
         Projekt 

Uchwała Nr  /     /2019                                     
Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia  30  grudnia  2019 roku. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2020 rok”. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 41  ust. 1, 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.) Rada Miejska w  Opatowie 
uchwala,  co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Opatów na 2020 rok” stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta  i Gminy w Opatowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Projektodawca: Burmistrza Miasta i Gminy 

Prezentujący projekt uchwały w imieniu projektodawczy: Kierownik Ref.RŚP
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        Załącznik 

        Do uchwały Nr ……….………….. 

      Rady Miejskiej w Opatowie 

 z dnia …………… 

                 

 

                                                                                                                                                                                           

Gminny  Program  

Profilaktyki i  Rozwiązywania   

Problemów Alkoholowych  

Gminy Opatów  

na rok 2020 
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Wstęp 

 

          Cytując Ustawę o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

„uznaje się życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego 

dobra narodu”.  Natomiast wg. Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 

trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Większe ryzyko niesie za sobą 

tylko palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. 

Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do 

podejmowania  działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz 

zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 

zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, działań na rzecz trzeźwości  

w miejscu pracy przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 

oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.  

 

Podstawy prawne programu:  

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020  

3. Uchwała Nr XXII/194/2016  Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Opatów na lata 2016-2022  

 

Skuteczna realizacja programu opiera się na współpracy między poniżej wymienionymi 

instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań programu: 

 

1. Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie 

3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

4. Policją,  

5. Kuratorami sądowymi, 

6. Podstawową Opieką Zdrowotną, Poradnią Zdrowia Psychicznego w tym Poradnią Leczenia 

Uzależnień,  

7. Organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi,  

8. Samorządem  gminnym, 

9. Klubem AA 

10. Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi 

 

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie  Gminy Opatów prowadzona 

jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie  

i kontynuację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

prowadzona w latach poprzednich. 

 

Program obejmuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, zadania zmierzające 

do zmniejszenia rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz do zwiększenia zasobów 

niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. 
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I. Diagnoza  dotycząca problemów alkoholowych w Gminie Opatów . 

 

Zasady sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Opatów określają 2 uchwały Rady 

Miejskiej w Opatowie: 

1.Uchwała Nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie 

ustalenia zasad usytuowania  na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, która reguluje usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w odległości 40 metrów od obiektów chronionych (przedszkola, szkoły, 

budynki kultu religijnego budynki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości).  

 

 

Tabela 1. Liczba punktów sprzedaży alkoholu na terenie MiG Opatów 

 2016 2017 2018 2019 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy)  

33 30 27 31 

Liczba punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

8 8 11 9 

                                                                                Źródło: materiały sprawozdawcze KPP  w Opatowie 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych   na przestrzeni 4  lat utrzymuje się na 

zbliżonym poziomie. Przy liczbie  mieszkańców gminy  Opatów (na dzień 31.12.2018r.) 

11908 osób,   jeden puntk przypada na 313 osób, co wskazuje na dużą  dostępność alkoholu.  

 

2. Uchwała Nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie  

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów. 

W uchwale tej  ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

4,5% zawartości alkoholu  oraz piwa na 45 zezwoleń, zwierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 35 zezwoleń oraz zawierających  powyżej 18%  

zawartości alkoholu także na 35 zezwoleń. Maksymalną liczba  zezwoleń na sprzedaż  

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży określono na  

15 zezwoleń na wszystkie rodzaje napojów alkoholowych.  

 

Tabela 2. Liczba zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych (sklepy  

i punkty gastronomiczne) w gminie Opatów.  

Rok Liczba wydanych zezwoleń –wg. zawartości alkoholu 

Do 4,5%  

(oraz piwo) 

Od 4,5% do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

Powyżej 18%  Łącznie: 

2016 3+2 3+1 3+1 13 

2017 18+2 13+1 14+1 49 

2018 9+3 8 7 27 

2019 5 6 8 19 

                                                                            Źródło: materiały sprawozdawcze GKRPA  w Opatowi 
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Porównywalny jest rozkład  zezwoleń jeżeli chodzi o zawartość procentową alkoholu  

w napojach.   Liczba zezwoleń jest zróżnicowana w danym roku z uwagi na okresowy 

charakter wydawania zezwoleń. 

 

Tabela  3. Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy (na podstawie oświadczeń 

złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych).  

rok Wartość alkoholu  

2016 6 060 607,57zł 

2017 6 068600,54zł. 

2018 9 215147,75zł. 

      Źródło: materiały sprawozdawcze GKRPA  w Opatowie 

 

Dane powyższe wskazują na tendencję zwyżkową dochodów osiąganych ze sprzedaży 

alkoholu i tym samym wzrost jego spożycia.   

 

Wśród zadań GKRPA znajduje się m.in. przyjmowanie wniosków o leczenie 

odwykowe oraz kierowanie wniosków do Sądu w celu orzeczenia przez biegłego psychiatrę 

lub psychologa o potrzebie leczenia odwykowego.    

 

Tabela 4. Wnioski w sprawie leczenia odwykowego w GKRPA 

 

 2016 2017 2018  2019  

Liczba złożonych wniosków o 

leczenie 

 

11 10 8 5 

Liczb przeprowadzonych 

postępowań 

 

5 4 5 5 

                                                                         Źródło: materiały sprawozdawcze GKRPA  w Opatowie 

 

Wnioski do Sądu o leczenie odwykowe kierowane były także bezpośrednio przez KPP 

Opatów. W 2016r. było to 46 wniosków, w 2017r. – 45 wniosków, w 2018r. – 59 wniosków  

i w 2019r. -24 wnioski. Liczby te jednoznacznie świadczą o skali problemu. Należy dodać, że  

nie wszystkie one kończą się wszczęciem postępowania tj. orzeczeniem o nałożeniu 

obowiązku leczenia. Pomimo wydania orzeczenia przez Sąd okres oczekiwania na miejsce na 

leczenie zamknięte trwa do kilkunastu miesięcy.   

 Nadużywanie alkoholu nadal stanowi problem społeczny i wymaga interwencji.  

