
UCHWAŁA NR XLVIII/267/2022 
RADY GMINY RADZANOWO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i ust. 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119) oraz 
art. 10 ust.1 i ust.3ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 2050, z późn. zm.)Rada Gminy uchwala:        
     

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  na  rok 2023 w brzmieniu załącznika  do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Anna Sochacka 
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                                                           Załącznik  do uchwały nr  XLVIII/267/2022 

                                                               Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2022r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 

I. Wprowadzenie 

Uzależnienia – w tym alkoholizm i narkomania – niosą za sobą poważne zagrożenie 

dla zdrowia publicznego. Powszechnie znana jest skala trudności w leczeniu, rehabilitacji 

i readaptacji osób uzależnionych. Efektywność leczenia osób uzależnionych jest niska, na-

tomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód – bardzo wysokie. Szkody powodowane zarówno 

przez alkoholizm czy narkomanię, jak i ryzykowne oraz szkodliwe przyjmowanie substancji 

psychoaktywnych występują w wielu wymiarach: 

1) jednostkowym - negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób 

zażywających substancje psychoaktywne, 

2) społecznym – negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków ro-

dzin, przemoc w rodzinie, zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki 

drogowe, ubóstwo, bezrobocie, 

3) ekonomicznym – koszty leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych, systemu po-

mocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, spadek wydajności pracy itp. 

Światowa Organizacja Zdrowia kwalifikuje alkohol na trzecim miejscu wśród czynników 

ryzyka mających wpływ na zdrowie i życie ludności i wymienia ponad 60 rodzajów urazów 

i schorzeń, których przyczyną może być alkohol. Zrealizowane w Polsce badania epidemio-

logiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych od alkoholu na ok.  600 tys. osób, 

zaś pijących alkohol szkodliwie na ok. 2,5 mln 
1
. Średnia spożycia alkoholu w Polsce we-

dług danych GUS na jednego mieszkańca w roku 2021 wynosiło 9,70 litra czystego alkoholu 

etylowego2. Rozmiary wymienionych powyżej szkód mogą być zmniejszone poprzez sku-

teczną politykę wobec alkoholu. W obszarze życia społecznego priorytetem są działania i 

decyzje służące profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz ograniczanie 

dostępności napojów alkoholowych. Organem właściwym do prowadzenia lokalnej polityki 

wobec alkoholu jest samorząd gminny. Obszar działań gminnych określony jest w art. 4
1
 

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ich realizacja prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego przez Radę Gminy. Zgodnie z wy-

mienioną ustawą do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profi-

laktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależ-

nionych od alkoholu. 

Głównymi założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok jest dalszy rozwój dzia-

łań z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, mających 

na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz niwelowanie i 

zmniejszanie negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu. Program 

uwzględnia w dużym stopniu kontynuację oraz rozwój sprawdzonych przedsięwzięć podej-

mowanych w latach poprzednich, jak również podejmowanie działań wynikających z aktual-

nych potrzeb lokalnych. 

                                                 
1
 Moskalewicz J., Kejna A., Wojtyniak B. (red) Kondycja psychiczna mieszkańców Polski, Raport z badań pn. 

Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej –EZOP Polska, 

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012. 
2
 Źródło: http://www.parpa.pl/index.php//badania-i-informacje-statystyczne/statystyki   

 

http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki
http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki
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Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych 

skutków wynikających ze spożywania, zażywania substancji psychoaktywnych i uzależnień 

behawioralnych oraz podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwo-

ści ich dla zdrowia. 

