
Projekt 
 
z dnia  16 grudnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz.559 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 2021 r. poz. 1119 z póżn. zm. ) art. 10 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r. poz.2050 z póżn. zm.) Rada Gminy Konopiska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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 .................... 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia....................2022 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Konopiska 

I.  WPROWADZENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2023 dla Gminy Konopiska określa działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków 
i uzależnień behawioralnych. 

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. 

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. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

10. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2021-2025. 

12. Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030. 

13. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Konopiska 2022. 

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 
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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) 
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. Istnieje potrzeba zdiagnozowania zagrożeń 
behawioralnych na terenie gminy w celu planowania działań. 

2. Dane lokalne 

Gminę Konopiska zamieszkuje 10 624 mieszkańców (stan na 30 września 2022r. ). Opierając się na 
danych WHO, możliwe  jest  oszacowanie  liczby  osób  na  terenie  gminy wymagających oddziaływań  
w ramach gminnego programu. Na tej podstawie stwierdza się: 

- ok. 2 % dorosłej populacji to uzależnieni od alkoholu –ok. 212 osób, 

- ok. 5-7 % populacji to osoby pijące szkodliwie - ok. 743 osoby, 

- ok. 4 % populacji to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika - ok. 424 osób, 

- ok. 4 % populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików - ok. 424 osób. 

Raport OECD: przynajmniej raz w miesiącu upija się 30 proc. dorosłych 

"Alkohol może być źródłem przyjemności i jest ważną częścią gospodarki w wielu krajach. Jednak 
jego szkodliwe spożywanie jest głównym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci, urazów, wielu 
chorób niezakaźnych" - przestrzega Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w nowym 
raporcie poświęconym zapobieganiu szkodliwemu spożywaniu alkoholu (to tylko niektóre 
z konsekwencji). 

Z opracowania wynika tymczasem, że problem ten jest stosunkowo powszechny - przynajmniej raz 
w miesiącu upija się 30 proc. dorosłych (osoby powyżej 15. roku życia) i jeden na pięciu nastolatków, 
którzy 15 lat jeszcze nie ukończyli. Co więcej, raport pokazuje, że szkodliwe picie alkoholu wśród 
młodych dorosłych jest powszechne. Alkohol pije ponad 60 proc. nastolatków w wieku 15 lat, a co piąty 
już co najmniej dwukrotnie doświadczył nietrzeźwości.Warto zauważyć, że we wszystkich badanych 
krajach mężczyźni spożywają więcej alkoholu niż kobiety (średnio trzy razy więcej). 

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto wspomnieć, co wiadomo o konsumpcji alkoholu w czasach 
pandemii COVID-19. Raport pokazuje, że podczas pierwszego lockdownu 43 proc. osób zgłosiło, że piło 
częściej; 25 proc. deklarowało, że rzadziej, a 32 proc. nie zgłosiło żadnych zmian w tym 
względzie. Okoliczności spowodowane zamknięciem gospodarek sprawiły, że sprzedaż alkoholu 
w barach i restauracjach gwałtownie spadła, ale została zastąpiona wzrostem sprzedaży poza lokalami 
(m.in. w sklepach internetowych i detalicznych). 

Do państw, w których wskaźniki te są najwyższe należą wg raportu OECD m. in. Łotwa i Austria. 
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Źródło: oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm 

Na Łotwie rocznie na mieszkańca przypada 12,8 litra czystego alkoholu (mężczyźni 20,9 litra; kobiety 
6,1 litra). Odpowiada to mniej więcej 2,6 butelkom wina lub 4,9 litrom piwa tygodniowo na osobę 
w wieku 15 lat i starszą. Co najmniej raz w miesiącu upija się 44 proc. dorosłych. Jeżeli chodzi 
o młodzież, przynajmniej raz w życiu upiło się 25 proc. chłopców i 24 proc. dziewcząt w wieku 15 lat. 

W Austrii zaś na jednego mieszkańca rocznie przypada 12 litrów czystego alkoholu (mężczyźni 18,5 
litra, kobiety 5,8 litra). To odpowiada mniej więcej 2,5 butelkom wina lub 4,6 l piwa tygodniowo na 
osobę. Co najmniej raz w miesiącu upija się 33 proc. dorosłych. 36 proc. chłopców i 28 proc. dziewcząt 
w wieku 15 lat piło co najmniej dwa razy w życiu. 

Jak pokazuje powyższa grafika, zajmujemy pod tym względem 10. miejsce. 

