
UCHWAŁA NR XLI/354/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok 

Na podstawie alt 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. dz. u. z 2021 r. 
poz. 1372; zm.: dz. u. z 2021 r. poz. 1834.) oraz art. 41  ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tj. dz. u. z 2021 r. poz. 11 19), i art. 10 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (TJ. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050; zm.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1655.), 

uchwala się, co następuje: 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK 

Rozdział  1. 
Wstęp 

1. 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, zwany dalej Programem, reguluje prowadzenie działań  związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy 
Krasocin. 

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii jest sporządzony w oparciu o Ustawę  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawę  z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Gminny Program Profiiaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę  realizacji działań  zmierzających do 
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania, wspierania przedsięwzięć  mających na celu zmianę  
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania 
powstawaniu i usuwaniu następstw używania alkoholu i narkotyków. 

3. Zadania i sposoby realizacji określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. wynikają  z lokalnej diagnozy, dostosowane są  do 
potrzeb środowiskowych i możliwości prowadzenia określonych form pracy, sforinułowaiie zostały w oparciu 
o posiadane zasoby instytucjonalne. 

4. Program może być  modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

S. Autorami programu są: 

1) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Rozdział  2. 
Diagnoza problemów 

2. 1. Na terenie Gminy Krasocin funkcjonuje Gm inna Koni isja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
która prowadzi dzi ałan ia zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych i substancji 
psychoaktywnyeh. 

2. Gm in na Koni isja Rozwiązywaii i a Problemów Alkoholowych prowadzi iii on itoring zjawisk związanych 
z ryzykownym piciem alkoholu, probIernem uzależnień  występującym na terenie gminy Krasocin. 
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3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania w kierunku zwiększenia 
na terenie gminy Krasocin dostępność  do poiiiocy terapeutycznej lekarzy, specjalistów z zakresu leczenia 
uzależnień. 

3. 1. Na terenie gminy funkcjonuje punkt konsultacyjny d]a osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. 

2. W gminie podejmowane są  działania mające na celu zwiększanie dostępu do porad udzielanych 
w punkcie konsultacyjnym. 

3. Mieszkańcy gminy mający problem z zakresu uzależnień  korzystają  ze świadczeń  terapeutycznych 
udzielanych przez placówki służby zdrowia działające na terenie całego województwa. 

4. I. W placówkach oświatowych mieszczących się  na terenie gminy Krasocin prowadzone są  działania 
z zakresu profilaktyki uzależnień. 

2. W gminie podejmowane są  działania mające na celu poszerzać  zakres działań  profilaktycznych 
prowadzonych wśród dzieci i młodzieży o realizacje programów profilaktycznych rekomendowanych przez 
Państwową  Agencję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. W gminie prowadzone są  działania wśród dzieci i młodzieży mające na celu uświadamianie skutków 
sięgania po środki uzależniające. 

Rozdział  3. 
Odbiorcy programu 

S. 1. Odbiorcami programu są: 

1) w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii: 

a) uczniowie uczęszczający do szkół  mieszczących się  na terenie gminy; 

2) w zakresie pomocy specjalistycznej: 

a) osoby mające czynny kontakt z alkoholem i narkotykami, 

b) osoby współuzależnione; 

3) w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych: 

a) cała społeczność  lokalna, a w szczególności osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi 
z problemem alkoholowym i narkotykowym. 

Rozdział  4. 
Sposób realizacji programu 

6. I. Realizatorem programu jest Gmina Krasocin. 

2. Gmina Krasocin realizuje wyznaczone zadania za pośrednictwem następujących jednostek: 

) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasociriie; 

3) Gminny Zespół  Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

4) placówki oświatowe mieszczące się  na terenie Gminy Krasocin; 

5) punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Krasocinie; 

6) placówki służby zdrowia; 

7) Sąd Rejonowy we Włoszczowie; 

8) Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie; 

9) Komenda Policji we Włoszczowie. 

Rozdzial S. 
Cele programu 

7. 1. Celami programu są: 
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1) ograniczenie używania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów 

zdrowotnych i społecznych; 

2) doskonalenie funkcjonowania systemu pomocy osobom uzależnionym i rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy, narkomanii oraz problem przemocy w rodzinie; 

3) zwiększenie efektywności działań  profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

4) zmniejszenie rozmiarów naruszeń  prawa na rynku alkoholowym; 

5) realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii. 

