
UCHWAŁA NR 303/LI/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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. 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. 1119z 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. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2023 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 dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 303/LI/2022

Rady Gminy Popów

z dnia 21 grudnia 2022 r.
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I. WSTĘP 
 

 

 Alkoholizm, narkomania oraz przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka, 

mają istotny wpływ zarówno na stan zdrowia, na poczucie bezpieczeństwa społecznego oraz 

na relacje rodzinne i międzyludzkie. Stanowią poważne zaburzenia, które powodują stopniową 

utratę wolności i odpowiedzialności, prowadzą nie tylko do destrukcji życia osoby uzależnionej, 

ale jej całego najbliższego otoczenia. 

Ludzie popadają w nałóg bardzo łatwo, wskutek lekkomyślności, przebywania w 

nieodpowiednim towarzystwie lub chcąc uciec przed kłopotami. Problemy dotyczące używania 

środków psychoaktywnych, w tym ryzykowne bądź szkodliwe spożywanie napojów 

alkoholowych oraz stosowanie nowych środków psychoaktywnych, potocznie określanych 

jako dopalacze, często są przyczyną rozwoju wielu poważnych chorób, powodują wiele 

zróżnicowanych szkód społecznych, ekonomicznych i prawnych takich jak: dysfunkcja i 

rozpad w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze i 

rozwojowe dzieci, przestępstwa, wypadki samochodowe. 

 Problemy uzależnień mogą dotknąć każdego mieszkańca naszej gminy, dlatego też 

biorąc pod uwagę jak dotkliwe w skutkach są problemy związane z używaniem alkoholu, 

konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych 

środków, a także działań mających na celu redukcję szkód wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych. 

 

 Samorząd gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

realizuje zadania własne zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 cyt. 

ustawy obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla 
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dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań 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.1 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 2023 

(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. 
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Celem głównym Gminnego Programu jest tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu problemów uzależnień oraz 

przemocy, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy, a 

także podnoszenie świadomości mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży na temat 

konsekwencji i szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych 

zachowań ryzykownych. 

Planowane cele, zadania i sposoby ich realizacji wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, 

dostosowane są do problemów i potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, oraz do realnych 

możliwości podejmowania określonych działań, które opierają się o posiadane zasoby 

finansowe określone w przyjętym na dany rok budżecie gminy, oraz zasoby instytucjonalne i 

osobowe, które w okresie danego roku są w stanie zapewnić realizację przyjętych zadań i 

projektów. Działania zawarte w Programie finansowane są przede wszystkim ze środków  

własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Większość z planowanych zadań jest kontynuacją z lat poprzednich, w 

szczególności zadania adresowane do szerokiego grona odbiorców. Przykładem takiego 

działania jest utrzymanie Punktu Konsultacyjnego. W ramach działań profilaktycznych 

prowadzone są programy profilaktyczne oraz warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli 

oraz innych grup zawodowych, w tym z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach, działania promujące zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez 

rodziny, dzieci i młodzież. 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

Ustawy: 

1. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

4. ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, 

5. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 
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Programy krajowe: 

Narodowy Program Zdrowia na latach 2021 – 2025 z dnia 30 marca 2021 r. 

 

Programy rejonowe: 

1. Program Przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030, 

przyjęty Uchwałą Nr VI/34/10/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2021 

roku. 

 

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 2023 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: 

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

korzystania z różnorodnych form profesjonalnych działań pomocowych, 

b) prowadzenie działalności profilaktycznej i 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: 

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

 

IV ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez: 

Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 

- współpracę z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Kłobucku - 

przekazywanie informacji osobom uzależnionym oraz ich rodzinom na temat placówek, grup 

terapeutycznych publicznych ośrodków zamkniętych. 

- współpracę z biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających alkoholu 

oraz badań i wykonania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania 

rodzaju zakładu leczniczego. 

- składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie odwykowym. 

- opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. 