  

Dane zawarte w raportach z ostatnio realizowanych badań ogólnopolskich pokazują m. in., 

że: 

 alkohol jest zdecydowanie najczęściej używaną substancją psychoaktywną przez pol-

ską młodzież (najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo, a najmniej wi-

no),   

 chociaż raz w ciągu swojego życia piło 80%  15-16 latków, 92,8% piło 17-18 latków, 

wśród 15-16 latków ani razu nie upiło się 66,7%, natomiast 17-18-latków 43,4%, 

 częste picie alkoholu (głównie piwa) deklarowało ok. 46,7% 15-16 latków i ponad 

76,1% 17- 18 latków, 

 nikotyna jest drugą co do stopnia rozpowszechnienia substancją psychoaktywną 

używaną przez młodzież szkolną,   

 ok. 49,9%  15-16 latków przynajmniej raz w życiu wypaliło papierosa, natomiast 17-

18 latków 65,5% ; 

 palenie tytoniu jest obecnie podobnie rozpowszechniane wśród dziewcząt jak i wśród 

chłopców;  

 trzecim najczęściej używanym przez młodzież rodzajem substancji psychoaktywnych 

są przetwory konopi – marihuana lub haszysz. Szacuje się, że ok. 21,4% młodzieży 

15-16 letniej i 37% młodzieży w wieku 17-18 lat próbowało przynajmniej raz w ży-

ciu tych substancji, a około 10-15% używa tych narkotyków stosunkowo często 

(przynajmniej raz w miesiącu),   

 młodzież szkolna w Polsce stosunkowo często sięga po leki psychotropowe (np. leki 

nasenne , uspokajające) bez zalecenia lekarza; dotyczy to ok. 17% 15-16 latków i ok. 

18% 17-18 latków przy czym wskaźniki używania tych leków są mniej więcej dwu-

krotnie wyższe wśród dziewcząt,   

 rosnącym problemem jest używanie nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. 

„dopalaczy”, chociaż używanie tych substancji jest niższa niż przetworów konopi;   

 wśród uczniów 15- 16 latków „dopalaczy” używało 5,2%, 17-18 latków 5,3% uży-

wało „dopalaczy”; 

Podstawą prawną i merytoryczną Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są: 

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

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2050 ze zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2021 r., poz.1249); 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 

ze zm.); 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559); 

 ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1608); 
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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 ( Dz. U. z 2021 r. póz. 1956 ).  

  

 Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Radzanowo, a 

szczególnie do konsumentów napojów alkoholowych, osób uzależnionych od alkoholu i 

narkotyków, rodzin i najbliższego otoczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli służb, instytucji oraz organizacji 

pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.  

 Działania ujęte w Programie realizowane będą przez pełnomocnika Wójta ds.  

profilaktyki uzależnień, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

jednostki organizacyjne gminy, parafie, instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne, a także 

podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert oraz w formie umów/umów zleceń. 

 Należy również zwrócić uwagę na trudne do zdiagnozowania zjawisko picia 

alkoholu w okresie ciąży przez kobiety, które nie są uzależnione, ale nie posiadają wiedzy o 

szkodliwości tego zjawiska albo ją lekceważą, a Alkoholowy Zespół Płodowy FAS i inne 

problemy zdrowotne dotykają coraz bardziej społeczeństwo. 

II. Dane sprawozdawcze instytucji realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na mocy ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania w zakresie pro-

filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnio-

nych od alkoholu oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wo-

bec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

W 2022 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Radzanowie wpłynęły 4 nowe wnioski o podjęcie działań zmierzających do orzeczenia za-

stosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Zamieszczony poniżej wykres nr 1 pokazuje ilość wniosków jakie wpłynęły do Ko-

misji w latach 2017-2022. 

 

 
 

Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2022.        
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 W 2022 r. GKRPA skierowała do Sądu 2 wnioski o nałożenie obowiązku leczenia 

odwykowego. 

Na przestrzeni lat 2017-2022 liczba spraw skierowanych do Sądu przestawiała się zgodnie z 

danymi zamieszczonymi w wykresie nr 2. 

Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2022 r. 
 

 

W 2022 roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skiero-

wała 5 spraw do biegłych sądowych celem przeprowadzenia badania i wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

Liczbę spraw skierowanych do biegłych sądowych i liczbę wydanych opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu w latach dwudziestych przedstawia wykres nr 3. 

 

Liczba spraw skierowanych do biegłych sądowych i liczba wydanych opinii przez 

biegłych sądowych w latach 2017-2022. 
 