Rozdzial 6. 
Zadania programu 

8. Przebieg działań  związanych z realizacją  Programu wynikać  będzie z następujących zadań  własnych 

gnilny: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 

środków psychoaktywnych: 

a) wspieranie placówek leczenia uzależnień, 

b) finansowanie konsultacji udzielanych w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, 

środków psychoaktywnych oraz dotkniętych przemocą  domową, 

c) prowadzenie postępowań  przygotowawczych w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, 

d) pokrywanie kosztów sądowych związanych z opłacaniem wniosków dotyczących skierowania 

na leczenie odwykowe oraz kosztów biegłych sądowych orzekaj ącycli w przedmiocie uzależnienia; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują  problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej 

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

a) finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej w Olesznie (w tym wydatki osobowe), 

w której między innymi prowadzona jest praca z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz zagrożonych 

alkohol izmem, dotkniętych problemem narkomanii, 

b) organizacja wypoczynku letniego połączonego z programem profilaktyczno - edukacyjnym, dla dzieci 

z rodzin alkoholowych, dotkniętych problemem narkomanii oraz rodzin, w których występuje przemoc 

domowa, 

c) wspieranie działań  o charakterze pomocowym poprzez ścisłą  współpracę  z Policją, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, szkołami; 

3) prowadzeii ie 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: 

a) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji szkolnych programów profilaktyczno-

wychowawczych. Udział  dzieci i młodzieży w konkursach o treści profilaktycznej, akcjach 

profilaktycznych imiych wydarzeniach promujących zdrowy styl życia, 

b) wspieranie lokalnych przedsięwzięć  profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych, 

c) włączanie się  w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne, 

d) prowadzenie badań  diagnostycznych dotyczących zachowań  problemowych oraz używania substancji 

psychoaktywnych przez dzieci i niłodzież. Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku 

lokalnym, 

e) działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Nawiązywanie współpracy z Policją  w celu 

zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości oraz inicjowanie działań  na rzecz 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych, 
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f upowszechnianie materiałów iílformacyjiiycli dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób 

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, narkomanii: 

a) finansowanie 	kosztów osobowych oraz funkcjonowania biura pełnomocnika ds. profilaktyk 

i rozwiązywania problemów alkoholowych zajmującego się  merytoryczną  obsługą  programu oraz innymi 

zadaniami związanymi z podejmowaniem działań  na rzecz trzeźwości, zapobiegania narkomanii, 

b) współpraca z innymi organizacjami i jednostkami dzialającymi na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii, 

c) udział  osób zajmujących się  pracą  z osobami uzależnionymi oraz członkami icli rodzin w szkoleniach, 

konferencjach o tematyce przeciwdziałania iiza leżn ieniom i przemocy w rodzin ie; 

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: 

a) inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy psychospołecznej 

i reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, 

b) współpraca z pracownikami socjalnymi w celu świadczenia pomocy społecznej osobom uzależnionym 

i rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a w szczególności udzielanie pomocy przy 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udział  w spotkaniach, warsztatach, 

rozmowach wspierających; 

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

a) kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i prawa lokalnego, 

b) wnioskowanie do organów ścigania o ukaranie osób naruszających przepisy wyżej wymienionej ustawy; 

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

W roku 2022 nie planuje się  utworzenia Centrum Integracji Społecznej. 

Rozdział  7. 

Zródła i zasady finansowania 

9. 1. Finansowanie programu następuje ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie 

z wydanych zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych, środków pochodzących z opłat za sprzedaż  napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, a także 

mogą  być  zasilane dotacjami z zewnątrz oraz darowiznami sponsorów. 

2. Wydatki przeznaczone na realizację  zadań  własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ujmuje się  
corocznie w budżecie gminy. 

3. Ze środków na realizację  programu pokrywa się  koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Krasocinie. 

4. Zasady wynagradzali ia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania, Problemów A Ikoho lowych 

za udział  w posiedzeniach są  następujące: 

1) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie otrzymują  10% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę  pracowników; 

2) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie otrzymuje 14% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę  pracowników. 

10. L Ustala się  dochody w wysokości 181 000,00 zł  na realizację  zadań  określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 
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2. Preliminarz wydatków na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowi załącznik do uchwaly. 

Rozdzial 8. 
Postanowienia końcowe 

11. I. Monitorowania przebiegu programu dokonuje Wójt gminy, który sprawuje bieżący nadzór nad 

realizacją  program LI i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osi ągnięcia celów wyznaczonych 

w programie. 

2. Rada Gminy, po zaciągnięciu opinii jednostek realizujących program, może w uzasadnionych przypadkach 

określić  bieżące kierunki działań  w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

12. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin. 

