
UCHWAŁA NR 20/III/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Konopiska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                 
z 2018 r., poz. 994 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 2018 r. poz. 2137) Rada Gminy w  Konopiskach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska  na 
rok 2019, 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 20/III/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY 
KONOPISKA
NA ROK 2019

I.  Wstęp

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 
z 2018r., poz. 2137).

Większość zadań i kompetencji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych jest zlokalizowana na 
poziomie samorządu gminy, który na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ma uprawnienia do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. 
Gmina na podstawie niniejszego programu będzie podejmować środki zaradcze oraz naprawcze 
skierowane do społeczności lokalnej, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu.

II.  Cele programu:

Celem programu jest stworzenie spójnego systemu działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych poprzez:

·zaplanowanie możliwie skutecznych działań zapobiegających powstawaniu problemów 
alkoholowych,

·prowadzenie systematycznych działań prowadzących do zmniejszenia rozmiarów aktualnie 
występujących uzależnień,

·ciągłego zwiększania zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, w tym 
problemem przemocy,

·promowanie wśród mieszkańców gminy idei trzeźwości,

·prowadzenie profilaktyki i edukacji wśród mieszkańców szczególnie dzieci i młodzieży.

Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia.

III.  Realizatorzy  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska 
na rok 2019 .

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Konopiska na rok 
2019 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach we współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W realizacji programu uczestniczą także:

dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk”. Realizatorzy 
programu współpracują z: Komisariatem Policji w Blachowni, Sądem, Gminną Biblioteką Publiczną, 
Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  oraz innymi podmiotami, którym zlecane są zadania wynikające 
z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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.

IV.  Zasady finansowania  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Konopiska na rok 2019.

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 2019 szacuje się kwotę 154 707,00 zł.
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V.  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.

4. Źródła finansowania Programu:

1) budżet gminy Konopiska, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym środki finansowe uzyskane z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku;

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

3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych;

4) środki finansowe realizatorów Programu.

VI.  Diagnoza stanu problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności 
profilaktycznej.

Charakterystyka gminy.

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 
31.12.2017 r. zamieszkują ją  10 655 mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawiała się 
następująco:

- kobiety stanowiły grupę 5540 , mężczyźni  5115 osób, powyżej 18 roku życia 8767

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.

Na obszarze tym działają placówki oświatowo-wychowawcze:

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk”, 3 Szkoły Podstawowe, 4 Zespoły Szkolno- Przedszkolne, 
5 Przedszkoli w tym 4 w zespołach, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji (świetlice w Kopalni, 
Hutkach, Korzonku), Biblioteka Gminna w Konopiskach oraz jej trzy filie w: Aleksandrii, Hutkach 
i Rększowicach.

Za bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publiczny  odpowiada Komisariat Policji z siedzibą 
w Blachowni.

Prężnie funkcjonują 3 kluby sportowe i 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy 
funkcjonuje 698 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W liczbie tej 39 podmioty gospodarcze prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych – 7 z nich to 
punkty gastronomiczne, zaś 39 to punkty sprzedaży detalicznej (stan na dzień 31.12.2017r.).

Porównując liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych do ogólnej liczby mieszkańców 
gminy widać, że na każdy punkt sprzedaży przypada średnio 240 osób.

Lp. Miejscowość Ogółem Punkty sprzedaży detalicznej Punkty sprzedaży gastronomicznej
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/sołectwo/ ogółem do
4,5 
%

od
4,5 
%
do

18 %

powyżej
18 %

ogółem do
4,5 %

od
4,5 %

do
18%

powyżej
18 %

OGÓŁEM 39 32 32 25 26 7 7 4 4
1. Aleksandria 

Pierwsza
3 2 2 1 1 1 1 1 1

2. Aleksandria 
Druga

5 4 4 3 3 1 1 - -

3. Hutki 4 4 4 4 4 - - - -
4. Łaziec 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Wąsosz 3 2 2 1 1 1 1 - -
6. Konopiska 13 11 11 9 9 2 2 1 1
7. Kopalnia 1 1 1 - - - - - -
8. Jamki 1 1 1 1 1 - - - -
9. Korzonek - 

Leśniaki
1 14 1 1 1 - - - -

10. Rększowice 5 4 4 3 4 1 1 1 1
11. Wygoda - 

Kijas
1 1 1 1 1 - - - -

12. Walaszczyki - - - - - - - - -

(stan na 31.12.2017r)

Analiza problemu

Odnosząc przedstawione dane liczbowe do stanu z poprzedniego roku widzimy, że nie nastąpiły żadne 
zmiany co również nie wpłynęło na zmianę statystyki.

Pozytywnym elementem jest także struktura sprzedaży, bowiem nadal utrzymuje się niewielki spadek 
wielkości spożycia alkoholi wysokoprocentowych z jednoczesnym wzrostem spożycia piwa. Statystyka ta 
wydaje się jednak mieć ambiwalentny wydźwięk, gdy spojrzymy na to zagadnienie ze strony socjologicznej.

Daje się zaobserwować, że po niskoprocentowe alkohole sięgają osoby bardzo młode. To one określają 
wspomniany wzrost sprzedaży napojów niskoprocentowych (piwo, wino).

Zmniejszenie poziomu ewidencjonowanej sprzedaży alkoholi wysokoprocentowych wynika 
prawdopodobnie ze zmniejszenia liczby koncesjonowanych punktów handlowych. Zakresie średniego 
spożycia na mieszkańca gminy, został zachowany na podobnym poziomie. Dostępność praktycznie 
nie uległa zmianie. Dlatego też nie dziwi utrzymująca się na niezmienionym poziomie liczba przyznanych 
środków w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ głównie jako przyczynę 
ubiegania się i przyznania pomocy, podawano alkoholizm.

