców. 

 

L.p. 
Informacje na temat sprzedaży wyrobów 

alkoholowych na terenie Gminy Konopiska, 
wg podziału na: 

2013r 2014r 2015r 

1 
punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia:  

34 29 28 

• poza miejscem sprzedaży  24 29 24 

• w miejscu sprzedaży  5 5 4 

2 
liczba wniosków przyjętych o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych:  

33 61 17 

• Kat A  25 14 11 

• Kat B 19 10 3 

• Kat C  17 9 3 

3 
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych:  

33 61 17 

• Kat A  25 14 11 

• Kat B  19 10 3 

• Kat C  17 9 3 

4 
liczba mieszkańców na jeden punkt sprzedaży 
ogółem:  

311 320 280 

Tabela nr 4 Źródło: UG w Konopiskach, wg stanu na dzień 31.10.2015r. 
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5. Rozmiary problemów alkoholowych w Gminie Konopiska:  

 

Ustalenie istoty problemów jakie występują na terenie Gminy Konopiska, a związanych 

z nadużywaniem m.in. alkoholu jest wiele. Możemy tu mówić o biedzie, ubóstwie, kradzieżach, 

wymuszeniach, ogólnej agresji występującej zarówno w miejscach publicznych oraz w zaciszu domowym.  

Oszacowanie zjawiska przemocy w rodzinie służą dane dotyczące realizacji procedury interwencji 

„Niebieskiej Karty”. W 2015 roku policjanci Komisariatu Policji w Blachowni przeprowadzili 155 

interwencji domowych, co stanowi 31% ogółu interwencji przeprowadzonych na terenie Gminy 

Konopiska. 

 

L.p. 
Informacje na temat interwencji 

przeprowadzonych na terenie Gminy Konopiska: 
2013 2014 2015 

1 liczba interwencji ogółem: 711 575 500 
2 liczba interwencji domowych ogółem: 150 205 155 

3 
liczba interwencji domowych z uwzględnieniem 
Niebieskiej Karty: 

28 101 45 

4 
liczba osób nietrzeźwych dowiezionych do 
PDOZKMP w Częstochowie: 

43 36 57 

5 
liczba interwencji w związku z naruszeniem prawa w 
zakresie zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych : 

293 171 147 

6 
liczba nietrzeźwych kierujących sprawców 
wykroczeń od 02 do 05 ‰: 

1 6 b.d. 

7 
liczba nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi:  

39 40 16 

8 liczba usiłowań zabójstw przez osoby nietrzeźwe: 0 0 0 

9 
liczba udziałów w bójkach lub pobić dokonywanych 
przez osoby nietrzeźwe:  

1 0 7 

10 
liczba nieletnich będących pod wpływem alkoholu 
bądź środków psychoaktywnych  

1 6 8 

11 
liczba policjantów obsługujących teren Gminy 
Konopiska: 

2 2 2 

• liczba policjantów przeszkolonych w zakresie 
pomocy osobom uzależnionym i członkom ich 
rodzin 

2 0 1 

Tabela nr 5 Źródło: Komisariat Policji w Blachowni, wg stanu na dzień 31.10.2015r.  

 

Powyższe zestawienie pokazuje skuteczność prowadzenia konsekwentnej polityki prowadzonej   

w ramach programów na terenie Gminy Konopiska. Odnotowujemy spadek liczby interwencji domowych     

( w tym tych z uwzględnieniem Niebieskiej Karty). Niestety niepokojące są dane dotyczące liczby osób 

nietrzeźwych dowiezionych do PDOZKMP w Częstochowie oraz wzrost agresji wynikający z danych            

o pobiciach i bójkach osób będących pod wpływem alkoholu. Najbardziej niepokojące są informacje na 

temat wzrostu liczby nieletnich będących pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych. 

Dlatego program skierowany i nastawiony na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej          
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i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród 

dzieci i młodzieży jest jak najbardziej uzasadniony. 

 

6. Ocena sytuacji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych w Gminie Konopiska: 

 

Działalność  Punktu Konsultacyjnego stanowi zintegrowany system poradnictwa 

terapeutycznego. Dyżurujący w nich specjaliści, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu udzielali 

pomocy jednostkom i rodzinom, wychodząc naprzeciw problemom alkoholizmu, narkomanii oraz 

przemocy.  

