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GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W GMINIE KODRĄB NA 2021 ROK 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Kodrąb na 2021 rok zwany dalej „Programem” został opracowany w oparciu o art. 41  ust. 1, 

ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), w związku z art. z art. 18 

ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 

713, poz. 1378).  

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią 

rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich.  

 

I. Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Gminy Kodrąb 
 Uzależnienie od alkoholu powoduje trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 

powoduje psychiczne i fizyczne wyniszczenie organizmu. Alkoholizm rozwija się stopniowo, 

bez świadomości osoby pijącej i prowadzi w konsekwencji do utraty kontroli umiaru w piciu 

alkoholu. Nadużywanie alkoholu wynika często z nieumiejętności radzenia sobie z problemami 

codziennego życia. Choroba ta dotyka również członków rodziny uzależnionego. Negatywnym 

skutkiem spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych jest systematyczne pogarszanie 

się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin.  

Na terenie gminy Kodrąb funkcjonowało: 

1) w 2016 r. - 16 punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 3 punkty sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia 

w miejscu sprzedaży. 

2) w 2017 r. - 13 punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 1 punkt sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia  

w miejscu sprzedaży. 

3) w 2018 r. - 12 punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 1 punkt sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia  

w miejscu sprzedaży. 

4) w 2019 r. 14 punktów sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 1 punkt sprzedaży alkoholu z przeznaczeniem do spożycia  

w miejscu sprzedaży. 

 

Wartość sprzedanego alkoholu według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców: 

Rok Do 4,5% oraz piwa Od 4,5% do 18% Powyżej 18% Razem wartość 

sprzedanego alkoholu 

2016 1.201.243.35 zł 109.573,87 zł 1.228.876,64 zł 2.539.693,86 zł 

2017 1.166.241,85 zł 87.476,60 zł 1.277.849,42 zł 2.531.567,87 zł 

2018 1.274.918,42 zł 88.453,17 zł 1.335.296,56 zł 2.698.668,15 zł 

2019 1.301.563,19 zł 96.055,60 zł 1.511.972,93 zł 2.909.591,72 zł 



Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie wynika, iż na ogólną liczbę 

ludności gminy w 2018 r. (4 603), 133 rodziny, w których było 285 osób korzystało z pomocy 

i wsparcia GOPS. Z powodu alkoholizmu udzielono pomocy 1 rodzinie, w której były 3 osoby,  

w 2019 r. (4558), 122 rodziny, w których było 263 osoby korzystało z pomocy i wsparcia 

GOPS. Z powodu alkoholizmu udzielono pomocy 6 rodzinom, w których było 11 osób.    

Wśród osób stosujących przemoc w rodzinie, w znacznym stopniu alkohol jest przyczyną 

tego zjawiska. W 2018 r. prowadzonych było 12 procedur Niebieskich Kart, w 2019 r. 11. 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie 

zaprosiła na rozmowy motywacyjne 7 osób. 5 osób skierowano do biegłych sądowych celem 

uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 3 wnioski skierowano do Sądu 

Rejonowego o zastosowanie przymusu leczenia uzależnienia. W 2019 roku Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie zaprosiła na rozmowy motywacyjne 

19 osób. 9 osób skierowano do biegłych sądowych celem uzyskania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego  

o zastosowanie przymusu leczenia uzależnienia.  

Z danych Posterunku Policji w Kobielach Wielkich wynika, że w toku kontroli drogowych 

przeprowadzonych w 2019 roku przez funkcjonariuszy Policji ujawniono 4 nietrzeźwych 

kierujących pojazdami mechanicznymi na terenie gminy Kodrąb. 

Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę problemów alkoholowych występujących 

na terenie Gminy Kodrąb, ważne jest położenie akcentu na kontynuowanie działalności 

profilaktycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Weryfikowanie ryzykownych przekonań 

oraz trening konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem  

i problemami przyczynią się do zmniejszenia ryzyka sięgania po alkohol przez osoby 

niepełnoletnie.  

Nie bez znaczenia jest także niesienie pomocy osobom zmagającym się z trudami leczenia  

i pozostawania w stanie trzeźwości oraz wspieranie członków rodzin osób uzależnianych  

od alkoholu. 

Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji, a także społeczności 

lokalnej, możliwa jest skuteczna profilaktyka i próba rozwiązywania problemów alkoholowych 

na terenie naszej gminy. 

 

II. Cele i zadania Programu 

 

Cel główny 

Celem głównym Programu jest ograniczenie spożywania napojów alkoholowych oraz 

minimalizacja problemów społecznych i zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu 

wśród mieszkańców Gminy Kodrąb. 

 

Cele szczegółowe: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

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

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie; 

3) 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;  



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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego;  

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

 
Lp. Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik 

osiągnięcia  

celu 

Termin  

realizacji 

1. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych  

od alkoholu 

1) Prowadzenie konsultacji 

psychologicznych dla osób 

uzależnionych oraz współuzależnionych. 

2) Współpraca z placówkami lecznictwa 

odwykowego i placówkami 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz 

innymi podmiotami zajmującymi się 

leczeniem uzależnień w zakresie 

korzystania z pomocy terapeutycznej. 

3) Organizowanie i finansowanie szkoleń 

dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, grup zawodowych oraz 

specjalistów zajmujących się 

problemem. 

liczba osób- 

udzielonych 

porad 

liczba osób 

 

 

 

 

 

liczba osób 

 

 

 

 

 

wszystkie 

zadania 

cały rok 

2. Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w 

szczególności ochrony 

przed przemocą  

w rodzinie 

1) Współpraca z Zespołem 

Interdyscyplinarnym działającym przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kodrębie. 

2) Motywowanie osób uzależnionych do 

podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego. 

3) Kierowanie osób uzależnionych na 

badanie przez biegłego lekarza 

psychiatrę i biegłego psychologa w 

zakresie uzależnienia od alkoholu w celu 

wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia i ustalenia formy leczenia. 

4) Kierowanie wniosków do Sądu 

Rejonowego w celu orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

5) Objęcie rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i przemocą w rodzinie 

pomocą specjalisty. 

liczba osób 

 

 

 

liczba osób 

 

 

liczba osób 

 

 

 

 

 

liczba 

wniosków 

 

 

 

 

liczba osób 

 

 

wszystkie 

zadania 

cały rok 

3. Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej  

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych  

1) Wspieranie szkolnych programów 

profilaktycznych adresowanych do 

uczniów z możliwością zakupu 

niezbędnych materiałów i artykułów  

z zakresu profilaktyki  uzależnień dla 

dzieci i młodzieży. 

2) Wspieranie organizacji lokalnych imprez 

(m. in. koncerty, spotkania, zawody, 

turnieje, konkursy, festyny, itp.) dla 

liczba 

placówek 

oświatowych 

liczba 

uczniów 

 

liczba 

imprez 

wszystkie 

zadania 

cały rok 



i przeciwdziałania 

narkomanii,  

w szczególności  

dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych 

mieszkańców gminy promujących 

zdrowy styl życia wolny od nałogów 

poprzez m. in. alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego, tj. 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, 

wycieczki zawierające elementy 

profilaktyki uzależnień i zajęcia 

rozwojowo – edukacyjne. 

3) Organizacja czasu wolnego dzieci  

i młodzieży poprzez organizację 

wypoczynku letniego z programem 

profilaktycznym oraz zajęcia sportowe  

z elementami programu profilaktycznego 

i zakupem sprzętu sportowego. 

4) Zakup i dystrybucja materiałów 

edukacyjnych. (m. in. broszur, ulotek, 

plakatów, itp.) z profilaktycznymi 

treściami edukacyjnymi, dotyczącymi 

problematyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, ochrony 

zdrowia, podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. 

5) Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych mających na celu 

przestrzeganie zakazu sprzedaży i 

podawania alkoholu osobom poniżej 18 

roku życia i nietrzeźwym, na kredyt lub 

pod zastaw. 

6) Prowadzenie lokalnych i ogólnopolskich 

kampanii profilaktycznych i 

edukacyjnych uwzględniających 

problematykę uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, promocji 

zdrowego stylu życia. 