 
Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2022. 
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wych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Radzanowo Nr XLIII/285/2018 z dnia 30.07.2018 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Radzanowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napo-

jów alkoholowych. 

W w/w uchwale ustalone zostały limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia poza miejscem sprzedaży: 

– o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa      - 24 

– o zawartości powyżej 4,5 alkoholu % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa  - 23 

– o zawartości powyżej 18% alkoholu       - 22 

 

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-

cia w miejscu sprzedaży: 

– o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa        - 7 

– o zawartości powyżej 4,5 alkoholu % do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa    - 6 

– o zawartości powyżej 18% alkoholu         - 5

  

Na dzień 15.12.2022r. roku stan liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych wygląda 

następująco: 

 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miej-

scem sprzedaży wynosi                                                                                       - 12 

 

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży wynosi                                                                                                                 - 3 

 

Limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie zostały przekroczone. 

 

Rozkład liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na przestrzeni lat 2017-2022 

przedstawia wykres nr 4.         

  

 
 
Źródło: Urząd Gminy w Radzanowie, 2022. 
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Źródło: Urząd Gminy w Radzanowie, 2022. 

 

 

Gminna Komisja w 2022 roku  wydała 4 opinie w formie postanowień o zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady. 

Wykres nr 6 przedstawia liczbę opinii wydanych przez Komisję na podstawie wniosków 

złożonych przez przedsiębiorców w latach 2017-2022. Jak wynika z wykresu od kilku lat 

liczba wniosków pozostaje na tym samym poziomie.   

 
Źródło: GKRPA w Radzanowie, 2022. 

 

 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie      

      

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 r. (stan na 30.11.2022 r.) 

skorzystało ogółem 211 rodzin o liczbie osób w tych rodzinach – 528. Pomocą materialną 

objęto 116 rodzin, w których było 287 osób. 
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Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego udzielono pomocy 14 rodzinom o liczbie 40 osób w tych 

rodzinach, w tym rodzinom niepełnym o liczbie 25 osób w tych rodzinach oraz pomocy 1 

rodzinie wielodzietnej o liczbie 6 osób w tej rodzinie. 

Z powodu alkoholizmu objęto wsparciem 15 rodzin o liczbie 28 osób w rodzinach. 

Przemoc domowa  była powodem udzielania świadczeń 1 rodzinie o liczbie 3 osób w tej 

rodzinie. 

Z analizy wynika, że w obecnym 2022 roku 7 % rodzin korzystających z pomocy to osoby 

dotknięte dysfunkcjami z powodu problemów alkoholowych. 

Wykres nr 7 przedstawia dane na temat liczby osób objętych wsparciem finansowym z 

powodu uzależnienia od alkoholu w latach 2017-2022. 

 

 
 

Źródło: GOPS w Radzanowie, 2022 r. 

 

Poza pomocą materialną w 2022r.(stan na 30.11.2022 r.) udzielono wsparcia 
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w Radzanowie. Zespół ściśle współpracował z sądem i policją. 
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Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie w latach 2017-2022 wskazuje na 

różnice ilościowe w zakładaniu „NK”-A. 
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Źródło: GZI w Radzanowie, 2022. 

 

Z programu edukacyjno - korekcyjnego dla osób z rodzin z problemem przemocy 

skorzystało 21 osób, łącznie 90 godzin. 

 Podjęte rozeznanie poprzez rozmowę z przedstawicielami poszczególnych instytucji 

wskazuje na zainteresowanie kontynuowaniem programu edukacyjno-korekcyjnego dla 

rodzin z problemem przemocy, z ewentualnym zwiększeniem liczby godzin programu do 

120 godzin kontynuacji działania punktu.        