Wg. Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia ludzi, większe ryzyko niesie palenie tytoniu i nadciśnienie 

tętnicze. Statystyki Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wskazują na znaczną liczbę 

osób pod wpływem alkoholu, która weszły w konflikt z prawem.  
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Tabel 5 Czyny popełniane pod wpływem alkoholu. 

 2016 2017 2018 2019 

Liczba  osób zatrzymanych do 

wytrzeźwienia 

150 186 112 105 

Liczba nietrzeźwych kierowców 23 24 27 19 

Liczba odnotowanych zakłóceń 

porządku 

43 74 188 104 

                                                 Źródło: informacje KPP  Opatów  

  Problem  nadużywania alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska 

przemocy w rodzinie (przemocy fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej). Funkcjonariusze 

policji są także pierwszymi, którzy docierają z interwencją do miejsc stosowania przemocy.  

 

Tabela 6  Interwencje KPP w Opatowie dotyczące przemocy domowej 

 2016 2017 2018 

Liczba ofiar przemocy 160 155 139 

Liczba sprawców przemocy  142 141 121 

Liczb sporządzonych NK 142 141 121 

                                                                                Źródło: materiały sprawozdawcze KPP  w Opatowie 

 

Policjanci w latach 2016-2019 odnotowywali liczne akty przemocy pod wpływem alkoholu  

tj. odpowiednio w 2016 – 32, w 2017 – 48, 2018 – 46, w 2019r. – 49. Widoczny jest wzrost 

aktów agresji po spożyciu alkoholu.  
 

Szczególnych działań interwencyjnych i pomocowych wymagają rodziny dotknięte 

uzależnieniami i przemocą, które to problemy często współwystępują.  

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą podmioty lecznicze 

wykonujące działalność leczniczą np. szpitale, poradnie specjalistyczne. Poddanie się 

leczeniu odwykowemu jest dobrowolne z wyjątkiem zobowiązania orzeczonego przez sąd. 

Koszt leczenia finansowany jest ze środków NFZ. Szpital w Opatowie nie posiada w swoich 

strukturach oddziału terapii uzależnień. Pacjenci z gminy Opatów korzystają zazwyczaj  

z leczenia  w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. W przypadku leczenia 

otwartego mieszkańcy korzystają z Poradni Leczenia Uzależnień przy Poradni Zdrowia 

Psychicznego działającej przy Szpitalu Św. Leona w Opatowie.  Personel Poradni stanowi 

dwóch lekarzy psychiatrów, psycholog oraz specjalista terapii uzależnień, którzy dostępni są 

w wyznaczone dni od poniedziałku do soboty.  

W Gminie Opatów działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  

i Członków ich Rodzin, gdzie mogą zgłosić się potrzebujący, w tym z rodzin z problemem 

przemocy. Punkt działu 2 razy w tygodniu. Wsparcia udziela 3 specjalistów. W latach  

2016-2018 w skali roku z porad punktu korzystało  średnio 65 osób, specjaliści udzielili  

około 250 porad.  Informacje o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia uzyskują 

członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu, same osoby pijące, rodziny osób  objętych 

procedurą Niebieskiej Karty. Procedura ta prowadzona jest przez Zespół Interdyscyplinarny.  

W skład zespołu wchodzi między innymi przedstawiciel GKRPA.  
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Omawiane problemy alkoholizmu i przemocy domowej dewastują życie rodzinne.  Ich 

występowanie w rodzinie powoduje konieczność udzielania pomocy i wsparcia dla 

zminimalizowania negatywnych skutków picia.     

 
Tabela 7 Liczba osób, którym udzielono pomocy społecznej w związku  ze spożywaniem 

alkoholu i przemocą . 

 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej 2016 2017 2018 
I-IX 

2019 

  Liczba  

1. Alkoholizm 
rodzin 75 71 73  

w tym wieś 16 17 11  

2.  Przemoc w rodzinie 
rodzin: 10 3 6  

w tym wieś 4 1 1  

                                                                     Źródło: materiały sprawozdawcze OPS  w Opatowie 

 

Najlepszą formą zapobiegania dysfunkcjom są działania profilaktyczne. Pomagać to 

nie tylko minimalizować skutki spożywania alkoholu, ale przede wszystkim zapobiegać, czyli 

edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, 

radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Pomagać to również podejmować 

działania polegające na kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć 

umiejętności mówienia „nie” wszelkim używkom, w przypadku presji otoczenia. 

 Znacząca część działań podejmowanych w ramach Gminnego programu to zadania 

profilaktyki uniwersalnej, których adresatami są dzieci uczęszczające do szkół, dla których 

Gmina Opatów  jest organem prowadzącym. Na terenie gminy funkcjonują  3  szkoły 

podstawowe. Każda placówka oświatowa na terenie gminy realizuje własny program 

wychowawczo-profilaktyczny. 

W ramach współpracy z GKRPA część działań realizowanych w szkołach opłacana jest ze 

środków zabezpieczonych w budżecie  niniejszego programu.  

W ramach działalności  m.in. pedagogów szkolnych  diagnozowane są potrzeb dzieci  

i młodzieży zagrożonych marginalizacją i na tej podstawie podejmowane kroki pomocowe.  

Szkoły podstawowe we wrześniu 2019r. przeprowadziły diagnozę potrzeb 

edukacyjnych uczniów, czynników chroniących i czynników ryzyka wśród uczniów klas 7-8. 

w celu modyfikacji Szkolnych Programów Wychowawczo-Profilaktycznych. Badanie  

przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 uwidoczniła, iż 24,5% ankietowanych 

spożywało alkohol w ciągu ostatniego roku, 16% spożywało  alkohol 2-3 razy w ciągu roku,  

5% zadeklarowało, że przeciętnie pije raz w miesiącu, 5%, że częściej niż raz w miesiącu. 8% 

uczniów przyznało się, że zdarza im się upić. Z badania wynika także, że w odczuciu 

młodzieży mają oni przyzwolenie na picie alkoholu ze strony osób dorosłych. 8% 

odpowiedziało że wolno im to robić, a aż 43% ,że czasami wolno im pić. To wskazuje na 

potrzebę dalszej pracy z rodzicami dzieci. Niepokojący jest wczesny wiek inicjacji 

alkoholowej. 7,5% ankietowanych uczniów przyznało się do pierwszego kontaktu  

z alkoholem  w młodszych klasach szkoły podstawowej, 5,5% w 5-6 kl., 8% w wieku 13 lat, 

8/5% w wieku 14 lat, co daje na koniec klasy 7  29,5% uczniów, którzy maja za sobą inicjację 

alkoholową. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie nieco lepiej ocenia wiek inicjacji 
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alkoholowej swoich  uczniów (na 15 rok życia), co jednak  nadal jest  wiekiem bardzo 

młodym.  

