
UCHWAŁA NR 296/XLIX/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXXIX/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

narkomanii na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 4(1) 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 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 z późn. zm.), Rada Gminy Popów 
uchwala co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr 243/XXXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, otrzymuje brzmienie o treści określonej w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Załącznik do uchwały Nr 296/XLIX/2022  

Rady Gminy Popów 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 

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- 3 godziny tygodniowo  - 870,00 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; 

Wójt, Przewodniczący 

GKRPA, Skarbnik Gminy 

12.000,00 zł 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie interwencji 

w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w 

art. 13 i 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

6) Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Terapii 

Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, Poradnią 

Odwykową w Kłobucku, celem leczenia osób z 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500,00 zł 
1) Kontrola punktów sprzedaży w zakresie 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim 

III 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: 

- 100,00 zł brutto – członek GKRPA 

- 150,00 zł brutto - sekretarz GKRPA 

- 300,00 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 

19.000,00 zł 
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4) Współpraca Policji w zakresie procedury 

interwencji wobec przemocy domowej; 

5) Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku 

6) Przeszkolenie członków komisji i 

przewodniczącego 

IV 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.Wspomaganie realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych służących promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, 

cyberprzemocy, uzależnieniom behawioralnym, 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym (np.: warsztaty, 

pogadanki, spektakle profilaktyczne, wyjazdy 

edukacyjno-profilaktyczne); 

4. Dofinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców oraz zapobiegania 

przypadkom naruszeń prawa i porządku publicznego, 

w tym: zakup materiałów profilaktycznych; 

5. Wdrażanie, upowszechnianie i dofinansowanie 

projektów, warsztatów edukacyjno-profilaktycznych 

adresowanych do rodziców, mających na celu 

zaangażowanie ich w oddziaływania profilaktyczne 

wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności 

wychowawczych./zakup usług, materiałów 

dydaktycznych oraz pomocniczych do realizacji 

programów/. 

Wójt, Przewodniczący 

GKRPA, Jednostki 

Oświatowe, GCK, GOPS 

54.700,00 zł 

(w tym) 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00 
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6. 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. 

 

 

 

 

 

58.200,00 

V 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 0ddział 

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 

popularyzujących wolny od uzależnień styl życia. 

Wójt, GKRPA, Skarbnik 

Gminy, organizacje i 

stowarzyszenia 

28.800,00 zł. 

(w tym) 

 

Areszt Śledczy 500,00 

 

 

ZHP 6.000,00 (4+2) 

 

 

KGW 16.000,00 

Emeryci 6.000,00 

Niewidomi 300,00 

VI 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. 

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

1. W zależności od podjętego działania Wójt Gminy Popów 11.385,21 zł. 
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