
  

                                                           Uchwała Nr XII/141/2019 

Rady Gminy Masłów  

 z dnia 24 października 2019 roku 

 

 

 

w sprawie : Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art.41 ust.2  art. 18² 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.2137 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz.852  

z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” stanowiący Załącznik Nr 1do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                      

 

                                                                                                               Załącznik Nr 1 

        do Uchwały Nr XII/141/2019 
        Rady Gminy Masłów 

        z dnia 24 października 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY  PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

WPROWADZENIE 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) samorząd gminy realizuje 

zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Natomiast zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.852  

z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych zadań 

konieczne jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 stanowi więc odpowiedź na oba zapisy ustaw, określa lokalną strategię  

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających 

z używania alkoholu i narkotyków.  

Zadania zostały uwzględnione w założeniach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Masłów na lata 2016 - 2022 przyjętej do realizacji Uchwałą Nr XVI/130/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku.   

  

Rozdział I 

Diagnoza problemów uzależnień w gminie Masłów. 

 
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji 

dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol 

problemowo. Według danych szacunkowych w Polsce występuje ok. 650 tys. - 1 mln osób uzależnionych 

od alkoholu oraz ok 3 mln. osób pijących szkodliwie i ryzykownie. Oprócz osób uzależnionych problem 

nadużywania alkoholu dotyka osób współuzależnionych (członków rodziny), których jest 4-5 mln w tym. 

ok. 1 mln dzieci. 

Szacuje się, że w gminie Masłów występuje:  

• około 200 - 250 osób uzależnionych od alkoholu (2-3% populacji z 8717 osób dorosłych)  

• około 600 osób nadużywających alkoholu (7% populacji dorosłych) 

• również około 600 osób współuzależnionych żyjących z osobą uzależnioną lub nadużywającą alkoholu 

(9% populacji dorosłych), 

• około 600 dzieci żyje w rodzinach gdzie występuje problem alkoholowy. 

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka 

dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z używaniem alkoholu. Szkody 

zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych 

(lub nadużywających alkoholu). Poza wyniszczeniem zdrowotnym i psychicznym, które dotyka osoby 

uzależnione, ma również wymiar społeczny, obejmując swoim zasięgiem członków rodzin i osoby żyjące 

w najbliższym otoczeniu alkoholika. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: 

zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki drogowe, ubóstwo i 

bezrobocie. Dlatego działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych 

powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony samorządu lokalnego. Organy jednostek 

samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych oraz zmian struktur ich spożywania, inicjowania  i wspierania 

przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na 

rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania 

alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie. Jednostki samorządu terytorialnego popierają 



  

także tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, 

oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.  

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące działań podejmowanych przez Gminną Komisję ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rzecz osób uzależnionych 

 

Tabela 1. Działania  podjęte na rzecz osób uzależnionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i  Narkomanii w Masłowie na dzień 30.09.2019r 

Lp. Zrealizowane zadania 2016 2017 2018  2019 

1. Nowe wnioski 32 25 31 22 

2. Liczba wystosowanych wezwań 125 97 116 98 

3. 
Liczba skierowań na 

badania z lekarzem biegłym 
18 14 17 11 

4. Liczba wniosków złożonych do Sądu 

Rodzinnego 

16 16 16 11 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GKRPAiN  w Masłowie  

 

Wnioskodawcami składającymi wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu są 

członkowie najbliższej rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, asystent rodziny oraz 

Komisariat Policji w Kielcach.  W związku ze złożonymi wnioskami, GKPRAiN prowadzi postępowania 

mające na celu ustalenie, czy zgłoszone we wnioskach osoby są osobami uzależnionymi od alkoholu, a w 

przypadku potwierdzenia choroby alkoholowej skierowała w celu podjęcia terapii w Poradni Leczenia 

Uzależnień w Kielcach, jak również wnioskowała do Sądu Rejonowego w Kielcach o zastosowanie 

przymusowego leczenia odwykowego wobec osób, które nie stawiały się na posiedzenia Komisji jak i nie 

podejmowały żadnych działań zmierzających do podjęcia leczenia.  

 

Alkohol jest jedną z najbardziej powszechnych substancji psychoaktywnych używanych przez 

młodzież. Większość młodych ludzi zaczyna spożywać alkohol między 12 a 16 r. ż., gdy zyskują coraz 

większą niezależność, w tym wieku zwiększają się psychologiczne, społeczne i fizyczne konsekwencje 

spożywania alkoholu: 

• psychologiczne – Alkohol przyczynia się do zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. 