Potwierdza to  rozeznanie prowadzone w szkołach średnich. Z diagnozy w  Zespole 

Szkół Nr 1 wynika, że  młodzież 14-15 letnia ma już za sobą kontakt z alkoholem, pije  w dni 

wolne od nauki, na imprezach okolicznościowych oraz zdarzają się przypadki przychodzenia 

do szkoły pod wpływem alkoholu. Badania ankietowe w Zespole Szkół Nr 2 nie uwidoczniły 

wieku inicjacji alkoholowej. Wynika z nich natomiast, że 60% 16-latków uważa za słuszne 

odroczenie   korzystania z alkoholu do pełnoletności. Młodzież przyznaje natomiast (70% 

badanych), że rodzice pozwalają na sporadyczne wypicie alkoholu w ich obecności.  

Problem spożywania alkoholu nie zawsze znajduje formalne odzwierciedlenie  

w statystykach szkolnych, tym niemniej jest odnotowywany.   

 

Tabela 8  Liczba dzieci pod opieką pedagogów szkolnych (w tym z problemem 

uzależnienia) w szkołach podstawowych. 

 

Nazwa instytucji Rok  

2016 2017 2018 

Dzieci 

korzystają

-ce 

z pomocy 

pedagoga 

Dz. z  

uzależn 

Dzieci 

korzystają

-ce 

z pomocy 

pedagoga 

Dz. z 

uzależn 

Dzieci 

korzystają

-ce 

z pomocy 

pedagoga 

Dz. z 

uzależn 

Szkoła Podstawowa 

Nr 1 

103 2 70 2 104 2 

Szkoła Podstawowa 

Nr 2 

71 2 72 3 63 3 

Szkoła Podstawowa 

w Kobylanach 

10 0 34 0 10 0 

                                                                                             Źródło: informacje przekazane przez dyrektorów szkół 

 

Komenda Powiatowa Policji w Opatowie podaje, iż w latach 2016-2019 dochodziło do 

zatrzymań nieletnich pod wpływem alkoholu. W 2016r. zatrzymano 17 osób, w 2017r. –  

2 osoby, w 2018r. – 10 osób i w 2019r. 12 osób. Są to dane niepokojące, tym bardziej, 

 że liczby te wzrastają jeśli dodać także osoby nieletnie pod wpływem narkotyków (9 osób 

nieletnich  w  2017r. oraz 4 w 2018r. i 2019r.  ). Policjanci interweniowali także w szkołach z 

przyczyn nietrzeźwych uczniów. Były to pojedyncze zdarzenia. W 2017r. – 1 raz, w 2016r. i 

2019r. 2- krotnie i w 2018r. – 3-krotnie. 

Szkoły realizowały programy terapeutyczne, psychoedukacyjne skierowane do dzieci 

i młodzieży, rodziców a także z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży: zdrowia 

fizycznego i higieny psychicznej, promocji  zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.  

szkołach zrealizowane zostały  m.in., Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji 

Psychoaktywnych i Uzależniających przez uczniów, Dopalacze – nowe narkotyki, Zjawisko 

cyberzagrożenia – cyberprzemoc, Nie pal przy mnie proszę.  Z zakresu programów 

wpisanych do Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych  

rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowane zostały w szkołach   Unplugged Europejski Program Zapobiegania 

Uzależnieniom od Środków Uzależniających, „Magiczne kryształy” dla klas III-IV, 

„Archipelag skarbów” dla uczniów kl. II i III gim, nauczycieli i rodziców  oraz Debata dla kl. 

V-VI.  

 



 9 

 

Tabela 9 Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych w szkołach 

podstawowych. 

 

Nazwa instytucji Rok 

2016 2017 2018 

Szkoła Podstawowa Nr 1 8 7 9 

Szkoła Podstawowa Nr 2 21 14 17 

Szkoła Podstawowa w 

Kobylanach 

4 3 2 

           Źródło: informacje przekazane przez dyrektorów szkół 

Pomocy i dostarczania specjalistycznej wiedzy na temat uzależnień wymagają nie tylko dzieci 

oraz młodzież, ale także często ich rodzice, osoby dorosłe. Dla uzyskania lepszych efektów 

oddziaływania prowadzona była także edukacja dla rodziców oraz dokształcanie nauczycieli.  

 

Tabela 10  Szkolenia, warsztaty przeprowadzone dla nauczycieli i rodziców realizowane 

w szkołach podstawowych. 

  

 Liczba inicjatyw 

2016 2017 2018 

nauczy-

ciele 

rodzice nauczy-

ciele 

rodzice nauczy-

ciele 

rodzice 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1 

12 2 8 2 5 4 

Szkoła Podstawowa  

Nr 2 

16 13 12 12 31 13 

Szkoła Podstawowa  

w Kobylanach 

6 2 6 2 5 2 

                                             Źródło: informacje przekazane przez dyrektorów szkół 

 

W latach 2016-2018 kadra nauczycielska w obu szkołach opatowskich została 

przeszkolona w podobnych obszarach tematycznych. Były to szkolenia: 

„Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną” , „7 dźwigni współczesnej profilaktyki – 

problemy młodzieży, czyli jak wspierać nastolatków w przygotowaniu do podróży życia”  

oraz Warsztaty profilaktyczne „Archipelag skarbów” (w 2018r.)  