Charakter pracy Punktu Konsultacyjnego jest ściśle powiązany z diagnozą potrzeb i problemów 

mieszkańców gminy dlatego ich prowadzenie w obecnym wymiarze wydaje się niewystarczające. W roku 

2013 zatrudniona została Pani psycholog, która udziela porad osobom z problemem uzależnienia, agresji 

oraz ich rodzinom. W roku obecnym, przez wzgląd na zwiększone zapotrzebowanie zwiększone zostały 

godziny jej pracy.    Należy uwzględnić, iż Gmina Konopiska jest gminą ościenną do miasta Częstochowy, 

gdzie znajduje się wiele instytucji związanych z profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych 

od substancji psychoaktywnych. Dlatego też występuje prawdopodobieństwo, iż chcąc zachować większą 

anonimowość swojego problemu wiele osób będzie poszukiwało pomocy właśnie poza Gminą Konopiska 

. 

 

Analiza danych pochodzących od terapeutów pracujących w punkcie konsultacyjnym:  

L.p. 
Informacje na temat przebiegu pracy punktu 

konsultacyjnego na terenie Gminy Konopiska: 
2013 2014 2015 

1 
liczba specjalistów pracujących w punkcie 
konsultacyjnym: 

3 3 3 

2 
liczba mieszkańców korzystających ze wsparcia oraz 
porad udzielanych w punkcie konsultacyjnym, 
wyszczególniając: 

69 osób 154 osób 98 osób 

• problem uzależnienia od alkoholu : 49 osób 131 osób  79 osób 

• problem uzależnienia od środków psychoaktywnych: 3 osoby 2 osoby 2 osoby  

• problem przemocy:  11 osób 12 osób  10 osób 

• osoby współuzależnione: (internet) 6 osób 9 osób 7 osób 

Tabela nr 7 Źródło: Opiekun punktu konsultacyjnego, wg stanu na dzień 31.10.2015r.  

Z zebranych informacji wynika, iż liczba osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego 

nieznacznie  spada. Nie można jednak ograniczać  liczby porad, które udzielane są przez specjalistów 

terapii uzależnień oraz przemocy. Wnioskować można, iż świadomość mieszkańców dotycząca 

możliwości uzyskania pomocy uległa znacznej poprawie. W związku z powyższym właściwym jest dalsze 

rozwijanie dotychczasowej działalności Punktu Konsultacyjnego oraz wprowadzając dodatkowo m.in. 

możliwość udzielenia informacji mieszkańcom gminy przez specjalistę psychologii oraz członków GKRPA.  

 

Rozwiązywania problemów alkoholowych, aby było w pełni skuteczne musi obejmować zarówno 

osoby uzależnione, pijące szkodliwie, ale również działania profilaktyczne skierowane do całej 

społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży.  
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Działania profilaktyczne realizowane w ostatnich latach w Gminie Konopiska nastawione były na 

realizację programów wczesnej interwencji, wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, promowanie 

zdrowego stylu życia, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach                     

z problemem uzależnień czy przemocy oraz integracja osób z wszystkich warstw społecznych.  

Oprócz działań profilaktycznych w Gminie Konopiska podejmowano również działania 

skierowane na bezpośrednie rozwiązywanie problemu uzależnień. Podobnie jak w latach ubiegłych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące osoby 

uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. W uzasadnionych przypadkach podejmowała 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu. Na dzień 31.10.2015r odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 25aż  wniosków o podjęcie działań           

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. (tabela nr 8) 

 

L.p. 
Informację na temat pracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 
2013 2014 2015 

1 liczba przeprowadzonych posiedzeń: 17 11 7 

2 
liczba wniosków o podjęcie działań w 
przedmiocie uzależnień wg: 

27 19 25 

• wniosków złożonych przez rodzinę 
osoby uzależnionej: 

 6 7 

• wniosków złożonych przez instytucję:  21 18 

• inne: - - - 

3 
liczba podjętych rozmów 
motywacyjnych: 

10 17 15 

• klienci pierwszorazowi:   10 11 

• klienci kontynuujący spotkania:  58 45 

4 
liczba klientów, którzy dobrowolnie 
podjęli leczenie ambulatoryjne: 