Spożywanie alkoholu przez nastolatków zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze 

zdrowiem psychicznym oraz problemów neurokognitywnych zarówno w dłuższej, jak i krótszej 

perspektywie. 

• społeczne – istnieje silny związek między spożywaniem alkoholu a nieszczęśliwymi wypadkami, 

niekiedy śmiertelnymi, próbami samobójczymi, używaniem innych substancji psychoaktywnych, 

przedwczesną, nieplanowaną ciążą i zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, słabymi wynikami 

w nauce i przemocą. Spożywanie alkoholu wiąże się również z zachowaniami antyspołecznymi i 

przestępczymi. 

• fizyczne – alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka dotyczących przedwczesnej 

umieralności w Europejskim Regionie WHO, który ma najwyższy poziom spożycia alkoholu na 

świecie. Spożywanie alkoholu szczególnie zagraża zdrowiu w przypadku chorób niezakaźnych, 

takich jak rak, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe. 

Problem alkoholizmu wśród młodzieży jest poważnym problemem społecznym, tym bardziej, że ilość 

spożywanego przez młodych ludzi alkoholu systematycznie wzrasta, obniża się wiek inicjacji 

alkoholowej i rośnie ilość pijących dziewcząt. Główne przyczyny, dla których nastolatki sięgają po 

alkohol, to: nadzieja na udaną zabawę, chęć odprężenia się, pragnienie bycia bardziej towarzyskim, 

zapomnienie o problemach i oczekiwanie poczucia szczęścia.  

 

Na terenie gminy działa wiele osób stosownie przeszkolonych, które prowadzą programy 

profilaktyczne. GKRPAiN wspiera zajęcia profilaktyczne w szkołach mające na celu działalność 

informacyjną i edukacyjną  

https://portal.abczdrowie.pl/objawy-alkoholizmu
https://portal.abczdrowie.pl/skladniki-szczescia


  

 

Tabela 2. Wykaz zajęć profilaktycznych w szkołach i świetlicach na terenie Gminy Masłów  

na dzień 30.09 2019r                           

Lp. Rodzaj zajęć Liczb nauczycieli 

prowadzących 

zajęcia 

Ilość dzieci 

uczęszczających 

na  zajęcia 

Ogółem liczba 

godzin 

 

 

1. „Spójrz Inaczej”/ „Spotkanie z 

Leonem” 

 

14 

 

193 

 

200 h 

2. „Zajęcia socjoterapeutyczne”  

10 

 

159 

 

219 h 

3. „Zajęcia przeciwdziałania 

narkomanii” 

 

4 

  

49 

 

48 h 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GKRPAiN w Masłowie. 

 

W Gminie Masłów funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w którym przyjmowane są wnioski dotyczące 

leczenia odwykowego, przeprowadzane są rozmowy z osobami zgłaszającymi na leczenie odwykowe 

osoby podejrzane o uzależnienie, udzielane są informacje na temat miejsc i kompetencji poszczególnych 

służb i instytucji, które mogą udzielić wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym. Raz  

w tygodniu prowadzone są dyżury psychoterapeutyczne, z których korzystają nie tylko osoby uzależnione 

ale i współuzależnione. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie obejmuje opieką około 30-40 rodzin z problemem 

alkoholowym, tak więc jest to ok 20-30 % populacji osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących 

gminę Masłów.  

Liczba interwencji związanych z zakładaniem „Niebieskich Kart” dotyczących nadużywania alkoholu i 

przemocy w rodzinie w latach 2015-2019 jest zmienna.  

Tabela 3. Interwencje związane z zakładaniem „Niebieskich Kart” dotyczące przemocy w rodzinie w 

latach 2015 do 30.09. 2019 

Rok 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019r 

Liczba Niebieskich Kart 37 42 36 42  22 

Liczba spotkań grup roboczych 137 118 109 101 44 

Liczba spotkań zespołu 

interdyscyplinarnego 

4 4 4 4 3 

Źródło: dane GOPS w Masłowie 

 

Z powyższych danych wynika, że średnio co roku zakładanych jest kilkadziesiąt  Niebieskich Kart. 