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem I stycznia 2022 r. 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/354/21 

Rady Gminy Krasociii 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Preliminarz wydatków na realizację  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Plan wydatków 

2 3 4 

1.  Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych 
od alkoholu, środków 
psychoaktywnych oraz 
członków ich rodzin. 

Pokrywanie kosztów sądowych, 
badań  biegłych orzekających 
w przedmiocie uzależnienia. 

Finansowanie konsultacji 
prowadzonych w Punkcie 
Konsultacyjnym w Krasocinie. 

6000,00 

12000,00 

2.  Udzielanie rodzinom, 
w których występują  
problemy alkoholowe, 
narkomanii, pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności 
przed przemocą  w rodzinie. 

Finansowanie funkcjonowania 
świetlicy środowiskowej w Olesznie. 

Wypoczynek letni połączony 
z programem profilaktyczno-
edukacyjnym. 

8 0 000,00 

10 000,00 

3.  Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii 
w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży. 

Działania w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. 

Finansowanie spektakli, warsztatów 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży. 
Zakup materiałów profilaktyczno-
edukacyjnych dla dzieci, rodziców 
(ulotki, plakaty itp.) z zakresu 
profilaktyki narkotykowej. 
Zakup nagród dla biorących udział  
w konkursach antynarkotykowych. 

3 000,00 

Działania w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i rozwiązywania 
problemów alkoholowych: 

Spektakle, warsztaty, wydarzenia 
profilaktyczne z zakresu zapobiegania 
alkoholizmowi. 

Zakup materiałów profilaktyczno-
edukacyjnych dotyczących 
profilaktyki przeciwalkoholowej, 
zakup kampanii profilaktycznych. 

21 200,00 
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PRZ EWOJN!CzĄCy 
RAD Ą.MIN 

BogdIÁ  

Zakup nagród dla biorących udział  w 
konkursach antyalkoholowych. 
Realizowanie programów, projektów 
dla rodziców. 

Wspieranie projektów związanych z 
bezpieczeństwem na drogach 
przeciwdziałaniem nietrzeźwości 
kierowców ( w tym zakup 
materiałów). 

4. Wspomaganie 
działalności instytucji, 
stowarzyszeń  i osób 
fizycznych służącej 
rozwiązaniu problemów 
alkoholowych, narkomanii. 

Finansowanie pełnomocnika 
ds. profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych (w tym 
wydatki osobowe). 

Podnoszenie kwalifikacji osób 
zajmujących się  pracą  z osobami 

19 500,00 

uzależnionymi w tym członków 500,00 

GKRPA - udział  w szkoleniach, 
konferencjach, delegacje. 

S. Działalność  GKRPA Działalność  GKRPA 28 800,O() 
1. Wynagrodzenia i pochodne 
dla członków GKRPA, w tym 
wynagrodzenie za przeprowadzenie 
kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie gminy. 

RAZEM 181 000,00 
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PRZEWc NICZ4  4  Y 
RAI-,.\ MI 

i3ogd 

Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLI/354/21 

RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok 

Do zadań  własnych gminy zgodnie z art. 41  ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (TJ. dz. u. z 2021 r. poz. 1119), i art. 10 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1655.) należy prowadzenie działań  związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz integrację  społeczną  osób uzależnionych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaii ia 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją  zadań  realizowanych w gminie z lat 
poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań  własnych, obejmujących profilaktykę  oraz 
minimalizację  szkód społecznych, wynikających z nad używania alkoholu oraz używali ia substancji 
psyclioaktywnych, a także opiera się  na założeniach wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-2025. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców Gminy Krasocin, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionycli, a także do osób z grup ryzyka w 
tym do dzieci i młodzieży. Na realizację  zadań  przeznaczone są  środki uzyskiwane z tytułu wydawanych 
zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz środków pochodzących z opłat za sprzedaż  napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które 
określa plan finansowy. Gm inna Koni isja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mon itonij e zjawiska 
związane z ryzykownym piciem alkoholu. Mieszkańcy Gminy Krasocin borykający się  z problemem 
alkoholowym, a także członkowie ich rodzin dotknięci skutkami choroby alkoholowej, fachową  pomoc 
terapeutyczną  mogą  uzyskać  w Punkcie Konsultacyjnym działającym w budynku Urzędu Gminy w Krasocinie 
oraz w innych placówkach służby zdrowia świadczących pomoc terapeutyczną  na terenie całego województwa. 
Z uzyskanych danych wynika, że w Gminie Krasocin istnieje potrzeba poszerzania działań  z zakresu profilaktyki 
uzależnień. Mając powyższe na względzie zasadne jest przyjęcie uchwały. 
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