Jak podaje raport, w krajach OECD od alkoholu uzależnionych jest 3,7 proc. populacji, czyli ok. 
50 mln ludzi. Podczas gdy średnia dla krajów Unii Europejskiej jest podobna, dla krajów G20 wynosi ona 
2,9 proc. We wszystkich krajach częstość występowania uzależnienia jest wyższa u mężczyzn niż 
u kobiet. Na tym tle wyróżniają się Łotwa, Węgry i Federacja Rosyjska. Szczegóły przedstawia poniższa 
grafika. 

 
Źródło: oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm 

Co na temat Polski mówi najnowszy raport OECD? W jakich ilościach pije się u nas alkohol i jakie są 
tego skutki? Poniżej najważniejsze informacje. 

Wg analiz OECD na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. To 
odpowiada mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku 15 lat 
i więcej. Co najmniej raz w miesiącu upija się 35 proc. dorosłych - oznacza to, że na jedną "okazję" 
wypijamy ponad 80 proc. butelki wina lub 1,5 litra piwa. 

W rozróżnieniu na płeć - mężczyźni w naszym kraju spożywają 18,4 litra czystego alkoholu na 
mieszkańca rocznie, w przypadku kobiet jest to 5,6 litra. Co ciekawe, kobiety o 62 proc. częściej upijają 
się (w miesiącu), jeśli mają wyższe wykształcenie. 

Jeżeli zaś chodzi o młodzież, 17 proc. chłopców i 21 proc. dziewcząt w wieku 15 lat co najmniej dwa 
razy w życiu piło alkohol. Autorzy raportu podkreślają, że dzieci, które nigdy nie były pijane, mają o 42 
proc. większe szanse na dobre wyniki w szkole. 

Analizy w 52 krajach wskazują, że generalnie do 2050 r. średnia długość życia spadnie o 0,9 roku. 
Największe spadki prognozowane są jednak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wg szacunków 
w ciągu następnych 30 lat z powodu chorób i urazów spowodowanych piciem alkoholu średnia długość 
życia skróci się u nas o 1,6 roku. Prognozy te uwzględniały wypijanie jednego drinka dziennie u kobiet 
i średnio 1,5 drinka dziennie u mężczyzn. 

To wysoki wynik (na pokazanym wykresie jest to wskaźnik HALE). Gorzej od nas wypada tylko Litwa 
(długość życia skróci się o 1,9 roku) i Rosja (1,7 roku). Wskaźnik dla Estonii i Łotwy również wynosi 1,6 
roku. Szczegóły przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm 

Cennych informacji na temat spożywania alkoholu w naszym kraju przyniósł również 
przygotowany przez Medonet Narodowy Test Zdrowia Polaków 2021 wg zebranych danych 
całkowitą abstynencję deklaruje 19 proc. z nas, to o 8 proc. więcej niż rok temu. Jeśli chodzi o pijących - 
wśród kobiet odsetek ten wynosi 76 proc., wśród mężczyzn - 87 proc. 

Mimo że generalnie spadła liczba osób sięgających po alkohol, to jednocześnie o 1 proc. wzrosło 
codzienne spożycie tej używki. Szczegóły poniżej. 

 
Polacy sięgają najczęściej po piwo - 5 proc. spożywa codziennie, 10 proc. kilka razy 

w tygodniu. Jeśli chodzi o wódkę - codziennie pije ją 5 proc. pijących mężczyzn i 1 proc. kobiet, ale już 
kilka razy w miesiącu konsumuje ją 21 proc. Polaków i 8 proc. Polek. 

Biorąc pod uwagę przedstawione dane, autorzy raportu OECD wzywają rządy na całym świecie do 
zintensyfikowania działań w celu zwalczania zjawiska upijania się. Inwestowanie w zmierzające do tego 
strategie może uratować życie milionom ludzi. Dodatkowo, korzyści ekonomiczne z ich wprowadzenia 
byłyby znacznie wyższe niż koszty. 

Szacuje się, że na każdego dolara zainwestowanego w programy zapobiegania szkodliwemu 
spożywaniu alkoholu, zwraca się 16 dolarów (w postaci korzyści ekonomicznych, z wyłączeniem 
wpływu na biznes związany z alkoholem). Są również konkretne wyliczenia dla Polski. Jak podaje raport, 
zainwestowanie 4,9 zł rocznie na osobę w rozszerzony pakiet mający na celu zwalczanie szkodliwego 
spożywania alkoholu: do 2050 r. zapobiegnie 3,9 mln przypadków chorób niezakaźnych i i urazów, 
pozwoli zaoszczędzić 483 mln zł rocznie na kosztach opieki zdrowotnej, zwiększy zatrudnienie 
i produktywność o ok. 46 tys. pełnoetatowych pracowników rocznie. Autorzy raportu wskazują kilka 
rozwiązań, w tym m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących reklamy alkoholu, sponsoringu czy jego 
ekspozycji w punktach sprzedaży, opodatkowanie alkoholu, wzmocnienie badań przesiewowych 
i poradnictwa w podstawowej opiece zdrowotnej, wzmocnienie kontroli mających na celu 
przeciwdziałanie jeździe "pod wpływem". 
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Podczas tworzenia Programu na rok 2023 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”. 