Dynamika wzrostu świadczy o wzroście świadomości dotyczącej przemocy domowej oraz jej skutków.  

 

Rok 2020 będzie kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich.              

Problem alkoholowy dotyka osób o różnym statusie materialnym. Jak wynika ze szczegółowych raportów 

PARPA (http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty)  nie ulega wątpliwości, że istnieją 

istotne powiązania między używaniem i nadużywaniem alkoholu, a ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Jednak powiązania te są złożone i różnią się stopniem bezpośredniości wpływu picia 

alkoholu na ubóstwo i wykluczenie oraz zasięgu tego wpływu. 

 

 

 

 

http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty


  

 

Rozdział II.   

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska nadużywania alkoholu, narkotyków, środków 

psychoaktywnych, podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości picia 

alkoholu i nadużywania narkotyków, ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikające z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych i podejmowania innych zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież.  

Cele szczegółowe: 

1. Rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Masłów oraz potrzeb 

lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywania. 

2. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej zmniejszeniu 

aktualnych i zapobieganiu nowych problemów związanych z uzależnieniami,  

w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie do szkół oraz świetlic  

profesjonalnych programów profilaktyki. 

4. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z uzależnieniami. 

5. Kontrola rynku napojów alkoholowych w kontekście przestrzegania zasad i warunków 

korzystania oraz podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod 

rozwiązywania problemów alkoholowych- współpraca z punktem konsultacyjnym, placówkami 

służby zdrowia gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać profesjonalną pomoc. 

7. Stwarzanie alternatywnych, ciekawszych możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież 

szkolną m.in. poprzez zachęcanie do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

 

Rozdział III. 

Zasoby umożliwiające realizację Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Masłów: 

 
1. Zasoby instytucjonalne. Ilekroć w Programie jest mowa o : 

a) „GKRPAiN” – rozumie się przez to Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie; 

b) „CEiK” - rozumie się przez to Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach; 

c) „GOPS” /„Promyczek” – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Masłowie / Placówka Wsparcia Dziennego -Promyczek;-; 

d) „Organizacje pozarządowe” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie działające na terenie Gminy Masłów; 

e) „Placówki Ochrony Zdrowia” – rozumie się przez to Centrum Medyczne „Zdrowie” mające 

siedzibę na terenie Gminy Masłów; 

f) „Policja” - rozumie się przez to Komisariat Policji I w Kielcach; 

g) „Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna” - rozumie się przez to Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Bodzentynie; 

h) „Poradnie ds. uzależnień” - rozumie się przez to Poradnię Leczenia Uzależnień  

z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 72, Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia z 

siedziba w Kielcach ul. J.N. Jeziorańskiego 65, Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia z siedziba w Kielcach ul. Grunwaldzka 47; 

i)  „Sąd” - rozumie się przez to Sąd Rejonowy w Kielcach III Wydział Rodzinny  

  i Nieletnich ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce; 

j)  „Szkoły”- rozumie się przez to Placówki Oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy      

  Masłów; 

k)  „CUW” -rozumie się przez to Centrum Usług Wspólnych w Masłowie; 

l)  „Szpital” - rozumie się przez to Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy; 

m) „Urząd Gminy” - rozumie się przez to Urząd Gminy Masłów; 



  

n) „Zespół Interdyscyplinarny” - rozumie się przez to Zespół Interdyscyplinarny  

   ds. przeciwdziałania przemocy działający przy GOPS w Masłowie. 

 

2. Zasoby kadrowe: 

a) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii 

b) Psychoterapeuta; 

c) Pracownicy socjalni; 

d) Pedagodzy szkolni; 

e) Dyrektorzy szkół i nauczyciele; 

f) Policja-Komisariat Policji I w Kielcach; 

g) Zespół Interdyscyplinarny; 

h) Członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i Narkomanii w Masłowie; 

i) Ochrona zdrowia w tym lekarze i pielęgniarki środowiskowe; 

j) Przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

k) Przedstawiciele samorządu terytorialnego w tym radni i sołtysi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Rozdział IV. 

Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Masłowie na rok 2020. 

 

 

Zadanie własne 

wynikające z 

ustawy 

 

Zadania szczegółowe 
 

Termin 
 

Realizatorzy 
 

Nakłady na realizacje 

zadania w złotych 

 

I. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków. 

