
UCHWAŁA NR XXXV/265/2021 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 27 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym ( t.j. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.)  oraz  art . 4¹ ust. 1 i 2 i 18² ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119) oraz  art.10 ust.3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się , co następuje: 

§ 1.  

 
 
Przyjmuje się  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków . 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



 

 

 

Gminny Program Profilaktyki  

 i Rozwiązywania Problemów 

   Alkoholowych oraz  

            Przeciwdziałania Narkomanii  

           dla Gminy Żelazków na 2022 rok 

 

 

 
 

 

Żelazków 2021 rok 

 



 

Spis treści 

 

I.  Wprowadzenie 

II. Definicje  

III. Analiza problemów alkoholowych i narkotykowych 

występujących na terenie Gminy Żelazków. 

 

IV.  Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Żelazków na 2022 rok . 

 

V. Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania    Narkomanii    dla    Gminy    Żelazków   na  

2022 rok. 

 

VI. Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania      Narkomanii    dla  Gminy     Żelazków  na  

2022 rok. 

 

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 

 

 



 

I.   Wstęp 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022 rok, zwany dalej 

Programem określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art.4¹ ust. 

1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119).  

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie 

Gminy Żelazków prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym 

programie stanowiącym rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków prowadzonych w latach poprzednich i 

dostosowywaną w miarę potrzeb do aktualnych uwarunkowań.  

Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Żelazków, osoby uzależnione od 

alkoholu, narkotyków osoby współuzależnione, a także osoby zajmujące się 

zawodowo problemami alkoholowymi. Głównym zadaniem Programu jest stworzenie 

warunków służących zmniejszeniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z 

używaniem i nadużywaniem alkoholu, narkotyków a także zapobieganie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych 

mieszkańców Gminy Żelazków. 

 

Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zapisane są w aktach prawnych 

oprócz przywołanej wyżej ustawy : 

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Narodowy Program Zdrowia  

- Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii art. 10 

przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Wójt  w celu realizacji 

określonych w ustawie zadań własnych gminy, opracowuje projekt Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniając zadania ustawy oraz kierunki 

działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

- Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119) o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, którego założenia winny być spójne z 

Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 



Realizacja zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i 

narkomanii finansowana jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

i należy do zadań własnych gminy. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022 rok 

zaplanowane są środki w wysokości 181.043,00zł. z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022 rok określa zakres oraz 

sposób realizacji ustawowych zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i narkotykowych w naszej gminie. 

 

II Definicje  

 
Uzależnienie od alkoholu. 

 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem diagnostycznym, uzależnienie od 

alkoholu identyfikowane jest jako zespół właściwości fizjologicznych, emocjonalnych, 

behawioralnych i poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania 

alkoholu. Jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które diagnozuje 

się w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Chorób , Urazów i Przyczyn Zgonów 

ICD X. Uzależnienie od alkoholu jest postępującą i śmiertelną chorobą. W wyniku 

działania alkoholu etylowego i jego metabolitów na organizm, pojawiają się liczne 

schorzenia mające ujemny wpływ na funkcjonowanie organizmu ( nadużywanie 

alkoholu jest odpowiedzialne za około 60 typów chorób).  

 

Współuzależnienie.  

 

Nadużywanie alkoholu jak i branie narkotyków nie ogranicza się tylko do szkód osób 

uzależnionych, lecz dotyczy także członków ich rodzin. Uzależnienie bliskiej osoby 

wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno dorosłych jaki 

dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne i materialne. 

Członkowie z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej żyją w stanie permanentnego 

stresu , co staje się przyczyną występowania u nich stałych zaburzeń związanych z 

przystosowaniem, określanych mianem współuzależnienia , które nie jest chorobą, ale 

zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Cechy 

współuzależnienia to: nieświadome wspomaganie choroby alkoholowej przez 

osłanianie i ochronę osoby uzależnionej przed konsekwencjami jej picia, koncentracja 

myśli i działań na osobie uzależnionej i jej piciu, poczucie bezradności i godzenie się 

na ponoszenie wysokich kosztów spowodowanych nadużywaniem alkoholu, cierpienie 



i chaos w życiu uczuciowym, złość, lęk, stany depresyjne, zmiany nastroju 

prowadzące do sięgania po środki uspokajające i nasenne, zaburzenia 

psychosomatyczne i nerwice, pustka duchowa. 