- dofinansowanie szkoleń i kursów dla osób pomagających w zakresie pracy z osobami 

uzależnionymi 

- udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad 

psychospołecznych  dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i przemocą w 

rodzinie, 

- tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez 

finansowanie zakupu sprzętu do ich realizacji. 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. 

2. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych w zakresie: 

              Cel: poszerzenie i urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym. 

-  Wspieranie dodatkowych działań w celu przystosowania i wyposażenia pomieszczeń do 

prowadzenia programów i zajęć wychowawczo-terapeutycznych w Areszcie Śledczym Oddział 
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Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym, 

- współorganizowania turnieju w tenisie stołowym. 

- ochrony zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocji sportu oraz działalności w zakresie kultury 

fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w środowisku gminnym: 

- propagowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej 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 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 
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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. 

- prowadzenie w miarę potrzeb i środków finansowych pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

- udział w lokalnych kampaniach o charakterze profilaktycznym adresowanych do różnych grup 

wiekowych. 

- prowadzenie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami sportowo- 

rekreacyjnymi i edukacyjnymi. 

- prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze 

spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, 

- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, 

- upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 

 

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

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Cel: przeciwdziałanie naruszeń przepisów prawa. 

- podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych w szczególności skierowaną do młodzieży, 

- prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania 

naruszeń ustawy. 

a) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania 

naruszeń ustawy. 

V DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA      
 PROBLEMÓW     ALKOHOLOWYCH 

Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie należy w 

szczególności: 
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a) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 pkt od 1 

do 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

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; 

f) 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. 
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1. wynagrodzenie członków Komisji: 12 komisji x 7 członków x 100,00 zł. brutto 

2. wynagrodzenie Przewodniczącego: 12 komisji x 300,00 zł. brutto 

3. wynagrodzenie Sekretarza: 12 komisji x 150,00 zł. brutto 

3. wydatki biegłych sądowych : psychologa i psychiatry – wg zawieranych umów. 

 

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przysługuje za każdy udział w posiedzeniu Komisji. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest 

imienna lista obecności z posiedzenia Komisji. 

 

VII REALIZACJA PROGRAMU 

 

Bezpośrednią odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań programu sprawuje 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie. 

Współrealizatorami i partnerami w zakresie działań wynikających z Programu są: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

- Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy 

sądowi, które realizują działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  

-Gminne Centrum Kultury,  

-Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie,  

-placówki oświatowe,  

-placówki Służby Zdrowia,  

-organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy             

w rodzinie i środowisku szkolnym. 
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Harmonogram wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie na 2023 r. 

 

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; 

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 

Wójt, Przewodniczący 

GKRPA, Skarbnik Gminy 

15.000,00 zł 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 303/LI/2022

Rady Gminy Popów

z dnia 21 grudnia 2022 r.
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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. 

Alkoholowych; 

8) Wyposażenie i modernizacja biura, zakup 

materiałów biurowych, delegacje, konferencje, 

czasopisma, itp. 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 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) Współpraca z GOPS celem udzielenia pomocy 

rodzinom z problemem alkoholowym; 

3) Współpraca Policji w zakresie procedury 

interwencji wobec przemocy domowej; 

4) Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w 

Kłobucku 

5) Przeszkolenie członków komisji i 

przewodniczącego 

Wójt, Przewodniczący 

GKRPA, Skarbnik Gminy 

19.000,00 zł 
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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/. 

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. 

Wójt, Przewodniczący 

GKRPA, Jednostki 

Oświatowe, GCK, GOPS 

66.200,00 zł 

(w tym) 

 

 

 

 

5.000,00 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

 

 

 

42.000,00 
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7. Działalność profilaktyczna poprzez udział dzieci i 

młodzieży w zawodach sportowych pt. „Uzależnia 

mnie tylko sport”. 

 

 

9.700,00 

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 

32.800,00 zł. 

(w tym) 

 

Areszt Śledczy 500,00 

 

 

ZHP 6.000,00 (4+2) 

 

 

KGW 20.000,00 

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 

3.000,00 zł. 

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

1. W zależności od podjętego działania Wójt Gminy Popów 12.000,00 zł. 
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