Zarówno szkoły podstawowe jak i średnie uważają, że realizacja programów 

profilaktycznych, w tym rekomendowanych jest istotnym czynnikiem chroniącym młodzież 

w zakresie różnego rodzaju zachowań problemowych, w tym spożywania alkoholu. Kadra 

szkolna nie posiada własnych osób przeszkolonych w zakresie realizacji programów 

rekomendowanych. Profilaktyka w szkołach w większości kierowana jest do grup niskiego 

ryzyka. Stąd skupia się na działaniach uprzedzających, pokazujących alternatywne formy 

aktywności, budujących pozytywną tożsamość.  

W ramach działań profilaktycznych dla dzieci z rodzin  dysfunkcyjnych, zagrożonych 

uzależnieniami  organizowany jest od wielu lat wypoczynku letni i zimowy, przy współpracy 

organizacji pozarządowych,  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz finansowym wsparciu 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Tabela 11  Wyjazdowe formy wypoczynku. 

 

Rok Organizatorzy Liczba dzieci 

2016 ZHP Opatów 

Kuratorium Oświaty  

w Kielcach 

30 (zima) – środki GKRPA.  

30 (lato) –środki GKRPA 

6 (środki KO) 

2017 ZHP Opatów 

 

Samorządowy Zespół 

Szkół Nr 2 w Opatowie 

Kuratorium Oświaty w 

Kielcach 

18 (zima)  – środki GKRPA  

16 (lato) – środki GKRPA 

 

5 (lato) – środki GKRPA 

9 (lato) - środki KO 

2018 ZHP Opatów  

 

Kuratorium Oświaty w 

Kielcach 

13 (zima)- środki GKRPA  

15 (lato) – środki GKRPA  

 

5 (lato) - środki KO 
                                                            Źródło: materiały własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie   

Liczba dzieci korzystających z wypoczynku sukcesywnie maleje.  

Gminna Komisja oprócz wyjazdowych form wypoczynku dofinansowuje także różne 

stacjonarne inicjatywy w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w podczas 

ferii i wakacji.  

 

Tabela 12  Dofinansowanie  wypoczynku letniego i zimowego przez GKRPA 

(wypoczynek wyjazdowy i stacjonarny). 

 

 2016 2017 2018 2019 

Liczba uczestników 

 

66 54 63 86 

Roczna kwota 

dofinansowania  

 

60035 49034 54736 22540 

                                                                           Źródło: materiały sprawozdawcze GKRPA  w Opatowie 

 

Rekrutacją  uczestników do wyjazdowych form wypoczynku zajmują się pracownicy socjalni 

na podstawie posiadanej diagnozy rodzin z gminy Opatów. Liczba dzieci kwalifikowanych 

zależna jest od stwierdzanych realnych potrzeb.  

 

 

II. Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

Cele główne:  

 

1. Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, 

wynikających z używania alkoholu.  

2. Zwiększenie zasobów do pomocy i radzenia sobie z  problemami wynikającymi  

ze spożywania alkoholu.  

 

Cele szczegółowe programu: 

 

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych; 
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2. Poprawa umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie budowania pozytywnych  

i eliminowania negatywnych postaw dzieci i młodzieży.  

3. Podniesienie  stanu wiedzy mieszkańców miasta i gminy Opatów w zakresie uzależnień 

 od alkoholu.   

3. Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej i zmniejszenie liczby osób spożywających alkohol.  

4. Ograniczenie dostępu do alkoholu dla osób nieletnich 

5. Wdrożenie  zróżnicowanych form profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki selektywnej i wskazującej w szczególności do dzieci i młodzieży i dorosłych 

6. Zwiększenie liczby realizowanych programów rekomendowanych  

7. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie).   

8. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przemocy 

9. Zwiększenie liczby przeszkolonej kadry realizującej działania z zakresu uzależnień.  

10. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze skutkami choroby alkoholowej u osób 

współuzależnionych 
 

Program realizowany będzie poprzez następujące zadania:  

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych   
 

Lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 przekazywanie informacji na temat możliwości  

wsparcia i leczenia osoby uzależnionej 

(placówek, grup terapeutycznych, ośrodków 

zamkniętych) oraz możliwości wsparcia dla 

osoby uzależnionej  i jej rodziny. 

ilość rozmów przeprowadzonych z 

osobami objętymi postępowaniem 

komisji, z osobami zgłaszającymi, 

członkami rodzin. 

2  podejmowanie czynności zmierzających do 

wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia 

przez Sąd obowiązku  poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa  odwykowego  

ilość osób skierowanych na badanie 

przez biegłych, ilość wydanych 

opinii 

3  finansowanie konsultacji lekarskich psychologa 

i psychiatry /opinie dla potrzeb sądowych/ osób 

objętych postępowaniem Gminnej  Komisji 

ilość złożonych wniosków do sądu 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy  

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie 

 

lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 współpracy z Poradnią Zdrowia Psychicznego / 

Poradnią Leczenia Uzależnień oraz finansowanie 

dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów 

Poradni 

ilość osób, które podjęły terapię 

ilość osób, które terapie 

ukończyły 

2  prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup  

ulotek, broszur i poradników, 

ilość sztuk ulotek, 

ilość egzemplarzy prasowych 

3 organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z ilość dzieci uczestniczących  
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programem  profilaktycznym/socjoterapeutycznym 

dla dzieci ze środowisk zagrożonych    

4 dofinansowywanie działań terapeutycznych, 

pomocowych adresowanych do osób 

współuzależnionych, dotkniętych skutkami picia 

członka rodziny 

Ilość dofinansowanych 

projektów/programów, ilość 

uczestników w poszczególnych 

działaniach 

5  dofinansowanie funkcjonowania świetlic opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci   

liczba prowadzonych świetlic 

ilość dzieci uczestniczących 

6 współpraca z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie 

liczba wniosków złożonych do 

GKRPA przez zespół 

liczba grup roboczych w pracy 

których uczestniczył członek 

komisji 

7 współpraca z Policją  ilość wniosków złożonych do 

GKRPA przez policę 

8 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

zakresie udzielania  pomocy osobom uzależnionym i 

członkom ich rodzin i integrowanie ich ze 

środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Ilość osób objętych pomocą z 