1. Finansowanie działalności „Punktu Konsultacyjnego” dla osób  

uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin wraz  

z obsługą materiałowo biurową  prowadzonego przez Pełnomocnika Wójta 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

zatrudnionego na umowę o pracę. 

2. Zatrudnienie psychoterapeuty do prowadzenia dyżurów 

psychoterapeutycznych dla osób z problemami uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia oraz innych uzależnień, udzielanie wsparcia osobom 

podejmującym dobrowolnie leczenie odwykowe. Dyżury prowadzone będą 

w liczbie godzin wynikających z potrzeb mieszkańców Gminy Masłów.   
3. Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu  

o zastosowanie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu  

i narkomanii. 

4. Pokrywanie kosztów sporządzenia opinii  przez lekarzy biegłych psychologa i 

psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

5. Pokrycie opłat za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego.  

7.   Bieżąca działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania     

      Problemów Alkoholowych i Narkomanii: 

a) przyjmowanie i monitorowanie spraw osób zgłoszonych do leczenia 

odwykowego 

b) udzielanie informacji o placówkach leczenia odwykowego, motywowanie do 

podjęcia leczenia 

c) rozmowy edukacyjno-motywujące z osobami zgłoszonymi na leczenie 

odwykowe oraz ich rodzinami, 

d) rozpatrywanie wniosków na leczenie odwykowe 

e) kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego osób uzależnionych 

f) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

I-XII 2020 r 

 

 

 

 

 

I-XII 2020 r 
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Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy 

 

 

 

 

Urząd Gminy, 

Psychoterapeuta 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta, 

Sąd 

 

 

 

 

 

GKRPAiN, 

Urząd Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

51 500,00 zł 

 

 

 

 



  

alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży  

z obowiązującymi przepisami 

g) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

h) członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 185,00 zł za 

udział w posiedzeniu komisji lub przeprowadzeniu kontroli punktów 

sprzedaży, 

i) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, GOPS-em, Policją, placówkami 

szkolnymi, kuratorem i innymi instytucjami w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz wczesnej interwencji 

 

II. Udzielanie  

rodzinom, w których 

występują problemy 

alkoholowe lub 

narkomanii, pomocy      

psychospołecznej  

i prawnej,  

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

1. Podejmowanie działań prawnych wobec przypadków przemocy  

i zaniedbywania rodziny przez osoby nadużywające alkoholu. 

 

 

 

2. Sfinansowanie wypoczynku letniego połączonego z  zajęciami 

terapeutycznymi dla jak największej grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

3. Spotkania dotyczące mechanizmów uzależnienia  

i współuzależnienia dla członków rodzin z problemem  alkoholowym  

i narkomanii. 

I-XII 2020 r. 

 

. 

 

 

VII-VIII 2020 r 

 

 

 

I-XII 2020 r. 

 

GKRPAiN, GOPS, 

Policja, 

Pełnomocnik Wójta, 

Zespół Interdyscyplinarny  

 

Urząd Gminy, 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta 

 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta                  

 

 

 

 

40 000,00 zł 

 

III. Prowadzenie    

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej  

i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym 

prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

1. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu  dla dzieci i młodzieży z Gminy Masłów w tym: 

a) zajęcia wychowawczo - profilaktyczne „Spójrz inaczej”/„Spotkanie z 

Leonem” w klasach I – III Szkół  Podstawowych; 

b) zajęcia socjoterapeutycznych o charakterze sportowym;  

c) organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu (wyjazdy na 

basen, trampoliny, ścianka wspinaczkowa, zajęcia taneczne,  itp.); 

d) organizacja zajęć wychowawczo – edukacyjnych w świetlicach szkolnych  

i wiejskich,  

e) promowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych 

 i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych, prelekcji, 

odczytów, spektakli profilaktycznych, zakup materiałów informacyjnych dla 

dzieci i młodzieży; 

f) organizacja profilaktycznych warsztatów teatralnych; 

g) zajęcia  w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 
2. Doposażenie świetlic wiejskich oraz szkolnych - zakup pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.  

I-XII 2020 r. 

 

 

I-XII 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szkoły, 

GKRPAiN, 

Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna, 

CEiK, 

Zespół Interdyscyplinarny, 

Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

3. Wspieranie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez organizację  

ogólnodostępnych imprez wzmacniających więzi rodzinne, promujące 

wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia. 