 

liczba 

alternatywny

ch form 

spędzania 

czasu 

wolnego 

liczba 

uczestników 

 

liczba dzieci 

i młodzieży 

 

 

 

 

liczba 

materiałów 

 

 

 

 

 

 
liczba 

przeszkolonych 

sprzedawców 

 

 

 

 

 

liczba akcji 

liczba osób 

 

 

 

 

4. Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych 

1) Współpraca z Poradnią Leczenia 

Uzależnienia i Współuzależnienia oraz 

innymi podmiotami zajmującymi się 

leczeniem uzależnień w zakresie m. in. 

zakupu materiałów edukacyjnych dla 

personelu i pacjentów. 

2) Dofinansowywanie szkoleń dla osób 

zajmujących się pracą z osobami 

uzależnionymi i współuzależnionymi od 

alkoholu (m. in. nauczyciele, inne osoby 

zaangażowane w działalność 

profilaktyczną). 

3) Wspieranie organizacji imprez integralno 

– kulturalnych oraz rekreacyjno – 

sportowych, których celem jest 

propagowanie idei trzeźwości oraz 

zdrowego stylu życia. 

4) Wspieranie stowarzyszeń, które realizują 

zgodnie ze swoim statutem szczegółowe 

zadania w obszarze profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

liczba 

materiałów 

 

 

 

 
liczba osób 

przeszkolonych 

 

 
 

 

 

liczba 

imprez 

liczba osób 
 
 

 

 

wysokość 

środków 

finansowych 

wszystkie 

zadania 

cały rok 



5. Podejmowanie 

interwencji w związku 

z naruszeniem 

przepisów określonych 

w art.131 i 15 ustawy 

oraz występowanie 

przed sądem w 

charakterze 

oskarżyciela 

publicznego. 

1) Podejmowanie interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów określonych w 

art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

2) Występowanie do Sądu w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

3) Przeprowadzenie kontroli w punktach 

sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i w miejscu 

sprzedaży. 

4) Zwiększenie nadzoru nad punktami 

prowadzącymi sprzedaż napojów 

alkoholowych w zakresie sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim. 

5) Opiniowanie wniosków o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych – zgodność 

lokalizacji punktu sprzedaży  

z uchwałami Rady Gminy, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 

liczba 

interwencji 

 

 

 

liczba spraw 

 

liczba 

kontroli 

 

 

 
liczba 

dodatkowych 

kontroli 

 

liczba 

wniosków 

wszystkie 

zadania 

cały rok 

6. Wspieranie 

zatrudnienia 

socjalnego poprzez 

organizowanie i 

finansowanie centrów 

integracji społecznej 

1) Wspieranie działań dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych  

od alkoholu w zakresie reintegracji 

społecznej i zawodowej prowadzonych 

w Centrum Integracji Społecznej 

liczba 

uczestników 

cały rok 

 

III. Realizatorzy programu 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kodrębie. 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie. 

4. Posterunek Policji w Kobielach Wielkich. 

5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Kodrąb. 

6. Placówki służby zdrowia. 

7. Organizacje pozarządowe. 

8. Osoby fizyczne i prawne. 

 

IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w każdym posiedzeniu lub w każdej  

czynności kontrolnej oraz w każdej innej czynności związanej z wykonywaniem zadań 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustala się w wysokości: 

 w przypadku członka Komisji: 260,00 zł brutto, 

 w przypadku koordynatora Komisji: 450,00 zł brutto miesięcznie, 

 wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o listę obecności potwierdzoną przez 

koordynatora Komisji, 

 do podróży służbowych członków Komisji stosuje się przepisy Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). 



 

Do zadań Komisji należy:  

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

3. Przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi 

problem z kontrolowaniem spożywania alkoholu oraz z ich bliskimi w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

4. Kierowanie osób nadużywających alkoholu na specjalistyczne badania wykonywane 

przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

5. Współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowy mi w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie. 

6. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych. 

7. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych  

z uchwałami Rady Gminy Kodrąb poprzedzających wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych. 

 

V. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Kodrąb na rok 2021.  
Zadania wynikające z Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu w 2021 r. to 62 000,00 zł. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

Koordynację Programu powierza się koordynatorowi Gminnej Komisji Rozwiązywania   

Problemów Alkoholowych w Kodrębie.  

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie: 

− wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  

na terenie gminy, 

− analizy danych na temat problemu alkoholowego w gminie, 

− ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje 

niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Kodrąb za rok 2021 i przedstawia go Wójtowi oraz Radzie Gminy do 31 marca roku 

następującego po roku, sprawozdanie dotyczy. 

 


