
UCHWAŁA NR 123/XI/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

I Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Woźnikach

Tomasz Nowicki
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Załącznik 
do Uchwały Nr 123/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18.12.2019 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

NA ROK 2020
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Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania

problemów  alkoholowych  i  narkotykowych  oraz   związanych  z  tą  sferą  życia  problemów

rodzinnych i społecznych na terenie Gminy Woźniki.

Niniejszy dokument stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach ubiegłych oraz

stanowi integralną część Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Woźniki. 

Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  lata  2016-2020,  Wojewódzkim  Programem

Profilaktyki     i      Rozwiązywania      Problemów    Alkoholowych    na   lata   2014-2020      oraz 

z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.

Wiążące akty prawne:

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982 r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, określająca priorytety zadań realizowanych poprzez program, traktująca je

jako zadania własne gminy,

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

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

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia realizację

działań  profilaktycznych  i  zaradczych  na  szczeblu  gminnym.  Ustawodawca  wskazał  zarówno

zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci Gminnego Programu Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii,  zwanego  dalej

Programem, jak i środki finansowe na realizację tych zadań. 
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W  2020  roku  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki ukierunkowany

będzie na:

1. prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;

2. promocję zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia;

3.  zmniejszanie  rozmiaru  aktualnie  występujących  problemów  związanych  z  uzależnieniami

i wiążących się z tym zaburzeń życia rodzinnego;

4.  zapobieganie  powstawaniu  nowych,  niekorzystnych  problemów  społecznych  dotyczących

w szczególności dzieci i młodzieży;

5. zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu w tym ofiarom

przemocy;

6.  pomoc  dzieciom  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  dotkniętym  następstwami  nadużywania

alkoholu przez rodziców w zakresie pomocy socjalno – bytowej, psychologicznej i szkolnej;

7.  edukację  społeczeństwa  na  temat  zjawiska  przemocy w rodzinie  i  sposobów radzenia  sobie

z problemami związanymi z przemocą.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020 jest Urząd Miejski

w Woźnikach.

Zadania ujęte w Gminnym Programie realizowane będą przy współudziale:

1. Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2. Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

1)  Przygotowania i opiniowania przedstawionego Radzie Miejskiej w Woźnikach projektu

Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii, który uwzględnia:

a) kształtowanie skoordynowanej polityki wobec uzależnień na terenie Gminy Woźniki,

b) działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków,

c)  tworzenie  warunków  sprzyjających  motywacji  do  powstrzymania  się  od  spożywania

napojów alkoholowych i narkotyków,

d) leczenie osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz pomoc psychologiczną

i terapeutyczną członkom ich rodzin,

e)  prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie  rozwiązywania

problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
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2) Opiniowania wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

pod  względem  zgodności  lokalizacji  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem  sprzedaży,  o których mowa

w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów

alkoholowych,

b) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejsce sprzedaży.

3) Podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby  

uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa  

odwykowego. Działający w ramach komisji zespół ds. lecznictwa odwykowego:

a) rozpatruje zasadność wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego na osoby

nadużywające alkoholu,

b) motywuje do podjęcia leczenia,

c)  w przypadku  odmowy podjęcia  dobrowolnego  leczenia  przez  osobę  mającą  problem

alkoholowy kieruje ją na badanie przez lekarzy biegłych w celu uzyskania stosownej opinii

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

d) kieruje do sądu rejonowego wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku

podjęcia leczenia odwykowego,

e) podejmuje czynności interwencyjne przeciwdziałające przemocy w rodzinie.

Członkom  Komisji  za  udział  w  posiedzeniu  przysługuje  wynagrodzenie  brutto  w  wysokości

130,00 zł. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzeniu udziału w pracy Komisji na

liście  obecności.  Wszyscy  członkowie  komisji  posiadają  odpowiednie  przeszkolenie  w zakresie

profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  zgodnie  z  art.  41 pkt  4  ustawy

o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  oraz  dodatkowe  szkolenia

podnoszące kwalifikacje do pracy w zespołach problemowych. 

3. Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Woźnikach w zakresie realizacji  Strategii

rozwiązywania problemów społecznych Gminy Woźniki. 

4. Innych podmiotów, którym zlecane będą zadania niniejszego Programu.

Źródłem finansowania Programu są środki budżetu gminy pochodzące z opłat  za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Gminny rynek alkoholowy

Zgodnie z Uchwałą nr 355/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Miasta i Gminy Woźniki:
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1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Woźniki maksymalną liczbę  zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) 35 - dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)  35 - dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, za wyjątkiem piwa;

3) 35 - dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

2.  Ustala  się  na terenie  Miasta  i  Gminy Woźniki  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

1)  20 - dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

2)  20 - dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, za wyjątkiem piwa;

3) 20 - dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

a) przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży - 32

b) przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży - 13

Diagnoza  stanu  problemów  alkoholowych  oraz  uzależnienia  od  narkotyków  i  działań

umożliwiających prowadzenie profilaktyki.