3. Zdiagnozowane problemy i potrzeby 

Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie następujących problemów i potrzeb: 

-utrzymujący się w gminie problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków  i innych środków 
psychoaktywnych, 

- występującą wśród dzieci i młodzieży skłonność do zachowani 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 osoby niepełnosprawne. 

IV.  CELE, PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU 

1. Cel strategiczny 

Ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających ze 
spożywania alkoholu, nadużywania narkotyków, uzależnień behawioralnych i spożywania 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, 
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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 i narkotyków: 

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

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

b) motywowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu i narkotyków i członków ich rodzin do 
podjęcia psychoterapii, 

2) zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej jako forma profilaktyki wobec uzależnień, (alkohol, 
narkotyki) minimalizując  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 
i uzależnionych od narkotyków: 

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

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

- motywowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu i uzależnionych od narkotyków do 
podjęcia leczenia, 

- kierowanie osób podejrzewanych o nadużywanie alkohol i uzależnionych od narkotyków 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 dla osób uzależnionych od narkotyków 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, 
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- liczba otrzymanych przez GKRPA wniosków w sprawie objęcia osób podejrzewanych o nadużywanie 
alkoholu i uzależnionych od narkotyków 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 i narkomanii, 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; 

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, uzależnionych od 
narkotyków 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, 
narkomanii 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 narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, 
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: 
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1) dofinansowanie zajęć oraz programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży na 
poziomie profilaktyki uniwersalnej, w tym: programów realizowanych przez szkoły 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 sportowych m.in. 
w zakresie dofinansowania zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących zasadę fair play, 

3) realizacja programów profilaktycznych obejmujących warsztaty profilaktyki uzależnień  behawioralnych, 
uzależnień od alkoholu i narkotyków dla uczniów szkół podstawowych, 

4) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych, uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz 
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, 

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 behawioralnych, uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie, 

b) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, 
uzależnień od alkoholu, narkotyków 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) przemoc w rodzinie, skala problemu w gminie, ustalenie odsetek rodzin zagrożonych przemocą 

12 ) 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 programów sportowych oraz liczba 
osób biorących w nich udział, 

- wysokość dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, 
uzależnionymi od  narkotyków i uzależnieniami behawioralnymi oraz liczba osób nim objętych, 

- liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej, narkomanii, 
uzależnień behawioralnych 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, 

- liczba przygotowanych diagnoz, 
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- liczba odsetek rodzin, w których wystąpiła przemoc domowa. 

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

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

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, 

4) zlecenie wykonywania zadań izby wytrzeźwień innej placówce. 

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, 

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. 13¹i 
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, 

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 współpracujących, 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 Centrum Integracji Społecznej. 

V.  Realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. 
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1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2023 rok realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach. 

2. Współuczestnikami i współpracującymi w realizacji Programu są: 

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 Sportu oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania 
wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. 

3. Gminna Komisja działa w oparciu o zarządzenia Wójta Gminy Konopiska nr 5/2021 z dnia 22 stycznia 
2021 r. 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 i w 
rozdziale 85153 środki finansowe na przeciwdziałanie narkomanii. Na realizację zadań ujętych w programie 
na rok 2023 w budżecie znalazła się kwota 259 200,00 zł. 

Za wydatkowanie środków finansowych wynikającego z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odpowiada Pełnomocnik. 

1) budżet gminy Konopiska, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym środki finansowe uzyskane z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 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. 

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. 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. 170 zł 
za posiedzenie, wypłacane jest na podstawie list obecności z posiedzenia Komisji. 

2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli minimum 3 punktów sprzedaży alkoholu w jednym dniu 
wynosi 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów 
na 2023 rok. 
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Uzasadnienie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Konopiska 

określa lokalną propozycje działań w zakresie zadań własnych określonych bezpośrednio w art. 4¹ ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie 
Konopiska z lat poprzednich. Obejmuje profilaktykę oraz dąży do minimalizowania szkód związanych 
z używaniem substancji uzależniających. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców 
Gminy Konopiska. Gminny Program został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz 
dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności. Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dla Gminy Konopiska jest zasadne. 

. 
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