  

 

3.Posterunek Policji w Radzanowie  

 

 

Ogółem w 2022 r. przeprowadzono : (stan na dzień 30.11.2022) 

- interwencji domowych ogółem     -      100 

- interwencji spowodowanych nadużywaniem alkoholu   -      65 

- sporządzono Niebieskie Karty                                                -        6 

- przewieziono do PdOZ       -     20 

- prowadzono sprawy o znęcanie                 -       1 

- w tym skierowano do Sądu                 -       0 

Wykres nr 9 przedstawia liczbę interwencji wykonanych przez policjantów z Posterunku 

Policji w Radzanowie spowodowanych nadużyciem alkoholu oraz liczbę założonych 

„Niebieskich Kart” w latach 2017 – 2022. 
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Wykres nr 8. Liczba wypełnionych formularzy NK-A 

skierowanych do GZI w latach 2017-2022 

Liczba wypełnionych formularzy NK 



9 

 

 
 

Źródło: Posterunek Policji w Radzanowie, 2022. 

 

 

 

III.A Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz   

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. 

 CELE: 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi.          

  

Cel główny programu: rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie dostosowanego do zmieniających się potrzeb i 

zagrożeń, uwzględniającego w szczególności: zapobieganie uzależnieniom poprzez 

systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej 

oraz niwelowanie skutków wynikających z problemów uzależnień poprzez zapewnienie 

bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej. 

 

Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, 

członków ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy w rodzinie poprzez udzielanie 

kompleksowej pomocy specjalistycznej. 

2. Edukacja mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy . 

3. Opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu. 

4. Ograniczenie dostępności alkoholu i narkotyków dla nieletnich. 

5. Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności 

edukacyjno-informacyjnej. 

 

Zadanie nr 1 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Lp. Zadania szczegółowe Wskaźniki osiągania 

celu 

Realizatorzy 

zadań 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie rozwoju placó- Liczba wspartych   
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Wykres nr 9. Liczba interwencji z Posterunku Policji w 
Radzanowie spowodowanych nadużywaniem alkoholu 

oraz liczba założonych NK w latach 2017-2022 

Liczba interwencji 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

wek lecznictwa odwykowe-

go, doposażenie placówek 

odwykowych w pomoce i 

sprzęt niezbędny do diagno-

zy, leczenia i prowadzenia 

zajęć terapeutycznych, zakup 

materiałów edukacyjnych dla 

pacjentów i terapeutów. 
 
Opłacenie kosztów biegłych 

orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – 

psychologa oraz psychiatry. 
 

 
Opłacenie kosztów sądo-

wych związanych z kierowa-

niem wniosków o zobowią-

zanie do leczenia odwyko-

wego. 
 

 

                                            

placówek, kwota 

wsparcia 
 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba wydanych opinii 
 

 

 
Liczba wniosków 

skierowanych do Sądu 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pełnomocnik 

Wójta ds. 

profilaktyki 

uzależnień, 
GKRPA 
 

 

 

 

 

 

 

I-XII/2023 

 

Zadanie nr 2           

  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 

Lp. Zadanie szczegółowe Wskaźniki zdania Realizator Terminy 

1. Prowadzenie i sfinansowanie  

2 punktów konsultacyjnych 
świadczących usługi w 

zakresie: 
 
1.Konsultacji i poradnictwa 

grupowego i indywidualnego 

obejmującego konsultację 

terapii uzależnień, wsparcie 

dla osób i uzależnionych od 

alkoholu oraz dla osób 

współuzależnionych, 
 
2.Konsultacji i poradnictwa 

grupowego i indywidualnego 

– z autorskim program 

edukacyjno-korekcyjnym dla 

osób z problemem przemocy 

i uzależnienia. 
 

Liczba punktów 

konsultacyjnych, 
 

 

 
Liczba osób objętych 

działaniami, 
liczba udzielonych porad 

dla uzależnionych i 

współuzależnionych, 

liczba konsultacji, itp. 
 

 
Liczba osób biorących 

udział w programie 

edukacyjno-korekcyjnym 

dla sprawców przemocy i 

uzależnienia. 
 