10 9 10 

5 

liczba wniosków o uzyskanie 
dofinansowania, finansowania szkoleń 
pracowników z zakresu pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:  

1 0 1 

6 
liczba wniosków przekazanych do sądu 
wg:  

19 18 12 

• wydane postanowienia o sposobie 
leczenia osoby uzależnionej: 

14 14 12 

• oddalone: - - 0 

• oczekujące na rozpatrzenie:  5 5 0 

7 
liczba kontroli punktów sprzedaży 
alkoholu, z uwzględnieniem:  

4 0 0 

• ilość kontroli bez stwierdzenia 
uchybień: 

0 3 0 

• ilość kontroli oraz rodzaj 
stwierdzonych uchybień:  

0 1 0 
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Tabela nr 8 Źródło: GKRPA, wg stanu na dzień 31.10.2015r.   

 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

podejmowane zostały działania mające na celu profilaktykę wśród dzieci i młodzieży. W szczególności 

dzieci i młodzież pochodzące z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od środków 

psychoaktywnych oraz problemem agresji.      

W październiku 2015 r zorganizowano konkurs „Moja miejscowość bez nałogów”  skierowany    

do wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Trzy szkoły: w Łaźcu, Aleksandrii Pierwszej oraz w Hutkach 

dostarczyły po dwa zdjęcia przedstawiające wizję dzieci w ich miejscowości. Kolejno zostały przyznane 

miejsca: Zespół Szkolno Przedszkolny w Hutkach, Zespół Szkolno Przedszkolny w Aleksandrii oraz Szkoła 

Podstawowa w Łaźcu.   Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska, jak co roku, zorganizowane 

zostały oraz dofinansowane wydarzenia kulturalno – sportowe, tj. IX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK, 

rozgrywki SOS w piłce siatkowej, IV INSPIRACJA PROFILAKTYCZNA „ŻYJĘ ZDROWO, MYŚLĘ ZDROWO”, 

Integracyjny Dzień Dziecka, „Zdrowa Rodzina – Dzień Rodziny”, XIII GRAND PRIX KONOPISK, „Piknik 

Rodzinny”, Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej, „Muzyka zamiast alkoholu”. Seria spotkań pod 

hasłem „NIE dla nałogów” skierowana do uczniów gimnazjów. Głównym wydarzeniem był występ grupy 

teatralnej przedstawiający spektakl „Wspomnienia narkomanki”.  Wydarzenia te mają na celu integrację 

społeczną, promowanie postaw abstynenckich oraz wypełnienie czasu wolnego.   

Urozmaicony wachlarz informacji przekazywanych podczas wymienionych działań integracyjnych 

pozwolił na podniesienie kompetencji wychowawczych wśród dzieci i rodziców oraz na pogłębienie 

konkretnej wiedzy dotyczącej problemów występujących w rodzinach co pozytywnie wpłynęło                 

na integrację dzieci z rodzicami przy pośrednim udziale wychowawców, pedagogów. 

Dodatkowo dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży do kin, teatrów, opery, obozów 

sportowych, warsztatów profilaktycznych. W miejscowości Rększowice dofinansowano montaż sprzętu 

sportowego na nowo powstałym boisku sportowym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym.  

Działania profilaktyczne objęły również dofinansowywanie dla mieszkańców Gminy Konopiska do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego od używek i agresji.  Działania te wpływają pozytywnie    

na rozwój osobisty uczestników, zapewniają integrację osób z problemem alkoholowym                             

ze społeczeństwem lokalnym. Odbyły się spotkania mieszkańców m.in. Aleksandria Pierwsza                        

i Aleksandria Druga zorganizowali spotkanie „Dzień kobiet”, sołectwo Korzonek oraz Łaziec wraz                 

z Wąsoszem zorganizowało „Dzień dziecka”, w Walaszczykach oraz w Rększowicach odbył się „Mikołaj”, 

w miejscowości Kopalnia odbyło się spotkanie „Andrzejkowe”  oraz mikołajki, w miejscowości Wygoda 

dofinansowane zostało spotkanie wigilijne.  
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L.p. Informacje na temat profilaktyki problemu uzależnień 
wśród dzieci i młodzież z terenu Gminy Konopiska: 