powodu alkoholizmu 

ilość zawartych kontraktów 

9 współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi 

oraz dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania 

na działania profilaktyczne w szkołach  

ilość spotkań,  

ilość wniosków w tym 

rozpatrzonych pozytywnie 

10 prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z 

problemem alkoholowym i członków ich rodzin  

ilość dyżurów , 

ilość osób konsultowanych 

ilość udzielonych porad 

11 zakup oddziaływań zdrowotnych  realizowanych w 

placówkach leczenia uzależnień 

ilość osób korzystających   

12 motywowanie osób uzależnionych w 

współuzależnionych do podjęcia terapii 

ilość osób, które podjęły terapię, 

ilość przeprowadzonych 

rozmów motywujących 
 

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej   

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 realizowanie i dofinansowanie  na terenie szkół i innych 

placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży dotyczących problematyki uzależnień 

(w tym treningi umiejętności komunikowania się, 

asertywności itp.) oraz  dla rodziców dotyczących 

dostarczania wiedzy i rozwijania umiejętności 

komunikowania się z dziećmi  na temat uzależnień ( 

alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze)  oraz przemocy ze 

szczególnym uwzględnieniem programów 

rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego 

ilość warsztatów, 

programów, spektakli, 

ilość uczniów objętych 

działaniami  

ilość rodziców objętych 

działaniami 
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2 organizowanie i finansowanie szkoleń  w celu podnoszenia 

kompetencji  przedstawicieli instytucji działających w 

zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów  

wynikających z używania alkoholu i substancji 

psychoaktywnych.  

ilość sfinansowanych/ 

dofinansowanych 

szkoleń, kursów, ilość 

osób uczestniczących 

3 inicjowanie i dofinansowanie działań zmierzających do 

ograniczenia  spożywania alkoholu dofinansowaniu 

inicjatyw mających na celu zagospodarowaniu czasu 

wolnego i kreowanie pozytywnych wzorców osobowych 

(m.in. zajęcia sportowe i rekreacyjne dla wszystkich grup 

wiekowych, konkursy o tematyce uzależnień, festyny, 

koncerty z elementami i tematyce uzależnień i 

prozdrowotnej, dofinansowanie wyposażenia w sprzęt 

sportowy sal gimnastycznych, uczniowskich klubów 

sportowych, remiz, klubów wiejskich, osiedlowych, placów 

zabaw), współpraca z organizacjami  pozarządowymi , 

Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami 

wyznaniowymi kreującymi i upowszechniającymi zdrowy 

styl życia zdrową alternatywę, promocje zdrowia 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, rekreacyjne i propagowanie 

abstynencji. 

ilość zajęć 

ilość osób 

uczestniczących 

ilość dofinansowanych 

inicjatyw 

ilość organizacji  

4 zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – 

edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki, 

prenumerata czasopism, itp.), 

ilość materiałów 

5.  kontrola rynku napojów alkoholowych, edukowanie  

sprzedawców napojów alkoholowych w celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,    

ilość przekazanych 

materiałów, szkoleń, 

przeprowadzonych 

kontroli 

6 upowszechnianie wiedzy na temat  szkód wynikających z 

picia alkoholu w ciąży, zwłaszcza pod kątem wpływu 

alkoholu na rozwijający się płód 

ilość materiałów 

7. udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach  o 

charakterze profilaktycznym   adresowanych do  różnych 

grup wiekowych, 

 

ilość kampanii 

8. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym i dysfunkcyjnych uczestniczących w 

pozalekcyjnych  programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych.  

ilość dożywianych 

dzieci  

 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed 

przemocą w rodzinie 

 

lp Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 Wsparcie finansowe i edukacyjne działalności grup 

samopomocowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 

prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. 

Ilość podpisanych 

umów, ilość wspartych 

grup organizacji  

2 prenumerata czasopism specjalistycznych, branżowych i ilość tytułów 
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umożliwienie korzystania z nich instytucjom i 

stowarzyszeniom  współpracującym 

3  wspieranie materialne i edukacyjne organizacji 

pozarządowych, które zgodnie ze swoim statutem realizują 

zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

Ilość podpisanych 

umów, ilość wspartych 

podmiotów 

 

5.Podejmowanie interwencji w związku  z naruszaniem przepisów określonych  

w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego 

 

LP Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych 

ilość materiałów,  

ilość szkoleń  

liczba sprzedawców 

objętych działaniami 

2 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych w celu eliminowania  naruszeń 

ustawy 

ilość kontroli 

3 opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się 

o zezwolenie na  sprzedaż napojów   alkoholowych 

ilość wniosków 

4 występowanie przed sądem w roli oskarżyciela 

posiłkowego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności 

ilość spraw w sądzie 

 

 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów Integracji społecznej. 

 

LP Metody realizacji Wskaźniki 

 

1 Utworzenie i prowadzenie  CIS  Liczba utworzonych 

jednostek 

liczba uczestników 

Liczba realizowanych 

programów 

 

              

Realizacja  niniejszego Programu nastąpi poprzez: 

1) zlecenie realizacji zadań wybranym podmiotom, 

2)  nadzór nad realizacją zleconych zadań, 

3) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji  

programu. 

 

III. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1.Podniesienie świadomości  mieszkańców Miasta i Gminy Opatów (w tym dzieci, rodziców) 

wobec skutków nadużywania napojów alkoholowych. 

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności  w działania związane z ograniczeniem 

spożycia napojów alkoholowych oraz redukcję dostępności  i zapotrzebowania na substancje 

narkotyczne . 
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3. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie stylu 

życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

5. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnych form przemocy i faktu, że jest to 

przestępstwo, na które niema przyzwolenia we współczesnym świecie 

 

 

IV. Harmonogram  i sposób realizacji Programu 

 

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi   będzie realizowany na 

terenie Gminy Opatów. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Programu 

będą wdrażane w formie ciągłej przez cały okres trwania Programu, przez wszystkich 

realizatorów.   