 

 

GKRPA, 

GOPS 

 

I-XII/2023 

2. Upowszechnienie informacji 

na temat lokalnej oferty 

pomocy dla członków rodzin 

z problemem przemocy, w 

szczególności z problemem 

alkoholowym poprzez ulotki, 

 
Liczba przekazanych 

publikacji i materiałów 

edukacyjno-

informacyjnych. 

 
GOPS, 

GKRPA, 
Pełnomocnik 

Wójta ds. 
profilaktyki 

 

I-XII/2023 
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informatory, stronę 

internetową 
 

uzależnień, 
Policja, 

placówki 

oświatowe 

 

 

 

 

3. Podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie  

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie –zorganizowanie  

i przeprowadzenie szkolenia 

nt. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i 

procedury „NK”. 

 
Liczba szkoleń, liczba 

uczestników . 

 
GOPS, 

GKRPA, 
GZI, 
Pełnomocnik 

Wójta ds. 

uzależnień, 
Policja, 

placówki 

oświatowe 
 

I-XII/2023 

4. Udzielanie wsparcia 

członkom rodzin  

dotkniętych problemem 

alkoholizmu i przemocy 

kierowanym lub 

zgłaszającym się 

indywidualnie do GKRPA  

w Radzanowie- 

motywowanie do podjęcia 

terapii w placówkach 

leczenia uzależnienia. 

Liczba rozmów 

motywujących do 

podjęcia leczenia , 
liczba wniosków 

skierowanych do sądu    

o orzeczenie 

zobowiązania do leczenia 

odwykowego 

 
GKRPA 

 
I-XII/2023 

 

Zadanie nr 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Lp. Zadanie szczegółowe Wskaźniki  

osiągania celu 
Realizator Termin 

realizacji 
1. Prowadzenie na terenie szkół i 

innych placówek oświatowych 

programów profilaktycznych dla  

uczniów i rodziców ( z listy 

programów rekomendowanych): 

a) realizacja programu 

nastawionego na opóźnienie 

inicjacji picia alkoholu lub 

programu z zakresu  

przemocy; 

b) realizacja programu 

rozwijającego umiejętności 

wychowawcze rodziców ; 

c) realizacja programu 

rozwijającego umiejętności 

społeczne w wieku 

przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym, 

Liczba 

zrealizowanych 

programów w 

poszczególnych 

kategoriach, 
liczba 

uczestników 

(dzieci, rodzice, 

nauczyciele), 
 

 

Placówki 

oświatowe na 

terenie gminy 

Radzanowo 

 

 

 

 

 
I-XII/2023 
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2. Poszerzanie i udoskonalanie ofer-

ty programów profilaktycznych 

skierowanych do dzieci, młodzie-

ży, dorosłych  poprzez: zajęcia 

rekreacyjno –rozwojowe i eduka-

cyjno –rozwojowe, sportowe  

z elementami profilaktyki uza-

leżnień promującymi zdrowy styl 

życia, stanowiące integralną 

część całorocznej pracy profilak-

tycznej. 

Liczba programów 

i ich uczestników 
 
Samorządowe 

jednostki 

organizacyjne 

 
I-XII/2023 

3. Podejmowanie działań 

edukacyjnych skierowanych do 

sprzedawców napojów 

alkoholowych - przeprowadzenie 

szkolenia dla sprzedawców 

napojów alkoholowych. 

Liczba szkoleń, 
liczba 

uczestników 

 
GKRPA 

 
VII-VIII/2023 

 
4. 

 
Współudział w ogólnopolskich 

kampaniach edukacyjnych  

dotyczących profilaktyki 

uzależnień i rozwiązywania 

problemów alkoholowych . 

 
Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

edukacyjnych 

Placówki 

oświatowe na 

terenie gminy, 

GKRPA, 

pełnomocnik 

Wójta ds. 

profilaktyki 

uzależnień 

 
I-XII/2023 

 
5. 

 
Współpraca  partnerska - 

tworzenie sieci punktów 

informacyjnych z danymi o 

dostępnej  ofercie pomocy na 

terenie gminy/powiatu  w 

zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 
Ilość i lokalizacja 

punktów, rodzaj 

informacji (plakat, 

ulotka, Internet, 

itp.) 