2013 2014 2015 

1 liczba dzieci objętych programami:     

• socjoterapeutycznymi:                                                                                                                                                                        13 2 5 

• opiekuńczo-wychowawczymi:  349 425 285 

• profilaktycznymi:  174 745 530 

2 liczba zajęć profilaktycznych, warsztatów, innych o 
tematyce uzależnień:  

51 86 57 

3 liczba dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, 
warsztatowych o tematyce uzależnień organizowanymi w 
placówkach: 

454 706 819 

4 liczba uczniów w wieku:     

• 6 – 9: 255 362 376 

• 10- 12: 190 302 199 

• 13-15:  203 210 242 

• powyżej 15 roku życia:  4 52 51 

5 liczba prac przedstawionych do konkursu o tematyce 
uzależnień:  

35 69 68 

6 liczba dzieci korzystających z wyjazdowych zajęć 
profilaktycznych, warsztatów, innych o tematyce 
uzależnień:  

45 69 49 

7 liczba nauczycieli w placówce: 133 145 103 
8  liczba nauczycieli w placówce, przeszkolonych z zakresu 

pomocy osobom uzależnionym ich rodzinom oraz w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

7 13 14 

9 liczba pedagogów w placówce:  2 4 3 
10 liczba godzin wychowawczych przypadających na rok 

szkolny 2014-2015: 
423 610 409 

11  średnia liczba godzin wychowawczych poświęconych 
tematyce uzależnień w roku szkolnym 2014-2015:  

151 95 311 

12 liczba godzin poświęconych rodzicom na spotkania o 
tematyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym  2013-2014:  

35 26 30 

Tabela nr 9 Źródło: Placówki oświatowe, wg stanu na dzień 31.10.2015r. 

W ramach godzin wychowawczych w szkołach prowadzone były zajęcia z uczniami o tematyce 

uzależnień, również rozmowy informacyjne zostały przeprowadzane z rodzicami.  

Jednocześnie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych podejmowano działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom                

z rodzin z problemem uzależnienia w ramach placówek oświatowych, w których dzieci objęte były 

programami opiekuńczo-wychowawczymi, socjoterapeutycznymi oraz profilaktycznymi. Najwięcej dzieci 

korzystało z programów profilaktycznych.  Z przedłożonych sprawozdań wynika, iż uczestnicy lepiej 

funkcjonują zarówno w środowisku szkolnym jak i grupie rówieśniczej. Stała pomoc pozytywnie wpływa 

na ich relacje osobiste.  
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Wnikliwe spojrzenie na realizowane dotychczas zadania, ich uważna analiza i skonfrontowanie 

zamierzeń z osiągniętymi rezultatami wskazuje, iż nadal w Gminie Konopiska występują obszary 

wymagające interdyscyplinarnych działań m.in. zwiększająca się ilość osób pijących ryzykownie                    

i szkodliwie, sięganie po alkohol przez dzieci i młodzież, zwiększająca się ilość rodziców dysfunkcyjnych         

z uwagi na uzależnienie i ściśle skorelowana alkoholizmem przemoc w rodzinie, naruszanie prawa przez 

osoby będące pod wpływem alkoholu i osoby nadużywające alkoholu.  

Działania profilaktyczne w roku 2016 nastawione będą na ograniczenie picia alkoholu oraz 

działania ograniczające ryzyko picia szkodliwego i uzależnienia. Realizację i wspieranie kampanii 

edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat szkód wynikających             

z nadużywania środków psychoaktywnych. Organizowanie i wspieranie działań służących promocji 

zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. Zwiększenie 

kompetencji wychowawczych rodziców poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach. Organizacja szkoleń 

dla osób pracujących z osobami dotkniętymi problemem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz 

agresją. Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, uświadamianie, kształtowanie 

prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat działania te są zaplanowane we współpracy      

z różnymi podmiotami publicznymi oraz systematycznie prowadzone, tak aby możliwe było dotarcie do 

szerokiej grupy młodych ludzi w różnych przedziałach wiekowych. Zaplanowane działania 

przeprowadzane będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób 

dorosłych. Prowadzona będzie również diagnoza problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań 

profilaktycznych.  