Zadanie  Sposób realizacji  Realizator Termin 

realizacji  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych.   

przekazywanie informacji na temat 

możliwości  wsparcia i leczenia osoby 

uzależnionej oraz wsparcie dla osoby 

uzależnionej  i jej rodziny. 

Rozmowy 

indywidualne, 

posiedzenia 

GKRPA, ZI, 

praca socjalna, 

upowszechnianie 

materiałów 

informacyjno-

edukacyjnych 

GKRPA,  OPS 

Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Straż Miejska, 

Służba zdrowia, 

Klub AA, 

Organizacje 

pozarządowe 

Szkoły 

I-XII  

2020 

podejmowanie czynności 

zmierzających do wszczęcia 

postępowania w sprawie orzeczenia 

przez sąd obowiązku  poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa  

odwykowego 

Posiedzenia 

GKRPA, 

rozmowy z 

osobami 

uzależnionymi 

GKRPA 

 

I-XII 

2020 

finansowanie konsultacji lekarskich 

psychologa i psychiatry /opinie dla 

potrzeb sądowych/ osób objętych 

postępowaniem Gminnej  Komisji 

Posiedzenia 

GKRPA, 

GKRPA 

 

I-XII 

2020 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy    

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

udzielania  pomocy osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin,  

przez Poradnię Zdrowia Psychicznego 

/ Poradnię Leczenia Uzależnień   

Wsparcie/terapia i 

leczenie 

finansowanie 

dodatkowych 

zajęć terapeutycz-

nych dla pacjen-

tów Poradni 

GKRPA,  

PZP/PLU 

(psychiatra, 

specjalista 

leczenia 

uzależnień, 

psycholog,  

I-XII 2020 

 prowadzenie edukacji publicznej 

poprzez zakup i dystrybucję  ulotek, 

broszur i poradników, 

Zakup, druk, 

upowszechnianie  

i dostarczanie 

informacji, ulotek,  

umieszczanie na  

GKRPA,  OPS 

Policja, Zespół 

Interdyscyplinar-

ny, Służba 

zdrowia, Klub 

I-XII 2020 
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stronie 

internetowej, 

emisje radiowe, 

rozmowy 

indywidualne 

AA, Straż 

Miejska, 

Organizacje 

pozarządowe 

Szkoły 

organizowanie wypoczynku letniego i 

zimowego z programem  

profilaktycznym/socjoterapeutycznym 

dla dzieci ze środowisk zagrożonych    

Organizowanie 

wypoczynków 

zimowych i 

letnich i innych 

form spędzania 

wolnego czasu dla 

dzieci  

z rodzin 

dotkniętych lub 

zagrożonych 

uzależnieniami. 

GKRPA,  OPS  

Organizacje 

pozarządowe 

Szkoły, OOK, 

OKS 

I-II 2020 

VI-VIII 

2020 

dofinansowywanie działań 

terapeutycznych, pomocowych 

adresowanych do osób 

współuzależnionych, dotkniętych 

skutkami picia członka rodziny  

Dofinansowanie 

zajęć z zakresu 

edukowania nt. 

współuzależnienia

minimalizowania 

skutków 

współuzależnienie

(promowanie 

zdrowego stylu 

życia, formy 

walki ze stresem 

itp.)  

GKRPA,   

Organizacje 

pozarządowe 

Służba zdrowia,  

(specjaliści z 

zakresu 

uzależnień, 

współuzależnienia

animatorzy, 

instruktorzy) 

I -XII 

2020 

 dofinansowanie funkcjonowania 

świetlic opiekuńczo-wychowawczych  

Wsparcie 

finansowe 

GKRPA I-VI 2020 

IX-XII 

2020 

udzielanie  pomocy osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin,  

i integrowanie ich ze środowiskiem 

lokalnym wg. kompetencji  Zespołu   

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy  

w  Rodzinie 

Posiedzenia ZI 

monitorowanie 

sytuacji 

osób/rodzin 

Zespół 

Interdyscyplinar-

ny,  

 

I-XII 2020 

udzielanie  pomocy osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin,  

i integrowanie ich ze środowiskiem 

lokalnym wg. kompetencji  Komendy 

Powiatowej Policji   

Działania 

prewencyjne i 

interwencyjne 

KPP,  

Wizytowanie i 

monitorowanie 

rodzin 

zagrożonych i 

dotkniętych 

uzależnieniem 

Policja,  

 

I-XII 2020 

udzielanie  pomocy osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin i 

integrowanie ich ze środowiskiem 

lokalnym przez  Ośrodek Pomocy 

Pomoc finansowa 

i niefinansowa 

praca socjalna 

kontrakt socjalny 

OPS  

 

I-XII 2020 
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Społecznej.  Wizytowanie i 

monitorowanie 

rodzin 

zagrożonych i 

dotkniętych 

uzależnieniem 

udzielanie  pomocy i informacji dla 

dzieci, młodzieży i członków rodzin 

w ramach kompetencji szkół  

Realizacja 

programów, praca 

indywidualna i 

grupowa 

pedagogów, 

psychologów 

GKRPA, Szkoły I-VI 2020 

IX-XII 

2020 

prowadzenie punktu konsultacyjnego 

dla osób z problemem alkoholowym i 

członków ich rodzin  

zatrudnienie 

specjalistów z 

zakresu 

uzależnień 

 

GKRPA, Punkt 

konsultacyjny 

 

I-XII 2020 

zakup oddziaływań zdrowotnych  

realizowanych w placówkach leczenia 

uzależnień 

Zakup usługi/ 

świadczenia 

GKRPA, Służba 

zdrowia 

I-XII 2020 

motywowanie osób uzależnionych i  

współuzależnionych do podjęcia 

terapii 

Rozmowy 

motywujące,  

Praca socjalna, 

posiedzenia 

GKRPA i ZI, 

działalność PK 

 