 
Samorządowe 

jednostki 

organizacyjne,

GKRPA, 

Posterunek 

Policji, Parafie, 

Ośrodki 

Zdrowia 

 
I-XII/2023 
 

 

 

 

 

 

 
6. 

 
Edukacja lokalnych decydentów i 

radnych – zapoznanie z lokalną 

diagnozą problemów uzależnień, 

bieżąca informacja o realizacji 

Programu. 
 

 
Ilość spotkań, 

ilość ich 

uczestników 

 
GKRPA 

 
XII/2023 

 
7. 

 
Tworzenie warunków do 

zabezpieczenia pracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 

Radzanowie, w tym 

wynagrodzenia, szkolenia 

członków GKRPA oraz związane 

z tym koszty udziału  

i dojazdu, obsługa 

administracyjna (wyposażenie 

sprzętowe) oraz inne niezbędne 

koszty wynikające  

z działań komisji. 

 
Liczba osób 

objętych 

działaniami 

Komisji , 
liczba odbytych 

szkoleń 

 
GKRPA 

 
I-XII/2023 
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Zadanie nr 4 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilak-

tyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu prze-

mocy w rodzinie. 

  

Lp. Zadanie szczegółowe Wskaźniki 

osiągania celów 
Realizator Termin 

realizacji 
1. Współpraca z instytucjami i 

organizacjami 

pozarządowymi, 

stowarzyszeniami 

abstynenckimi – wsparcie 

organizacyjne, wymiana 

informacji, konsultacje, itp. 

Ilość podmiotów 

współpracujących 
GKRPA, 
GOPS 

I-XII/2023 

2. Zakup pomocy 

dydaktycznych, książek, 

czasopism, materiałów 

edukacyjno - informacyjnych, 

które będą przekazywane 

szkołom, instytucjom oraz 

organizacjom pozarządowym 

zajmującym się profilaktyką 

uzależnień oraz 

rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. 

Ilość zakupów Pełnomocnik 

Wójta ds. 

profilaktyki 

uzależnień 

I-XII/2023 

 

Zadanie nr 5 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.    
    

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szko-

leniowej w zakresie uzależnień behawioralnych. 
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III B. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

  
 Celem programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią,  

zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i 

rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z narkomanią i 

uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach 

pomocy. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do 

zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. Poniżej zadania obejmujące 

przeciwdziałanie narkomanii. 

Zadania i sposoby realizacji: 

Lp. Zadanie szczegółowe Wskaźniki 

osiągania celów 
Realizator Termin realizacji 

1. Zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagro-

żonych uzależnieniem: 

a) współpraca z zakładami opieki 

zdrowotnej 

b) aktualizacja bazy danych obej-

mujących placówki świadczące 

usługi terapeutyczne i rehabilita-

cyjne 

Ilość podmiotów 

współpracujących 
GOPS, 

GKRPA, 

szkoły 

I-XII/2023 

2. Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i praw-

nej: 

a) upowszechnianie informacji na 

temat dostępu do działań profilak-

tycznych, interwencyjnych, pomo-

cowych i placówek leczenia dla 

osób zagrożonych uzależnieniem 

lub uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psycho-

tropowych oraz ich rodzin przez 

bieżącą aktualizację baz danych i 

ich udostępnienie 

Programy profila-

ktyczno – eduka-

cyjne 

Szkoły, GKR-

PA 
I-XII/2023 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzia-

łalności informacyjnej, edukacyj-

nej, w tym kampanii społecznych 

adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do 

dzieci, młodzieży i rodziców na 

temat zagrożeń wynikających z 

używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, 

a także pozamedycznego stosowa-

Kampanie społecz-

ne, programy, ulot-

ki 

Szkoły, pla-

cówki oświa-

towe, bibliote-

ki, CKiS 

I-XII/2023 
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nia produktów leczniczych, któ-

rych używanie może prowadzić do 

uzależnienia: 

a) wsparcie finansowe szkół pod-

stawowych w rozwijaniu działań 

profilaktycznych 

b) promowanie zdrowego stylu 

życia wolnego od narkotyków i 

innych używek oraz różnych form 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

