
z dnia 16 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez........

UCHWAŁA NR....................
RADY GMINY POPÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałnia Narkomanii na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały wraz z harmonogramem 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów

Henryk Wróż



do projektu uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) zobowiązuje gminę do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) 
nałożyła na gminę obowiązek uchwalenia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 
Rozwiązywanie tych problemów w ściśle w/w ustawy należy do zadań własnych gminy. 
Niniejsza uchwała jest wykonaniem obowiązku wynikającego z 41 ust. 2 i 5 ustawy, która określa, że 
realizacja zadania jest prowadzona w postaci Gminnego Progamu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, uzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Realizacja programu przyczyni się do wdrażania działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na 
celu zmniejszenie zagrożenia,jakie niosą za sobą narkotyki i alkohol.

Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałniu alkoholizmowi, finansowaniu progamu 
mają służyć środki pochodzące z należnych gminie opłat za wystawienie zezwoleń na handel alkoholem.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione i niezbędne.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 
Rady Gminy Popów 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok

Popów 2021



na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.

Podstawowym dokumentem określającym zadania i obszar działań gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Zgodnie z art. 10 ust.l cyt. ustawy do zadań własnych gminy należy:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem;

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej;

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Realizacja w/w zadań prowadzona będzie w formie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

(zwanego dalej Programem), uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Popów. Program 

określa lokalną strategię działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizowania 

szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków.



III. CELE I ZADANIA PROGRAMU

1. Cel główny Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 

Popów

b) prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych.

W 2021 r. w/w cele główne będą kontynuacją podjętych działań w latach poprzednich i planuje się je 

realizować poprzez n/w cele szczegółowe:

2. Cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

a) umożliwienie osobom nadużywającym oraz uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin 

korzystania z różnorodnych form profesjonalnych działań pomocowych,

b) prowadzenie działalności profilaktycznej x informacyjnej na rzecz mieszkańców Gminy 

Popów w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu,

c) wspomaganie działalności podmiotów służących rozwiązywaniu problemów uzależnień

d) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów profilaktycznych z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

e) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

f) promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.

g) wzmacnianie kompetencji członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Cele strategiczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i

członków ich rodzin poprzez zapewnienie dostępu do świadczeń terapeutycznych i

rehabilitacyjnych oraz pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
b) ograniczenie rozpowszechniania zjawiska nadużywania alkoholu oraz związanych z

tym problemów.



- propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności mchowej oraz rozwijanie

dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych,
- organizowania i udział w zawodach sportowych,
- propagowania biegów wśród mieszkańców gminy jako promocja zdrowego trybu życia.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie pomocy 

dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych w zakresie:

Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych

a) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji ze społecznością lokalną poprzez:

- współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w zakresie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wymiany informacji.

- współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- współpracę z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną,

- współpracę z Poradnią Odwykową w Kłobucku

- współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Popów działającym w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin , w których występują 

problemy alkoholowe,

c) udzielanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dzieciom z rodzin gdzie występują 

problemy alkoholowe,

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Cel: zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających z używania 

alkoholu i innych substancji uzależniających poprzez:

- organizowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych 

dotyczących problematyki uzależnień , prelekcji dla dzieci i młodzieży.

- dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej z dziećmi z 

rodzin alkoholowych oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla pedagogów, 

nauczycieli, psychologów oraz przedstawicieli innych zawodów.



c) kierowanie na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku 

z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego , 

demoralizację małoletnich , albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

d) wydawanie opinii w związku z udzielanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

e) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego oraz członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii 

współuzależnienia;

0  kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w  sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób uzależnionych od 

alkoholu;

g) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak  również prowadzenie 

działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych;

h) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Popowie, Policją, placówkami oświatowymi, poradniami uzależnień i współuzależnień.

VI ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GKRPA W POPOWIE

1. Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Popowie oraz wydatki biegłych sądowych i opłat realizowane są 

ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w 

niniejszym Programie.

1. wynagrodzenie członków Komisji: 12 komisji x 7 członków x 90,00 zł. brutto

2. wynagrodzenie Przewodniczącego: 12 komisji x 250,00 zl. brutto



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 
Rady Gminy Popów 
z dnia 29 grudnia 2020 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII - HARMONOGRAM

LP. GŁÓWNE KIERUNKI 
DZIAŁANIA

FORMY REALIZACJI PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

KOSZT
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- przewidywalny
I Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu w celu 
zmniejszenia degradacji 
psychologicznej osób 
uzależnionych.

1. Działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego 
dla uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, 
narkomania) i osób doświadczających przemocy w 
rodzinie- 2 godziny tygodniowo - 580,00 zł brutto za 
miesiąc.
2. Praca GKRPA:
1) Nadzór nad realizacją Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Przyjmowanie wniosków dotyczących skierowania 
na leczenie odwykowe;
3) Sporządzanie wywiadów środowiskowych dot. 
nadużycia alkoholu dla potrzeb GKRPA;
4) Przeprowadzenie opinii przez lekarza biegłego 
sądowego;
5) Opracowanie dokumentacji pacjenta obowiązującej 
przy kierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego celem 
skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na 
leczenie odwykowe;
6) Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Terapii 
Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, Poradnią 
Odwykową w Kłobucku, celem leczenia osób z

Wójt, Przewodniczący 
GKRPA, Skarbnik Gminy

10.800,00 zł



problemem alkoholowym z terenu gminy;
7) Przygotowanie sprawozdania z działalności 
GKRPA oraz realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;
8) Wyposażenie i modernizacja biura, zakup 
materiałów biurowych, delegacje, konferencje, 
czasopisma, itp.

Podejmowanie 
interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów 
określonych w art. 13 i 15 
ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

1) Kontrola punktów sprzedaży w zakresie 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

Przewodniczący GKRPA 500,00 zł

II Udzielanie rodzinom, w 
których występują 
problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w 
szczególności ochrony 
przed przemocą w 
rodzinie w celu 
łagodzenia dolegliwości i 
rozkładu życia rodzinnego 
spowodowanych 
nadużywaniem alkoholu 
przez członka rodziny

1. Udzielanie informacji dotyczących choroby 
alkoholowej, możliwości leczenia oraz form 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Działalność GKRPA i wydatki z tym związane:
1) wynagrodzenie dla członków komisji za udział w 
posiedzeniach:
- 90,00 zł brutto -  członek GKRPA
- 120,00 zł brutto - sekretarz GKRPA
- 250,00 zł brutto -  przewodniczący GKRPA
2) Monitoring problemów alkoholowych na terenie 
gminy -  diagnoza
3) Współpraca z GOPS celem udzielenia pomocy 
rodzinom z problemem alkoholowym;

Wójt, Przewodniczący 
GKRPA, Skarbnik Gminy

16.000,00 zł



4) Współpraca Policji w zakresie procedury 
interwencji wobec przemocy domowej;
5) Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w 
Kłobucku
6) Przeszkolenie członków komisji i 
przewodniczące go

III Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania 
problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania 
narkomanii w 
szczególności dla dzieci i 
młodzieży

1. Koordynacja działań edukacyjnych i informacyjnych 
z udziałem GOPS, Ośrodków Zdrowia, Zespołu 
Interdyscypilnarnego, nauczycieli i policji;
2. Organizacja działań edukacyjnych o charakterze 
artystycznym i sportowym w formie konkursów z 
elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży
3. Działalność edukacyjna i profilaktyczna poprzez 
udział dzieci, młodzieży i dorosłych w lokalnym 
programie zagospodarowania czasu wolnego i zajęć 
poza lekcyjnych plastycznych, muzycznych i 
sportowych z elementami informacji edukacji 
profilaktycznej.

Wójt, Przewodniczący 
GKRPA, Jednostki 
Oświatowe, GCK, GOPS

49.600,00 zł 
(w tym)

9.000,00

40.6000,00

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

1. Wspieranie dodatkowych działań w celu 
przystosowania i wyposażenia pomieszczeń do 
prowadzenia programów i zajęć wychowawczo- 
terapeutycznych w Areszcie Śledczym Oddział 
Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym
2. Wspomaganie działalności edukacyjnej i 
profilaktycznej ZHP w tym organizacja półkolonii dla 
dzieci
3. Wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich, 
koła emerytów, związku niewidomych w działaniach

Wójt, GKRPA, Skarbnik 
Gminy, organizacje i 
stowarzyszenia

30.300,00 zł. 
(w tym)

Areszt Śledczy 1.000,00

ZHP 7.000,00 (5+2

KGW 15.000,00 
Emeryci 7.000,00 

Niewidomi 300,00



popularyzujących wolny od uzależnień styl życia.

V Zwalczanie narkomani i
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie -
działalność
profilaktyczno-
edukacyjna

1. Diagnozowanie i monitorowanie zagrożeń 
wynikających z nadużywania narkotyków i innych 
środków odurzających -  zakup pomocy naukowych, 
spektakl profilaktyczny, warsztaty na temat uzależnień 
dla młodzieży

Wójt, Przewodniczący 
GKRPA, Jednostki 
Oświatowe, Gminny 
Ośrodek Kultury, GOPS

1.000,00 zł.

VI Rezerwa do dyspozycji 
Wójta Gminy Popów na 
działalność profilaktyczną 
i rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych.

1. W zależności od podjętego działania Wójt Gminy Popów 11.800,00 zł.


