
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia  

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok. 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 t.j. ze. zm.), art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2012 poz. 

1356 t.j. ze zm.) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012 poz.124, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii na 2014 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Uchwały Nr  

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia  

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. 

Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia 

wieku inicjacji alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o 

zagadnienie przemocy w rodzinie, chorób wywoływanych alkoholem, szkód powodowanych 

przez pijących dorosłych i młodzież, a także ogólnego przyzwolenia społecznego na 

spożywanie alkoholu przez młodych ludzi kierunkuje działania w tym zakresie w stronę 

profilaktyki alkoholowej oraz w stronę pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) alkohol znajduje się na trzecim miejscu 

wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Alkohol działa szkodliwie na wszystkie 

nieomal tkanki i narządy, powodując osłabienie całego systemu odpornościowego, wywołując 

katastrofalne w skutkach niedobory witamin i pierwiastków (mikroelementów) niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Zwiększa też znacznie ryzyko 

zachorowania na choroby nowotworowe. Spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne 

skutkuje uszkodzeniami płodu, ponadto na tle nadużywania alkoholu przez ciężarne może 

wystąpić alkoholowy zespół płodowy tzw syndrom FAS – uszkodzenie układu nerwowego 

dziecka. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie powoduje wreszcie bardzo poważne w 

skutkach zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka wywołując depresje, 

bezsenność, zaburzenia psychiczne prowadzące do prób samobójczych, zmiany osobowości, 

amnezje oraz w stanach kryzysu, przy długotrwałym uzależnieniu – psychozy alkoholowe, 

delirium tremens, halucynozy alkoholowe lub nieodwracalne otępienie (zespół Korsakowa). 

Badania statystyczne wykazują, że z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z 

używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na 

zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu.  



Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących u 

osób uzależnionych (lub nadużywających alkoholu). Poza wyniszczeniem zdrowotnym i 

psychicznym, które dotyka osoby uzależnione, ma również wymiar społeczny, obejmując 

swoim zasięgiem także członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu alkoholika. 

Należy pamiętać, że z uwagi na silne zaburzenia zachowania i nieprzewidywalność reakcji 

oraz destrukcyjny wzorzec postępowania osoby uzależnionej od alkoholu członkowie jej 

najbliższego otoczenia żyją w stanie permanentnego stresu, który jest przyczyną wystąpienia 

stałych zaburzeń przystosowania u członków rodziny alkoholika. Bardzo poważne zagrożenia 

i szkody wynikające z powtarzającego się picia alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci może 

poważnie uszkodzić ich życie i procesy rozwojowe powodując zaburzenia rozwoju 

emocjonalnego, zaburzając zdolność uczenia się, prowadząc do zmian osobowości, 

zwiększając ryzyko wypadków, zachorowań i śmierci. Najczęstszymi uwarunkowaniami 

uzależnień są zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, brak więzi z rodzicami oraz deficyty w 

zakresie modeli dorosłości. Uczestnictwo w subkulturze alkoholowej wiąże się z kryzysem 

poczucia tożsamości bądź załamaniem systemu wartości. Alkoholizm staje się ucieczką od 

frustracji i trudnych emocji, poszukiwaniem nowych doznań.  

Obserwowany w ostatnich latach wzrost patologii we wszystkich obszarach życia człowieka 

wymusza podejmowanie działań, które osobom zdrowym pozwolą podtrzymać 

funkcjonalność, osobom z pierwszymi przejawami trudności pomogą obronić się przed 

rozwojem dysfunkcji i powrócić do zdrowia, a osobom z rozwiniętą patologią stworzyć 

możliwości poddania się terapii i rehabilitacji.  

Gminny Program  określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.  

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4a1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie 

z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków 

sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od 

spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do 

alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie 

negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie.  

Program wynika z aktualnych potrzeb społecznych Gminy, stanowi integralną część Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Określa zakres przedsięwzięć środków 



zaradczych oraz naprawczych skierowań do społeczności lokalnej, aby zapobiegać i 

minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii. 

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GP na 2014 rok dostosowane są do potrzeb 

lokalnych i możliwości prowadzenia planowanych form pracy w oparciu o posiadane zasoby 

instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną ze strony podmiotów 

zewnętrznych. 

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Gminnym Programie są 

kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobywane 

podczas realizacji tych zadań pozwalają na coraz pełniejsze obejmowanie zasięgiem działań 

tych środowisk, które są najbardziej podatne na występowanie zagrożeń i problemów 

dotyczących patologii społecznych. 