4. Wspomaganie działań instytucji, 

organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiazy-

waniu problemów narkomanii: 

a) współpraca z placówkami 

promowanymi przez samorząd 

województwa 

b) współpraca z policją w celu 

prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych 

c) dofinansowanie podmiotów 

statutowo zajmujących się rozwią-

zywaniem problemów związanych 

z narkotykami 

Współpraca z pla-

cówkami, ulotki, 

broszurki, szkole-

nia 

Policja, GOPS, 

GKRPA 

I-XII/2023 

5. Pomoc społeczna osobom uzależ-

nionym i rodzinom osób uzależ-

nionych dotkniętym ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym i inte-

growanie ze środowiskiem lokal-

nym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjal-

nego: 

a) rozeznanie przez GOPS wśród 

społeczności lokalnej zagrożenia 

narkomanią 

b) współpraca Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radzanowie 

z policją, placówkami oświatowy-

mi, służbą zdrowia, GKRPA, Po-

wiatowym Centrum Pomocy Ro-

dzinie 

c) świadczenie pomocy społecznej 

osobom uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem spo-

łecznym przez GOPS. 

Współpraca z lo-

kalnymi placów-

kami, GOPS, Poli-

cja, Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 I-XII/2023 
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Zamierzone efekty programu 

1. Zmniejszenie stopnia zagrożenia patologią społeczną, jaką stanowi narkomania. 

2. Podjęcie przez osoby zagrożone oferty poradnictwa, wsparcia i terapii. 

3. Wzrost poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat przyczyn,    

mechanizmów uzależnienia i możliwości przeciwdziałania. 

4. Rozwój zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

IV. Zasoby instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 

gminy Radzanowo 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie. 

3. Posterunek Policji w Radzanowie. 

4. Szkoły Podstawowe oraz placówki oświatowe z terenu gminy Radzanowo. 

5. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje 

zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działal-

ności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, po-

rządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, 

promocji i organizacji wolontariatu. 

Wymienione instytucje i miejsca prowadzą działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnie-

niom lub wspomagają taką działalność. Kooperacja tych podmiotów i osób tam pracujących 

odbywa się na zasadzie współpracy instytucjonalnej. 

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania            

Problemów Alkoholowych 

Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Za każdorazowy udział w posiedzeniu plenarnym Przewodniczącego GKRPA - 450 zł 

brutto, pozostałych członków GKRPA – 350 zł brutto. 

2. Za każdorazowy udział w rozprawie sądowej o leczenie odwykowe –  60 zł brutto. 

   Podstawę do wypłat wynagrodzenia stanowi lista obecności oraz rachunek 

przedstawiony przez członków Komisji. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie do 7 

dni po zakończeniu rozliczanego miesiąca. 

 Rozliczenie kosztów dojazdu członków GKRPA na szkolenia, konferencje, warsztaty, 

kontrole punktów sprzedaży alkoholu, rozprawy sądowe o leczenie odwykowe  następuje w 

oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Radzanowo w sprawie ustalenia zasad używania do 

podróży służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy.   

  

VI. Finansowanie Programu        

  
Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2023 są dochody własne Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18
2 

ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  i są ujęte w budżecie Gminy w Dzia-

le 851 „Ochrona zdrowia”, Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii” oraz Rozdział 85154- 

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - w którym wyodrębniony zostanie punkt 
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napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml. Na realizację zadań w/w Programów zaplanowano środki finan-

sowe w wysokości nie mniejszej niż 135 000 zł . 

Preliminarze wydatków na rok 2023 w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 i  85154 zo-

stały zawarte w  poniższych tabelach. 

 
 

Preliminarz wydatków w dz. 851 Ochrona Zdrowia 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

 

Lp. Rodzaj działania Planowana kwota 

(zł) 
 

1. 