W roku 2019 GKRPA wezwała na rozmowy motywujące 8 osób. W ich sprawie toczą się obecnie

postępowania o zastosowanie leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W  roku  lutym  2019  roku  został  uruchomiony  Punkt  konsultacyjno-terapeutyczny  dla  osób

uzależnionych, współuzależnionych doznających przemocy oraz sprawców przemocy.

Rozwiązywanie  problemów  alkoholowych  wymaga  dużych  nakładów  czasu  i  środków,  które

powinny być kierowane szczególnie do najmłodszych w postaci działań profilaktycznych. Niniejszy

program ma na celu umożliwić gminie realizację zadań wynikający z ustawy z dnia 26 października

1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  z  ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Gmina  dąży  do zapobiegania przyczynom oraz skutkom problemów alkoholowych, rehabilitacji

osób uzależnionych a także prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Zadania problemowe i sposób ich realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych

1) Rozwijanie współpracy między placówkami udzielającymi pomocy terapeutycznej i zwiększanie

dostępności  do  usług  w/w  placówek.  Współudział  w  finansowaniu  działań  terapeutycznych

w placówce odwykowej, do której kierowani są mieszkańcy naszej gminy.

2) Prowadzenie systematycznej  działalności  motywowania do leczenia i  kierowanie na leczenie
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odwykowe (kierowanie na badanie przez biegłego, rozmowy z uzależnionymi i ich rodzinami, itd.).

3) Finansowanie Punktu konsultacyjno-terapeutycznego na terenie Miasta i Gminy Woźniki.

4)  Prenumerata  czasopism  dot.  profilaktyki,  zakup  i  dystrybucja  materiałów  informacyjno-

edukacyjnych  (broszury,  ulotki)  dla  klientów  punktu  konsultacyjnego  oraz  instytucji

współpracujących, tj. szkół, MGOPS-u, GZOZ-u, MGOK-U, Policji.

5)  Dofinansowanie  szkoleń  dla  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych instytucji  współpracujących

z Urzędem Miejskim w Woźnikach.

6) Kierowanie osób chętnych do ośrodków leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego.

7)  Występowanie  do  sądu  z  wnioskami  o  wszczęcie  postępowania  w sprawach o zastosowanie

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

2.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  uzależnienia  od

narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.

1)  Opieka  nad  dziećmi  i  rodzinami  patologicznymi,  organizowanie  i  wspieranie  przedsięwzięć

i imprez okazjonalnych: Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia, święta.

2) Udzielanie pomocy (konsultacje, porady, informacje, kierowanie do specjalistycznych placówek)

w Punkcie Konsultacyjnym.

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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.

1) Promowanie aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu bez alkoholu i narkotyków

(zabawy  i  konkursy,  rajdy,  turnieje,  spartakiady,  organizowanie  oprawy  i  nagród  dla  ich

uczestników).

2) Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej:

a) dofinansowanie zajęć sportowych i imprez sportowych,

b) dofinansowanie sekcji zainteresowań,

c) rozwijanie zainteresowań i realizacja pomocy dydaktycznej dla dzieci,

d) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie do 

wyjazdów i wycieczek,

e) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i 

socjoterapeutycznych.

3) Organizowanie zajęć profilaktycznych (programów terapeutycznych, profilaktycznych, spektakli

Id: EEE8524E-C19F-4E44-B3E5-E2577DAF5FDE. Podpisany Strona 6



teatralnych,  imprez  muzycznych,  konkursów,  widowisk,  pokazów,  koncertów,  zajęć  sportowych

promujących wolny od uzależnień styl życia) dla dzieci i młodzieży szkolnej.

4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych  służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnienia od narkotyków.

1. Współdziałanie z Kościołem oraz Klubami Abstynenckimi w zakresie wychowania w trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym prowadzenie prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

organizowanie form  spędzania  wolnego czasu, promocja zdrowia i propagowanie abstynenckich

obyczajów.

2.  Współpraca  z  Ośrodkiem  Zdrowia,  Policją  i  innymi  instytucjami  zajmującymi  się

rozwiązywaniem problemów uzależnień.

3.  Współpraca  z  placówkami  oświatowymi  z  poza  terenu  gminy,  do  których  uczęszczają

mieszkańcy  gminy.  Sygnalizowanie  problemów  wychowawczych,  edukacyjnych  związanych

z uzależnieniami.

4. Wydatki związane z działalnością GKRPA, z tyt. wynagrodzeń, pokrycie kosztów badania przez

biegłego lekarza, zakup materiałów dla prac związanych z działalnością komisji.
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