 

Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej. 

 

Dzieci żyjące w rodzinach, gdzie jedno lub oboje rodziców nadużywa alkoholu lub 

narkotyków są kolejną grupą osób dotkniętych skutkami uzależnień. Szacuje się, że w 

rodzinach z problemem alkoholowym wychowuje się ok. 1,5-2 mln dzieci z czego ok. 

500tyś. znajduje się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu oraz życiu i wymaga 

natychmiastowej interwencji. Różne formy zachowań agresywnych i represyjnych 

rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka wywierają 

destrukcyjny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces ich 

rozwoju. Rezultatem uzależnienia rodziców są częstokroć szkody i krzywdy trwające 

przez całe życie. Doświadczanie przewlekłego stresu sprawia, że dzieci te częściej 

chorują i są słabsze fizycznie. Maja też problemy z przystosowaniem się do 

środowiska zewnętrznego, czują się gorsze, mają niskie poczucie własnej wartości, nie 

potrafią zaufać. Dzieci te żyją w silnym stresie oraz doświadczają poczucia 

niepewności i obaw o przetrwanie i bezpieczeństwo rodziny. Często są świadkami lub 

ofiarami przemocy. 

 

Uzależnienie od narkotyków.   

 

Uzależnienie od środków psychoaktywnych to pewien styl życia, polegający na mniej 

lub bardziej niekontrolowanym używaniu substancji psychoaktywnych i preferowaniu 

ich używania nad inne, akceptowane społecznie sposoby spędzania wolnego czasu 

przeznaczonego na rozrywki, pracę lub naukę. W naukach społecznych i polityce 

zdrowotnej, pojęcie narkomanii rozszerza się na całokształt zagadnień związanych z 

problemami zdrowotnymi, funkcjonowaniem w rolach społecznych, konfliktami z 

prawem i dobrymi obyczajami. Zażywanie środka psychoaktywnego prowadzi do 

uzależnienia psychicznego i fizycznego , które wyraża się w postaci przymusu zażycia 

tego środka oraz doznawania przykrych dolegliwości w przypadku jego braku lub 

zmniejszania ilości.  

Od narkotyków najszybciej i najczęściej uzależniają się dzieci i młodzież. Właśnie ta 

grupa jest szczególnie podatna na uzależnienia. 

 

Leczenie uzależnień  

 

Są to działania służące redukcji objawów i przyczyn zaburzeń psychicznych i 

zaburzeń zachowania wynikających z używania środków psychoaktywnych. 

 



 

Rehabilitacja. 

 

Są to działania utrwalające efekty leczenia, uczące umiejętności służących zdrowieniu 

oraz pomagające w podejmowaniu i realizacji zadań wynikających z ról społecznych 

np. grupy wsparcia, treningi, warsztaty terapeutyczne, grupy samopomocowe AA, 

kluby abstynenta. 

 

Profilaktyka 

 

Uniwersalna – działania profilaktyczne adresowane do całych grup bez względu na 

stopień ryzyka występowania problemów uzależnień np. programy profilaktyczne w 

szkołach , edukacja rodziców.  

 

Selektywna – działania profilaktyczne skierowane do grup lub jednostek, które ze 

względu na swoją sytuację społeczną , rodzinną lub środowiskową są narażone na 

większe ryzyko uzależnień np. działania edukacyjne i opiekuńcze skierowane do 

dzieci z rodzin alkoholowych. 

 

Wskazująca – działania profilaktyczne skierowane do osób, które demonstrują 

pierwsze symptomy uzależnień np. socjoterapia, redukcja szkód u osób 

nadużywających środków psychotropowych.  

 

 

III.  Analiza problemów alkoholowych i narkotykowych występujących 

na terenie Gminy Żelazków. 

 
1.Gmina Żelazków jest położona w północno – wschodniej części powiatu kaliskiego. 

Zajmuje ona powierzchnię 114 kilometrów kwadratowych (11,361 hektarów). Gminę 

Żelazków na dzień 25 listopada 2021 roku zamieszkuje 9448 mieszkańców w tym  

4625 mężczyzn i 4823 kobiet.   