 

1.Wspieranie rozwoju placówek lecznictwa odwykowego, 

doposażenie placówek odwykowych w pomoce i sprzęt 

niezbędny do diagnozy, leczenia i prowadzenia zajęć tera-

peutycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla pacjen-

tów i terapeutów. 
 

2.Opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu – psychologa oraz psychiatry. 
 

3.Opłacenie kosztów sądowych związanych z kierowaniem 

wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. 
 

 

 

8 500,00 
 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

Prowadzenie i sfinansowanie 2 punktów konsultacyjnych 

świadczących usługi w zakresie: 
 

1.Konsultacji i poradnictwa grupowego i indywidualnego 

obejmującego konsultację terapii uzależnień, wsparcie dla 

osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz  dla 

osób współuzależnionych, 
 

2.Konsultacji i poradnictwa grupowego i indywidualnego – 

z autorskim program edukacyjno-korekcyjnym dla osób z 

problemem przemocy i  uzależnienia. 
 

 

 

  

 

 

20 000,00 

 

3. 

 

Upowszechnienie informacji na temat lokalnej oferty 

pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, w 

szczególności z problemem alkoholowym poprzez ulotki, 

informatory, stronę internetową. 

 

 

2 200,00 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie (szkolenia) 

1. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury 

„NK” 

2. Uzależnień behawioralnych. 

 

4 000,00 
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5. 

 

Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek                       

oświatowych programów profilaktycznych dla uczniów i 

rodziców (z listy programów rekomendowanych): 

a)realizacja programu nastawionego na opóźnienie inicjacji 

picia alkoholu lub programu z zakresu przemocy; 

b) realizacja programu rozwijającego umiejętności wycho-

wawcze rodziców 
c) realizacja programu rozwijającego umiejętności społecz-

ne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 

39 300,00 

 

6. 

 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilak-

tycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych 

poprzez: zajęcia rekreacyjno – rozwojowe i edukacyjno –

rozwojowe, sportowe z elementami profilaktyki uzależnień 

promującymi zdrowy styl życia stanowiące integralną część 

całorocznej pracy profilaktycznej, wakacyjne zajęcia świe-

tlicowe, kolonie, półkolonie, obozy z elementami profilak-

tyki uzależnień. 
 

 

5 000,00 

 

 

 

7. 

 

Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do 

sprzedawców napojów alkoholowych - przeprowadzenie 

szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych 

2 000,00 

8. Tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ra-

dzanowie, w tym wynagrodzenia, szkolenia członków 

GKRPA oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu, ob-

sługa administracyjna oraz inne niezbędne koszty wynika-

jące z działań komisji. 
 

34 000,00 

 

Ogółem 

115 000,00 

 

 

 

 

W trakcie realizacji programu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w zaplanowanych 

kwotach na poszczególne działania. 
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Preliminarz wydatków na działania związane z dz. 851 – Ochrona Zdrowia 

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii 

 

Lp. Rodzaj działania Planowana kwota 

( zł) 

1. 2. 3. 

 

1. 

 

 

 

 

Dofinansowanie programów profilaktyczno-

edukacyjnych   

w placówkach oświatowych na terenie gminy 

Radzanowo. 

         

13.000,00 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia wolnego 

od narkotyków i innych używek oraz różnych 

form aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

3.424,00 

 

3. 

 

Wspieranie podmiotów statutowo     zajmują-

cych się rozwiązywaniem problemów zwią-

zanych z narkotykami. 

 

 

 576,00 

 

4. 

 

Zakup pomocy i materiałów edukacyjnych. 

 

   3.000,00 

 

Ogółem 

 

20 000,00 

  

 

W trakcie realizacji programu dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w zaplanowanych 

kwotach na poszczególne działania. 

 

 

VI. Monitoring i ewaluacja Programu 

 
Monitoring i kontrola efektywności prowadzone będą poprzez: 

1) Sprawozdania wewnętrzne 

2) Sprawozdania zewnętrzne 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1