W procesie wdrażania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opisanym 

Gminny Program oparty będzie na wytycznych zawartych w Narodowym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru dotyczącego zaburzeń życia rodzinnego w rodzinach z problemem 

alkoholowym.  

Program koresponduje z założeniami Strategii Unii Europejskiej w zakresie wspierania 

państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. 

 

I. Cele Programu 

Podstawowym celem Programu dla Gminy Żabia Wola na 2014 rok jest skoordynowanie 

wszystkich działań osób i instytucji zajmujących się problemami uzależnień, aby poprzez 

ścisły system współpracy zapobiegać powstawaniu nowych oraz zmniejszyć i niwelować 

istniejące już skutki problemu alkoholowego i narkomanii. 

Celem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie 

i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom związanym z nadmiernym spożywaniem 

alkoholu, w szczególności: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

2. Udzielanie pomocy psychicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, w szczególności także ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci  



i młodzieży w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, oraz programów 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Tworzenie bogatej i atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży  

i dorosłych poprzez zajęcia kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne- 

skierowane do mieszkańców Gminy Żabia Wola. 

5. Dążenie do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu przez młodzież. 

6. Doprowadzenie do zmniejszenia ilości popełnionych przestępstw pod wpływem 

alkoholu i na skutek jego nadużywania (przestępstwa przeciwko rodzinie, 

przestępstwa drogowe). 

7. Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej dla realizacji programu. 

 

II. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest profilaktyka i zwiększanie 

dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. 

Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek działań 

podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Na terenie 

naszej gminy nie działa żadna placówka lecznictwa odwykowego, jednak dla umożliwienia 

rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez lecznictwo, gmina współpracuje z 

ośrodkami na terenie powiatu  i województwa, gdzie mieszkańcy gminy mogą korzystać z 

opieki. Na mocy art.21 ustawy bezpłatne leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa 

się w podmiotach leczniczych, a od osób uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za 

świadczenia w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu. 

 

Komisja jest ciałem inicjującym i opiniującym wykonanie Programu. 

Za realizację Programu odpowiada wyznaczony przez Wójta Gminy Pełnomocnik  

ds. profilaktyki uzależnień. 

1. Zadania Komisji: 

1) udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom uzależnionym od alkoholu  

i narkomanii oraz ich rodzinom, 

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania  

i sprzedawania napojów alkoholowych, 



4) przygotowywanie i składanie wniosków do sądu rodzinnego o kierowanie osób 

uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe 

5) prowadzenie wywiadów środowiskowych na potrzeby Komisji, 

6) udzielenie pomocy informacyjnej rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy, 

7) prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami wnioskowanymi 

o zastosowanie leczenia odwykowego 

8) prowadzenie stałego monitoringu problemów alkoholowych i narkomanii  

w gminie, 

9) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Gminy Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

10) składanie sprawozdania z realizacji Programu 

11) bieżąca koordynacja zadań wynikająca z Programu 

12) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze 

profilaktyki 

13) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie  

ich rozwiązywania, wprowadzanie lokalnych inicjatyw 

14) rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki 

wpływających do Urzędu Gminy 

15) prowadzenie dokumentacji pracy komisji, w tym sporządzanie protokołów  

z posiedzeń 

 

2. Udział w szkoleniach członków Komisji. 

 

III. Zadania w zakresie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii 

1.  Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współ 

uzależnionych, udzielenie porad, dla osób i rodzin z problemem uzależnień  

w zakresie: 

1) informowanie o chorobie alkoholowej i narkomanii, 

2) motywowanie do leczenia osoby uzależnionej, 

3) informowanie o czynnościach, jakie należy podejmować, gdy w rodzinie 

występuje przemoc-współpraca z policją, pomocą społeczną, 

4) informowanie o problemach związanych z narkotykami, 

5) interwencja kryzysowa dla rodzin osób uzależnionych. 

 



2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

i narkomania w zakresie: 

1) Prowadzenie w placówkach wsparcia dziennego zajęć  dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym, 

2) Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

 

III. Zadania w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej dla 

dzieci i młodzieży. 

Mając na uwadze wagę problemu oraz zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu i 

narkomanii ustala się na 2014 rok następujące kierunki działań zmierzających do poprawy 

sytuacji w tym zakresie: 

1. Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci uczęszczających do szkół  

na terenie Gminy. 