Dane o rodzinach objętych pomocą z Gminnego Ośrodka   

Wykaz rodzin objętych pomocą z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

2020 ( na dzień 30 września) 2021 ( na dzień 30 września) 

120 rodzin 85 rodzin 

5 rodzin w tym 11 osób , w których 

występują problemy alkoholowe 

6 rodzin w tym 15 osób, w których 

występują problemy alkoholowe 

0 rodzin, w których występują problemy 

narkomanii 

0 rodzin, w których występują problemy 

narkomanii 



Rodziny te korzystały z zasiłków stałych , celowych , okresowych oraz z pomocy 

dożywiania dzieci w szkołach w formie obiadów, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności. 

Dane komisariatu policji dotyczących przestępstw i wykroczeń związanych 

nadużywaniem alkoholu na terenie gminy dokonanych w 2020 r. i 2021r. 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Wykaz przestępstw z nadużywaniem alkoholu na terenie gminy Żelazków 

 2020 2021 

Zatrzymani nietrzeźwi kierującymi samochodem 6 4 

Zatrzymani nieletni nietrzeźwi 0 0 

Zatrzymani nietrzeźwi rowerzyści 5 2 

Zatrzymani w Izbie Wytrzeźwień KMP Kalisz 15 12 

Interwencje domowe dotyczące zachowań po spożyciu alkoholu 32 29 

Wszczęcie procedury Niebieska Karta 22 7 

Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu związane ze 

spożyciem alkoholu zakończonych mandatowo 
7 9 

Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu związane ze 

spożyciem alkoholu zakończonych skierowaniem wniosków o 

ukaranie do SR Kalisz 

12 4 

 

 Rodziny w których występuje problem alkoholowy mają zapewnioną bezpłatną 

pomoc terapeutyczną, prawna i psychologiczną przez Gminę poprzez finansowania 

Punktu Konsultacyjnego. 

Dzieci z tych rodzin mogą uczestniczyć w zajęciach w działającej na terenie gminy  

świetlicy środowiskowo – profilaktycznej. Dzieci mają również możliwość wyjazdu w 

wakacje na kolonie profilaktyczno – terapeutyczne. W roku bieżącym na zajęcia do 

świetlic uczęszczało ok. 25 dzieci.    

Analizując problemy związane z uzależnieniami należy przede wszystkim zwrócić 

uwagę na ograniczenie dostępności napojów alkoholowych. Na terenie naszej Gminy 

sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w 20 placówkach w tym 19 

prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, 

20 od 4,5% do 18% zawartości alkoholu  i 20 powyżej 18%. Liczba punktów 

utrzymuje się na tym poziomie od paru lat. 

Ważnym problemem ściśle związanym z uzależnieniami jest przemoc w 

rodzinie. W roku 2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem 

jest podejmowanie działań mających na celu pomoc ofiarom przemocy.   Wójt Gminy 

podpisał z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy porozumienia o współpracy przy rozwiązywaniu problemów związanych ze 

zjawiskiem przemocy w naszej gminie. Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje 

działania w ramach procedury Niebieskie Karty łącznie w 14 rodzinach, w tym 7 



Niebieska Karta założona przez GOPS, 1 założona przez Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Kaliszu oraz 6 kart przekazanych przez policję. 

2.Zasoby. 

Na terenie gminy Żelazków  jest wiele instytucji i organizacji realizujących zadania z 

zakresu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. 

Należy wymienić: 

1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3. Abstynencki Klub „Pomocna Dłoń”, 

4. Grupa AA 

5. Punkt Konsultacyjny, 

6. Zespół Interdyscyplinarny, 

7. Komisariat Policji, 

8. Gminny Ośrodek Zdrowia, 

9. Szkoły podstawowe i przedszkola 

10. Trzy świetlice środowiskowo - profilaktyczne, 

11. Parafie, 

 

IV.  Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

      dla Gminy Żelazków na 2022 rok : 
 

Głównym celem Programu jest zmniejszenie negatywnych skutków zdrowotnych i 

społecznych związanych ze spożyciem alkohol oraz zażywaniem narkotyków przez 

mieszkańców Gminy Żelazków w 2022 roku. 

 

 Cel programu: 

1. Ograniczenie negatywnego wpływu alkoholu  na zdrowie u osób 

uzależnionych. 

2. Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego związanych z uzależnieniami i 

przemocą w rodzinie w tym szkody zdrowotne  i rozwojowe u dzieci z rodzin 

alkoholowych. 