  

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej pozyskaną z danych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konopiskach. 

L.p. 
Informacje na temat udzielanych porad w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Konopiskach: 

2013r 2014r 2015r 

1 
Liczba kobiet w ciąży korzystających z 
porad:  

26 40 57 

2 
Liczba kobiet w ciąży z podejrzeniem 
zażywania używek: 

0 0 2 

3 
Liczba pacjentów z rozpoznaniem choroby 
alkoholowej: 

17 17 9 

4 
Liczba porad pacjentów z rozpoznaniem 
chorób wątroby: 

22 14 3 

5 
Liczba  porad skierowań pacjentów do 
leczenia odwykowego: 

5 
Brak 

skierowań 
6 

6 

Liczba dostępnych pakietów 
informacyjnych dla pacjentów na temat 
szkodliwości używek, w wyszczególnieniem:  

20 0 0 

• kobiety  0 20 0 

• mężczyźni  0 0 0 
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• dzieci i młodzież 0 0 0 

7 

Liczba pracowników przeszkolonych w 
obszarze działania alkoholu i środków na 
organizm i rozpoznawania problemów 
alkoholowych i podejmowania interwencji 
wobec pijących pacjentów i ich rodzin: 

4 4 8 

Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 31.10.2015r. 

Wg informacji uzyskanych z placówek zdrowotnych dowiadujemy się, iż 9 pacjentów w roku 

bieżących leczy się na rozpoznanie choroby alkoholowej. Dodatkową ważną informacją jest fakt 

skierowań na leczenie odwykowe aż 6 pacjentów.  

 

III Realizatorzy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  

 

• Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

• Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej; 

• placówki oświatowe z terenu Gminy Konopiska; 

• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji; 

• Policja; 

• Gminna Biblioteka Publiczna; 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konopiskach.  

IV CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

• Profilaktyka i edukacja w środowiskach lokalnych z zakresu zagrożeń uzależnień od środków 

psychoaktywnych, w szczególności uwzględniając dzieci i młodzież. 

• Zmniejszenie rozmiarów, zapobieganie powstawaniu nowym problemów wynikających 

z nadużywania środków psychoaktywnych. 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z problemem alkoholowym przez objęcie 

ich formami pomocy psychospołecznej.  
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• Konstruowanie i utrwalanie modelu trzeźwego stylu życia u osób nadużywających alkoholu 

oraz promowanie abstynenckiego stylu życia.  

• Kontrola prawa wynikającego z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

V ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

• Współudział w opracowywaniu i realizowaniu Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

• Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

• Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co do 

zgodności z Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach nr 194/XXVIII/93 z dnia 10 lipca 1993 roku 

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Konopiska miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych; Uchwałą Rady Gminy nr 143/XX/01 z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie: 

ustalenia dla Gminy Konopiska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży; Uchwałą 

Rady Gminy nr 72/IX/03 z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży.  

• Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zgodnie z ustawą 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

• Przedstawienie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z realizacji swoich zadań. 

VI PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZCZEGÓLNOSCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

• Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych na tematy związane z problemem 

alkoholowym oraz narkotyków, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

• Organizowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania problemu uzależnień od środków psychoaktywnych. 

• Współpraca z organizacjami z terenu Gminy Konopiska, propagujących abstynencki styl życia. 

• Dofinansowywanie realizacji działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu problemu 

uzależnień i agresji.  
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• Finansowanie realizacji działań mających na celu  niwelację problemu alkoholu i narkomani 

wśród mieszkańców Gminy Konopiska.  

• Finansowanie kosztów szkoleń pełnomocnika oraz członków GKRPA.  

• Wskazywanie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Konopiska alternatywy spędzania czasu 

wolnego z dala od nałogów. Poprzez organizację spotkań oraz zajęć poza lekcyjnych. 

VII ORGANIZACJA FORM POMOCY DLA RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA ORAZ PRZEMOCY W 

RODZINIE: 

• Finansowanie kosztów utrzymania i eksploatacji Punktu Konsultacyjnego dla osób 

z problemami uzależnień i ich rodzin . 

• Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób 

z problemami uzależnień i ich rodzin. 