GKRPA,  OPS 

Policja, Zespół 

Interdyscyplinar-

ny,  Klub AA, 

Punkt 

Konsultacyjny 

I-XII 2020 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej   

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

realizowanie i dofinansowanie  na 

terenie szkół i innych placówek 

programów oraz przedstawień 

profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży dotyczących problematyki 

uzależnień (w tym treningi 

umiejętności komunikowania się, 

asertywności itp.) oraz  dla rodziców 

dotyczących dostarczania wiedzy i 

rozwijania umiejętności 

komunikowania się z dziećmi  na 

temat uzależnień ( alkohol, narkotyki, 

tytoń, dopalacze)  oraz przemocy ze 

szczególnym uwzględnieniem 

programów rekomendowanych w 

ramach Systemu rekomendacji 

programów profilaktycznych i 

promocji zdrowia psychicznego 

  

Realizacja 

programów 

profilaktycznych, 

dofinansowanie 

GKRPA, Szkoły, 

Służba zdrowia, 

OOK, świetlice 

I-XII 

2020 

organizowanie i finansowanie szkoleń  Finansowanie, GKRPA, samorząd I-XII 
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w celu podnoszenia kompetencji  

przedstawicieli instytucji działających 

w zakresie  profilaktyki i 

rozwiązywania problemów  

wynikających z używania alkoholu i 

substancji psychoaktywnych 

organizowanie 

szkoleń, badanie 

zapotrzebowania 

na szkolenia  

gminny 2020 

inicjowanie i dofinansowanie działań 

zmierzających do ograniczenia  

spożywania alkoholu dofinansowaniu 

inicjatyw mających na celu 

zagospodarowaniu czasu wolnego i 

kreowanie pozytywnych wzorców 

osobowych (m.in. zajęcia sportowe i 

rekreacyjne dla wszystkich grup 

wiekowych, konkursy o tematyce 

uzależnień, festyny, koncerty z 

elementami i tematyce uzależnień i 

prozdrowotnej, dofinansowanie 

wyposażenia w sprzęt sportowy sal 

gimnastycznych, uczniowskich 

klubów sportowych, remiz, klubów 

wiejskich, osiedlowych, placów 

zabaw), współpraca z organizacjami  

pozarządowymi , Kościołem 

Katolickim i innymi Kościołami oraz 

związkami wyznaniowymi 

kreującymi i upowszechniającymi 

zdrowy styl życia zdrową 

alternatywę, promocje zdrowia 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

rekreacyjne i propagowanie 

abstynencji. 

Finansowanie 

wyposażenia, 

finansowanie 

zajęć ze 

specjalistami 

GKRPA, OOK, 

szkoły, świetlice, 

organizacje 

pozarządowe, 

Kościoły związki 

wyznaniowe 

I-XII 

2020 

zakup i rozprowadzanie materiałów 

informacyjno – edukacyjnych  

Zakup książek, 

kasety, płyty 

DVD, broszury, 

ulotki, 

prenumerata 

czasopism, itp.), 

GKRPA I-XII 

2020 

edukowanie  sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działania 

kontrolne  mające na celu 

ograniczenie dostępności napojów 

alkoholowych i przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim, kontrola   

Organizacja 

szkoleń, 

sfinansowanie 

szkoleń, 

przekazywanie 

materiałów, 

kontrole punktów 

sprzedaży 

GKRPA I-XII 

2020 

Kontrole  

III 2020 

X 2020 

upowszechnianie wiedzy na temat  

szkód wynikających z picia alkoholu 

w ciąży 

Zakup, druk, 

upowszechnianie  

i dostarczanie 

informacji, ulotek, 

publikacji, 

rozmowy 

GKRPA, Szkoły, 

służba zdrowia 

I-XII 

2020 
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indywidualne, 

działania 

profilaktyczne  

 

udział w lokalnych i ogólnopolskich 

kampaniach  o charakterze 

profilaktycznym    

Lokalne 

wydarzenia 

kulturalne,   

profilaktyczne 

działania szkolne  

Szkoły, OOK, 

GKRPA, Policja 

I-XII 

2020 

finansowanie dożywiania dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym  

i dysfunkcyjnych uczestniczących w 

pozalekcyjnych  programach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych.  

 

Finansowanie 

dożywiania dzieci 

GKRPA I-XII 

2020 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed 

przemocą w rodzinie 

Wsparcie finansowe i edukacyjne 

działalności grup samopomocowych 

w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom, prowadzenie grup 

wsparcia dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych. 

Dofinansowanie 

programów, 

specjalistów oraz 

sprzętu 

specjalistycznego 

PLU/PZP, Klub 

AA, osoby 

fizyczne, ZI 

I-XII 

2020 

prenumerata czasopism 

specjalistycznych, branżowych i 

umożliwienie korzystania z nich 

instytucjom i stowarzyszeniom  

współpracującym 

Zakup  

prenumeraty 

literatury 

GKRPA I-XII 

2020 

 wspieranie materialne i edukacyjne 

organizacji pozarządowych, które 

zgodnie ze swoim statutem realizują 

zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

Zakup usług 

specjalistycznych 

(profilaktycznych) 

Organizacje 

pozarządowe, 

instytucje, Policja 

I-XII 

2020 

5.Podejmowanie interwencji w związku  z naruszaniem przepisów określonych  

w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego 

podejmowanie działań 

profilaktycznych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych 

Szkolenia, ulotki GKRPA I-XII 

2020 

prowadzenie kontroli punktów 

sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych w celu eliminowania  

naruszeń ustawy 

Kontrole 

interwencyjne i 

planowe 

GKRPA, Policja I-XII 

2020 

opiniowanie wniosków 

przedsiębiorców ubiegających się o 

zezwolenie na  sprzedaż napojów   

alkoholowych 

Opiniowanie 

wniosków 

GKRPA I-XII 

2020 

występowanie przed sądem w roli 

oskarżyciela posiłkowego, w 

Udział w 

rozprawach 

GKRPA I-XII 

2020 
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przypadku zaistnienia takiej 

konieczności 

 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

Wsparcie finansowe, merytoryczne Dofinansowanie 

działalności, 

realizacja 

programów 

profilaktycznych,  

GKRPA, Gmina I-XII 

2020 

 

V. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Opatowie 

 

1.Współpraca z organami samorządu terytorialnego, 

2.Współpraca przy konstruowaniu projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania   

problemów alkoholowych z instytucjami i organizacjami, które zajmują się działaniami  

w zakresie tworzenia warunków do ograniczenia spożywania alkohol 

3.Prowadzenie działalności opiniodawczej  oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i warunków do ograniczania spożywania alkoholu. 