3. Zapobieganie i ograniczanie picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci 

i młodzież. 

4. Zminimalizowanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów sa: 

     - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

- wsparcie w utrzymaniu abstynencji, 



- działania edukacyjne na temat szkodliwości picia alkoholu, 

- promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, 

- zapewnienie pomocy socjalnej, prawnej, i psychologicznej,  

-pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, 

- ochrona przed przemocą w rodzinie, 

- działania edukacyjne na temat uzależnień i przemocy w rodzinie,  

- motywowanie do wprowadzania zmian w życiu, 

- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- zwiększenie wiedzy dotyczącej uzależnień i przemocy wśród dzieci  

  i  młodzieży oraz osób dorosłych, 

- zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych, 

- utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży, 

- promowanie zdrowego stylu życia, 

- zwiększenie wiedzy sprzedawców napojów alkoholowych na temat 

  przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

- zwiększenie ilości kontroli podmiotów gospodarczych posiadających 

  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem reklamy  

  i sprzedaży alkoholu nieletnim, 

- ograniczenie dostępności napojów alkoholowych – limit punktów 

  sprzedaży, 

- włączenie środowiska abstynenckiego do działań na rzecz lokalnej 

społeczności  promujących trzeźwy tryb życia, 

- współpraca z pedagogami szkolnymi przy realizacji założeń programu, 

- pozyskanie nowych realizatorów programu, 

- realizacja wspólnych projektów mających na celu rozwiązywanie   problemów 

alkoholowych i narkotykowych, 

- zwiększenie kwalifikacji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

 

 

V. Działania podejmowane w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022 rok.  

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych: 

-  kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Zakładem Opieki Psychiatrycznej 

w Sokołówce, Oddziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziałem 

Leczenia Uzależnień w Murowańcu,  w zakresie leczenia osób uzależnionych, 

- funkcjonowanie Abstynenckiego Klubu „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie 



- prowadzenie grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji dla osób po 

zakończonym programie leczenie odwykowego, 

- przeprowadzanie rozmów interwencyjno- motywujących do leczenia 

odwykowego przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (finansowanie kosztów doposażenia 

i utrzymania), 

- realizacja działań edukacyjnych na temat szkodliwości picia alkoholu i brania 

narkotyków,  

- finansowanie konsultacji i opinii lekarskich psychologa i psychiatry/ opinie 

dla potrzeb sądowych /osób objętych postępowaniem Gminnej Komisji ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej a także ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

- funkcjonowanie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego, 

- prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych rozmów motywujących do zmian w życiu z rodzinami osób 

uzależnionych, 

- finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowo – profilaktycznych z 

programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

(doposażenie, utrzymanie, bieżące, naprawy), 

- dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w tym dzieci uczęszczających do 

świetlic środowiskowo – profilaktycznych  

- zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej, socjalnej, prawnej i 

psychologicznej członkom rodzin osób uzależnionych,  

- pomoc ofiarom przemocy poprzez działania podejmowane przez Zespół 

Interdyscyplinarny, 

- realizacja procedury „Niebieska Karta” przez członków komisji, 



- prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w celu zmniejszenia 

skali zjawiska przemocy w rodzinie – zakup ulotek informacyjnych, plakatów, 

broszur, czasopism, książek itp.  

- podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami 

uzależnionymi, współuzależnionymi, sprawcami przemocy oraz ofiarami 

przemocy  

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

- realizacja i finansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych, 

warsztatów profilaktycznych, spektakli teatralnych i innych form edukacyjnych  

z zakresu uzależnień i zachowań agresywnych na terenie placówek oświatowo 

– wychowawczych dla dzieci i młodzieży dostosowanych do potrzeb 

konkretnych placówek,  

- organizacja i finansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-

edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy, 

- wspieranie finansowe i organizacja przedsięwzięć profilaktycznych i działań 

promujących zdrowy styl życia mających na celu przekazanie dzieciom i 

młodzieży alternatywnych dla używek form spędzania wolnego czasu: 

organizacja i finansowanie wyjazdów na wycieczki integracyjno - 

krajoznawcze i  np. do kina, teatru, turnieje piłki możnej,  na basen  itp. 