• Współpraca z policją, pracownikami socjalnymi, pedagogami, pracownikami służby zdrowia 

i innymi organizacjami z terenu Gminy Konopiska w celu udzielania profesjonalnej pomocy 

ofiarom przemocy oraz osobom z problemami uzależnień i ich rodzinom . 

• Dofinansowanie kolonii, obozów i wycieczek zawierające program profilaktyczny w zakresie 

problematyki uzależnień i/ lub  przemocy.  

VIII WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI STOWARZYSZEŃ I OSOB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ: 

Dofinansowanie (w oparciu o sformułowane kryteria) działalności organizacji pozarządowych 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

IX ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM NASTĘPSTWOM NADUŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ ICH 

USUWANIE: 

• Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od 

alkoholu przez GKRPA a zwłaszcza: 

• prowadzenie rozmów profilaktycznych, motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego, 

• kierowanie na badania poprzez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu; 

• bieżąca współpraca z instytucjami odwykowymi; 

• kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczenia odwykowemu. 
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X OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU: 

• Ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie. 

• Ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież. 

• Wspieranie działań abstynenckich wśród mieszkańców Gminy Konopiska. 

• Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom nadużywającym substancje psychoaktywne.  

• Podejmowanie interwencji w przypadkach naruszenia przepisów prawnych zgodnie z ustawą 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

XI ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA: 

Wynagrodzenie członków GKRPA wypłacane będzie miesięcznym ryczałtem w wysokości 150,00 zł 

brutto.  

 

XII WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ GMINNEGO 

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA ROK 2016 

 
 
 

Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji Koszt w zł 

1. 2. 3. 4. 

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

Wynagrodzenia:                                                                            
- psychologa;                                                                                     
- trenerów terapii uzależnień.                                                            

20 960,00 
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II. Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy  alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie 

*Wynagrodzenia:                                                                        
- Pełnomocnika ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych;                                                                           
- pracownika obsługującego czynności 
administracyjne;                                                                        
- członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.                                                                   
*Szkolenie (członków GKRPA, 
Pełnomocnika, sprzedawców napojów 
alkoholowych, innych realizatorów 
programu).                                                              
*Podróże służbowe.                                                                         
*Koszty utrzymania i remontu oraz 
wyposażenie Punktu Konsultacyjnego.                                                                                          

24 592,00 

III. 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 

*Wynagrodzenie instruktora sportu.  
*Dofinansowanie do działań mających na 
celu promocję postaw abstynenckich 
wśród dzieci i młodzieży w placówkach 
oświatowych. 
 *Dofinansowanie do zakupu publikacji w 
Gminnej Bibliotece Publicznej.                                     
*Dofinansowanie do zakupu kalendarzy 
ze zdjęciami z konkursu zorganizowanego 
wśród uczniów Gimnazjów z terenu 
Gminy Konopiska. 
 *Dofinansowanie do Integracyjnego Dnia 
Dziecka dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Konopiska.  
*Dofinansowanie do zakupu wyposażenia 
sportowego obiektów sportowych 
służących zajęciom sportowym dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Konopiska.                              
*Dofinansowanie do programów 
profilaktycznych organizowanych na 
terenie Gminy Konopiska. 
*Dofinansowanie do wyjazdów dzieci i 
młodzieży z terenów Gminy Konopiska 
jako zajęcia alternatywne dla zagrożeń 
społecznych na warsztaty cykliczne do 
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w 
Zakroczymiu.                                                         
*Dofinansowanie do zakupu nagród dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Konopiska.                                                                     

67 448,00 
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

* Organizacja spotkania wigilijnego dla 
osób zagrożonych problemem 
uzależnienia oraz osób korzystających z 
punktu konsultacyjnego w celu promocji 
postaw abstynenckich.                                      
* Dofinansowanie dożywiania dla dzieci z 
rodzin zagrożonych problemem 
uzależnień i przemocy w pozalekcyjnych 
działaniach profilaktycznych.              
 * Dofinansowanie do spotkań 
promujących trzeźwość w lokalnych 
środowiskach (sołectwach).  

31 000,00 

V. Podejmowanie interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów określonych w art. 
13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego 

* Koszty przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, porady radcy prawnego 
i inne umowy cywilnoprawne.                                                       
* Opłaty sądowe. 

11 000,00 

  
Razem: 155 000,00 
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