6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej   

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, zwiększenia dostępności 

pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.  

 

VI.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

1.Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia (w tym koszty wyjazdów służbowych)  członków  

komisji 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. 

2. Wynagrodzenie dla członków  Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów                                                    

Alkoholowych  ustala się w wysokości  200,00 zł  brutto ( słownie: dwieście złotych )  

i 400,00  brutto ( słownie: czterysta złotych) dla Sekretarza i Przewodniczącego GKRPA   

za  udział w  każdym posiedzeniu tej komisji oraz za udział w pracach zespołów 

konsultacyjnych przeprowadzających rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu  

i kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych  w  wys. 30 zł. brutto ( słownie: 

trzydzieści złotych)  za każdorazowy udział w tych czynnościach.   

 

3.Podstawą do naliczenia wynagrodzenia, o którym mowa powyżej jest podpis na liście 

obecności prowadzonej przez  sekretarza Komisji oraz protokoły z przeprowadzonych 

rozmów i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.  
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VII. Monitorowanie programu 

 Monitoring będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących 

realizowanych działań. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu  

o dane dotyczące: 

- instytucji pomagających osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom; 

-  form udzielanej pomocy osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom; 

-  podjętych działań w obszarze spożywania alkoholu i jego skutków 

-  podjętych działań  profilaktycznych.  

Do oceny stopnia realizacji Programu posłużą przyjęte wskaźniki.  Dane liczbowe zostaną 

zebrane z instytucji zaangażowanych w realizację Programu (realizatorów i adresatów).  

Część z nich bezpośrednio po realizacji zadań jednostkowych, część w ujęciu rocznym.  

Uzyskane dane zostaną uwzględnione przy konstruowaniu Programu na rok kolejny, 

bądź w przypadku informacji  zwrotnych o nietrafności działań  lub ich bezzasadności ich 

realizacja zostanie w danym roku zakończona.  

 

Gminny Program Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Opatów może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych  

z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zmiany w programie 

wprowadzane są w trybie uchwały Rady Miejskiej w Opatowie. 

VIII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu  Profilaktyki i   

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

1.Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

alkoholowych  finansowana będzie ze środków własnych Gminy oraz  dodatkowych środków  

pobieranych z  opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki 

pochodzące z tych opłat jw. są ściśle powiązane z realizacją gminnego programu i nie mogą 

być przeznaczone na inne, nie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 

zadania. 

 

2. Wsparcie finansowe będzie przekazywane także w trybie konkursu ofert  na podstawie 

ustawy z dnia 3 grudnia 2015 roku o zdrowiu publicznym , która określa sposób powierzania 

realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego i na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .  

3.Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia: 

 

Planuje się następujący sposób wydatkowania środków w 2020r. 

Dochody 200000,00                                                     Wydatki 230000,00 

 

Lp. Zadanie Planowana kwota wydatki 

1. Działalność świetlic środowiskowych   11 600,00 

2. Inicjowanie i dofinansowanie działań 

zmierzających do ograniczenia  

spożywania alkoholu dofinansowaniu 

62 000,00 
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inicjatyw mających na celu 

zagospodarowaniu czasu wolnego i 

kreowanie pozytywnych wzorców 

osobowych (m.in. zajęcia sportowe i 

rekreacyjne dla wszystkich grup 

wiekowych, konkursy o tematyce 

uzależnień, festyny, koncerty z 

elementami i tematyce uzależnień i 

prozdrowotnej, dofinansowanie 

wyposażenia w sprzęt sportowy sal 

gimnastycznych, uczniowskich klubów 

sportowych, remiz, klubów wiejskich, 

osiedlowych, placów zabaw), 

współpraca z organizacjami  

pozarządowymi , Kościołem Katolickim 

i innymi Kościołami oraz związkami 

wyznaniowymi kreującymi i 

upowszechniającymi zdrowy styl życia 

zdrową alternatywę, promocje zdrowia 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

rekreacyjne i propagowanie abstynencji. 

3. Wypoczynek dzieci i młodzieży ze 

środowisk, w których  występuje 

zagrożenie alkoholem, narkomanią i 

wykluczeniem społecznym 

54 740,00 

4.  Realizacja zadań z zakresu Gminnego 

Programu Przeciw działania narkomanii 

16 000,00 

5.  Opinie lekarskie biegłych w kierunku 

uzależnień 

7 000,00 

6.  Działania profilaktyczne wobec osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia 

3 000,00 

7.  Wsparcie finansowe  leczenia 

odwykowego 

1 000,00 

8.  Zakup materiałów edukacyjnych  3 000,00 

9.  Działania Punktu konsultacyjnego dla 

osób z Problemami Alkoholowymi i ich 

Rodzin 

30 660,00 

10.  Wynagrodzenie Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych  

29 000,00 

11.  Zadania z zakresu profilaktyki wynikłe 

w roku 2020 

12 000,00 

RAZEM: 230 000,00 
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Uzasadnienie do Uchwały …./…./2019  Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów  
na 2020 rok”. 

 
Zgodnie  z art. 41  ust. 1, 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.) 

Rada Miejska w drodze uchwały corocznie przyjmuje do realizacji, Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ostatnich latach narastają potrzeby występujące w środowisku osób uzależnionych od 

alkoholu, środowiska gdzie występują negatywne skutki tego zjawiska dla członków rodzin 

osób uzależnionych od alkoholu. W związku z ta sytuacją istnieje potrzeba prowadzenia 

szerokich działań profilaktycznych, naprawczych i informacyjnych z tego zakresu. Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje swoim zakresem 

powyższe tematy. 

Mając na uwadze te problemy należy uchwałę przyjąć do realizacji. 

 
Przygotował: J Czub 
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