- organizacja i finansowanie ferii zimowych i wakacji letnich jako utrwalanie 

postaw abstynenckich u dzieci i młodzieży, 

- organizacja zajęć sportowych jako bezpiecznego, wolnego od zachowań 

agresywnych spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież wraz z 

zabezpieczeniem niezbędnego sprzętu do realizacji tych zajęć,   

- organizowanie i wspieranie finansowe lokalnych projektów profilaktycznych 

o charakterze rekreacyjno - sportowym, okolicznościowym i rozrywkowym  

promujących zdrowy, trzeźwy styl życia integrujących lokalne środowisko np. 

Dzień Dziecka,  festyny szkolne, rodzinne, konkursy plastyczne, Dni 

Trzeźwości,  debaty, imprezy: andrzejkowe, mikołajki, wieczerza wigilijna, 

choinka noworoczna, zakup paczek świątecznych (okolicznościowych) dla 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

- włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczno – edukacyjne dzieci i 

młodzieży oraz osób dorosłych, 



- finansowanie nagród, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz 

artykułów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, festynów i szkoleń o 

tematyce dot. uzależnień, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia,    

- wspieranie i finansowanie programów edukacyjnych z zakresu uzależnień i 

zachowań agresywnych dzieci adresowanych do rodziców, 

- organizacja szkoleń dla GKRPA z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii. 

- wspieranie działalności  klubu abstynenckiego „Pomocna Dłoń” dla osób 

uzależnionych i ich rodzin (finansowanie funkcjonowania klubu: utrzymanie i 

doposażenie, naprawy bieżące),   

- wspieranie działań podejmowanych przez klub abstynencki na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie 

grup wsparcia, zajęć profilaktycznych w tym organizacja obozów 

terapeutycznych dla członków klubu, 

- finansowanie działalności GKRPA – doposażenie pomieszczenia komisji, 

zakup artykułów papierniczych oraz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania i 

obsługi Komisji, 

- współpraca z pedagogami szkolnymi realizującymi szkolne programy 

profilaktyki, 

- zakup  sprzętu oraz artykułów biurowych i papierniczych niezbędnych do 

realizacji zadań zawartych w gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

- współpraca z parafiami na rzecz ruchu trzeźwościowego, 

- organizacja i finansowanie szkoleń z zakresu uzależnień dla różnych grup 

zawodowych, 

- współpraca realizatorów programu z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi statutowo działającymi w zakresie zwalczania patologii,  

- udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze 

profilaktycznym adresowanych do różnych grup wiekowych.        



5. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie naruszeń   

przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących rynku alkoholowego 

- podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących 

napojami alkoholowymi  pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  przez upoważnionych przez 

Wójta członków GKRPA, 

- prowadzenie działań edukacyjnych wśród sprzedawców napojów 

alkoholowych dot. zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom 

niepełnoletnim, 

- rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy na podmioty posiadające 

zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

- współpraca z policją w zakresie przestrzegania zapisów ustawy dotyczących 

zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 

- analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczących limitu 

punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

- występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego,  

- opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

VI. Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022 rok. 

1. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na  

2022 rok realizowany jest przez Podinspektora  ds. sportu, oświaty, kultury 

i zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

wyborów wszystkich szczebli. 

2. Stanowisko ds. sportu, oświaty, kultury i zdrowia, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wyborów wszystkich 

szczebli jest finansowane w ½ etatu ze środków pozyskiwanych za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 



3. Podinspektor ds. sportu, oświaty, kultury i zdrowia, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wyborów wszystkich 

szczebli zobowiązany jest do corocznego napisania Programu. 

 

VII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji w 

wysokości 120,00 zł. brutto. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Komisji w wysokości 

100,00 zł. brutto. 

3. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie miesięcznie za udział w 

posiedzeniu lub kontroli na podstawie podpisu na liście.  

 

 

 

           

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE

Do Uchwała Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żelazków na rok 2022

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii dla Gminy Żelazków na 2022r. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zadania własne gminy. W myśl w/w

ustawy realizacja zadań w tym obszarze prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny program uwzględnia również zadania własne gminy w

zakresie profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

narkomanii. Program zawiera harmonogram działań zgodny z zawartymi w ustawach zadaniami własnymi

gminy oraz określa sposób ich realizacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
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