2. Działalność sportowa- kulturalna, jako alternatywna forma spędzenia wolnego czasu 

przez dzieci i młodzież: 

1) finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży, 

2) organizowanie kampanii profilaktycznych, 

3) promocja zdrowego stylu życia 

4) dofinansowanie działalności uczniowskich klubów sportowych 

 

3. Finansowanie wypoczynku letniego i w czasie ferii zimowych, dla dzieci i młodzieży 

z rodzin patologicznych, w formie kolonii i obozów. 

 

IV. Współpraca z instytucjami w zakresie problematyki uzależnień 

 

Skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych wymaga 

współdziałania Gminnej Komisji z lokalnymi instytucjami, w tym z: 

1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

2) Policją, 

3) Kościołem Katolickim, 

4) Szkołami, 

5) Domem Kultury, 

6) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

7) Poradnią Leczenia Uzależnień 



8) Organizacjami pozarządowymi. 

 

VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji oraz za wykonanie innych prac 

wynikających z realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

pracowników, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Przewodniczącemu 

Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 25% powyższej kwoty. 

2. Za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz wykonanie czynności Pełnomocnika przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

3. Powyższe wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych  

po potwierdzeniu wykonania pracy odpowiednio przez Pełnomocnika   

lub Wójta Gminy. 

 

VII.  Zasady finansowania zamierzeń programowych  

1. Finansowanie zadań programu pochodzi z następujących źródeł: 

1) środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Środki te znajdują się w wyodrębnionym rozdziale w strukturze budżetu Gminy. 

2) dotacje celowe Wojewody  

3) środki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4) darowizny i inne wpływy od osób fizycznych i prawnych. 

 

VIII. Kontrola realizacji Programu 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w 2014 roku przygotowuje Pełnomocnik Wójta d.s. profilaktyki 

uzależnień- przedstawia Radzie Gminy w Żabiej Woli do przyjęcia. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok – plan wydatków 
 

Lp. Zadanie 
Wysokość środków 

finansowych 
Czas realizacji Uwagi 

1 
Udzielanie pomocy  terapeutycznej rodzinom  

oraz ochrona przed przemocą w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego 
9.600 zł. cały rok - 

Finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych w ramach 

organizowania czasu  wolnego dzieci, z przekazywaniem wiedzy o 

problematyce uzależnień (rajdy, wycieczki, spektakle, zawody, konkursy 

19.000zł 

2 a. Szkoła Podstawowa w Józefinie  

b. Gimnazjum w Józefinie  

c. Szkoła Podstawowa w Skułach  

d. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie   

6.000 zł. 

5.000 zł. 

4.000 zł. 

4.000 zł. 

cały rok - 

Dofinansowanie działalności młodzieżowych Klubów sportowych, w ramach 

promocji zdrowego stylu życia. 
12.000 zł 

3 a) Uczniowski Klub Sportowy „Józefinka”  

b) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina”  

c) Klub Kolarski 

4.000 zł. 

4.000 zł. 

4.000  zł. 

cały rok - 



4 

Organizowanie czasu wolnego młodzieży (ferie zimowe, wakacje, zajęcia 

taneczne, współpraca z parafią w Kuklówce, choinka dla dzieci ze świetlic, 

rekreacja rodzin wielodzietnych) 

32.400 zł. 
cały rok 

 
- 

5 
Opłacenie pobytu na koloniach wypoczynkowo-terapeutycznych dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 
3.000zł. lipiec - 

     

6 

Dotacje dla organizacji pozarządowych: (konkursy) 

- na organizowanie zajęć sportowych 

- na organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla 

rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo 

40.000 zł. 

15.000 zł. 

25.000 zł. 

cały rok - 

7 Diagnozowanie osób w przedmiocie uzależnienia przez biegłych  sądowych 2.000 zł. cały rok - 

8 

Szkolenia osób, które zajmują się profesjonalnym pomaganiem osobom 

uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom (członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, policjantów, pracowników 

socjalnych, nauczycieli). 

2.000zł cały rok - 

9 
Materialne zabezpieczenie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
25.000zł cały rok - 

 

Ogółem:    145.000 złotych 

Powyższe wydatki finansowane są z budżetu gminy  z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Dopuszcza się przesunięcia wydatków między poszczególnymi pozycjami w ramach zatwierdzonego Programu. 

 



 