4. Zakup materiałów oświatowo-edukacyjnych dotyczących profilaktyki 

przeciwalkoholowej i antynarkotykowej (broszury, plakaty, ulotki, poradniki 

itp.),           

5. Organizacja spotkań szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców Gminy 

Masłów, uczenie wczesnego rozpoznawania symptomów uzależnień. 

6. Współfinansowanie nagród dla uczestników „Turnieju 5 Strażnic” służącego 

promowaniu zdrowego stylu życia połączonego z działaniami 

profilaktycznymi wśród młodzieży; 

7. Finansowanie nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach 

profilaktycznych np. konkurs plastyczny.  

8. Organizacja imprez kulturalno-artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych propagujących zdrowy styl życia..  

 

 

 

I-XII 2020 r. 

 

Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy,  

GKRPAiN   

 

 

 

Urząd Gminy, 

Pełnomocnik Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 
 

1. Wspieranie działającej na terenie Gminy Masłów grupy Anonimowych 

Alkoholików(wyjazdy na zorganizowane warsztaty terapeutyczne Licheń, 

Częstochowa, Święty Krzyż).     

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i seminariów dla osób  

realizujących  Gminny Program Profilaktyki,  pracujących z osobami i rodzinami 

w których występują problemy alkoholowe i przemoc,. Organizowanie i 

finansowanie szkoleń i konferencji na temat realizacji procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

4. Konsultacje z p. Pełnomocnik Wojewody ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadkach wątpliwości 

związanych z realizacją zadań Gminy wynikających z przepisów „Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości”.    

5. Udział w konferencjach i naradach w zakresie problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie. 

I-XII 2020 r. 
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I-XII 2020 r. 

 

GKRPAiN 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN 

 

 

 

 

3 500,00 zł 

V. Podejmowanie 

interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13¹ i 

15 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o 

wychowaniu w 

1.  Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 

2. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie nieprawidłowości  

w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

I-XII 2020 r. 

 

 

 

I-XII 2020 r. 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

 

 

 

0,00 zł 



  

 

  

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

(Dz.U.2018.2137 t.j.) 

oraz występowanie 

przed sądem w 

charakterze 

oskarżyciela 

publicznego.  

3. Monitorowanie ilości wydawanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych. 

 

4. Monitorowanie zgodności usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych zgodnie z art.. 18 ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j.)   

I-XII 2020 r. 

 

 

I-XII 2020r. 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

 RAZEM: --------------------- 130 000,00 zł 



  

 

Rozdział V. 

Realizatorzy Programu. 

 
1. Realizatorem zadań określonych w Programie są: 

✓ Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii (zwany dalej Pełnomocnik Wójta); 

✓ Urząd Gminy Masłów; 

✓ Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

w Masłowie; 

✓ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie; 

✓ Policja;  

✓ Pedagog szkolny; 

✓ Psychoterapeuta;  

✓ Przeszkoleni nauczyciele; 

✓ Inne instytucje wspierające realizację programu według potrzeb związanych z jego 

prawidłową realizacją; 

✓ Zespół Interdyscyplinarny. 

2. W imieniu Wójta Gminy Masłów kontrolę merytoryczną w zakresie realizacji programu prowadzi 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani. 

 

 

Rozdział VI. 

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok. 

 
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są środki finansowe pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych ujęte w budżecie gminy w dziale 851 "Ochrona Zdrowia" w wysokości 130 000,00 zł  

w tym: 

1) rozdział 85153 "Zwalczanie Narkomanii". Na realizację zadań w 2020 roku  

zaplanowano kwotę 2 600,00 zł. 

2) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Na realizację zadań w 2020 roku 

zaplanowano kwotę 127 400,00 zł. 

2. Realizator programu może dokonać przesunięć w nakładach na realizację zadania określonego w 

niniejszym programie do 20% wartości środków, w odniesieniu do zadania, z którego  

przesuwane są środki   jak i do zadania , na które przesuwane są środki w stosunku do  

zatwierdzonego programu bez konieczności zmiany uchwały niniejszego programu. 

 

Rozdział VII. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy 

o wychowa w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o finansach publicznych. 

2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia   

z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 1 niniejszego programu. 

3. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedstawione Radzie Gminy 

Masłów w rocznym sprawozdaniu z realizacji uchwały Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło  
 