Skuteczność działań profilaktycznych.

Lokalne działania profilaktyczne, które podejmowane są poprzez wszystkie odpowiedzialne podmioty 
powołane przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. nie odbiegają, w zakresie form i metod, od 
działań ogólnokrajowych.

Obserwuje się dużą świadomość społeczną w zakresie wiedzy o instytucjach i organizacjach powołanych 
do pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prokuraturą, policją oraz 
służbą zdrowia i szkołami przebiega w sposób całkowicie pozytywny. Nie mniej jednak niektóre 
konstrukcje prawne obowiązujących przepisów determinują końcowy efekt tych wspólnych działań. 
Dotyczy to w szczególności zbyt małej możliwości regresywnego charakteru działań wobec osób objętych 
leczeniem przeciwalkoholowym.

Dlatego też zachowując dotychczasową konieczną działalność terapeutyczną należy zwielokrotnić 
wszelkie formy działań o charakterze profilaktycznym. Profilaktyka ograniczy konieczność stosowania 
kosztownej terapii – często nieefektywnej, a przede wszystkim zminimalizuje koszty społeczne.
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Poza tym działania profilaktyczne, najbardziej intensywne wśród dzieci i młodzieży, pozwolą zahamować 
obserwowany już wzrost spożycia alkoholu w tym młodych grupach wiekowych.

VII Harmonogram realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2019r.

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

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji

1 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego mającego 
na celu udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy 
w rodzinie ( psycholog- terapeuta  6* godz. w m-
cu, 2 instruktorów terapii uzależnień 6** godz. 
w tygodniu).

Przewodniczący 
Komisji

Przez cały rok:
*6 godzin w m-cu

**6 godziny 
w tygodniu

2 Odbywanie posiedzeń Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący 
Komisji

w miarę potrzeb

3 Koordynacja zadań przez Pełnomocnika ds. 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Pełnomocnik przez cały rok

4 Szkolenia dla Pełnomocnika i członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, delegacje służbowe.

Przewodniczący 
Komisji

w miarę potrzeb

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

Lp. Formy realizacji Termin
realizacji

1 Rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy rodzinom 
uzależnionym od alkoholu.

GOPS, Dyrektorzy 
szkół,

pedagodzy szkolni

na bieżąco

2 Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: Przewodniczący 
Komisji

na bieżąco

a przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach 
wystąpienia nadużywania alkoholu,

Przewodniczący 
Komisji

na bieżąco

b wezwanie na rozmowę osoby, co do której 
wpłynęło zgłoszenie,

Przewodniczący 
Komisji

7 dni po
zgłoszeniu

c kierowanie na badania przez biegłych osób, które 
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują 
rozkład życia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, uchylają się od pracy albo 
systematycznie zakłócają spokój lub porządek 
publiczny w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

Przewodniczący 
Komisji

na bieżąco

d przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, Pracownik socjalny wg potrzeb

e przygotowanie dokumentacji związanej 
z postępowaniem sądowym,

Przewodniczący 
Komisji,

Pracownika 
wykonującego 

czynności 
administracyjne

wg potrzeb

f złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do 
sądu.

Przewodniczący 
Komisji

wg potrzeb

3 Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:
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a Utrzymanie i finansowanie Placówka Wsparcia 
Dziennego „Promyk”:
- dwóch wychowawców,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i zajęcia 
z profilaktyki uzależnień.

Kierownik GOPS cały rok

4 Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: Przewodniczący 
Komisji

cały rok

a współpraca z Policją w zakresie wdrażania 
,,Niebieskich Kart” do praktyki,

Przewodniczący 
Komisji

cały rok

b wdrażanie ,,Niebieskich Kart” przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

Przewodniczący 
Komisji

cały rok

c szkolenia w zakresie wdrażania nowych procedur 
interwencji wobec przemocy domowej,

Przewodniczący 
Komisji

wg potrzeb
i zgłoszeń

d współpraca z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości.

Przewodniczący 
Komisji

na bieżąco

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych 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.

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin
realizacji

1 Utrzymanie i finansowanie Placówka Wsparcia 
Dziennego „Promyk” prowadzenie  zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Kierownik GOPS cały rok

2 Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży.

Placówki oświatowe cały rok

3 Organizowanie różnego rodzaju spotkań dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu 
promocje zdrowego stylu życia trzeźwości 
i abstynencji w tym imprez sportowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych.

Kierownik GOPS cały rok

4 Zorganizowanie spotkań, konkursów 
czytelniczych i literackich związanych 
z problemami uzależnień.

Dyrektorzy szkół cały rok

5 Organizacja szkoleń dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie handlu 
alkoholem dotyczącego przestrzegania ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

Przewodniczący 
Komisji

Komendant 
Komisariatu Policji

cały rok

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

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin
realizacji

1 Utrzymywanie  stałego  kontaktu  z policją  w celu 
zwalczania bieżących zagrożeń wynikających 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Przewodniczący 
Komisji, Komendant 

Policji

wg potrzeb

2 Dostarczanie  do  szkół,  ośrodków  zdrowia,  
bibliotek, świetlic,  punktu  konsultacyjnego,  
GOPS  materiałów związanych  z nadużywaniem 
używek.

Przewodniczący 
Komisji

wg potrzeb
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V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 ( reklama 
i promocja napojów alkoholowych) art. 15 ustawy( m.in. zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom 
poniżej 18 roku życia) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin
realizacji

1 Powołanie zespołu do przeprowadzania kontroli 
podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych  w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości w tym zasad 
i warunków korzystania z zezwolenia.

Przewodniczący 
Komisji

cały rok
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