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- projekt - 

Załącznik 

do Uchwały Nr ………………  

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia ………………………..  

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb 

na lata 2022-2025 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022-2025,  

zwany dalej „Programem”, określa działania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, narkomanii, innych problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, a także działania w obszarze uzależnień behawioralnych.  

Zadania Programu są w dużej mierze kontynuacją realizacji z lat ubiegłych. 

Realizację zadań z zakresu zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.), natomiast zadania własne  

w wyżej wymienionym temacie wynikają bezpośrednio z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1119, 2469, z 2022r. poz. 24, 218.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021r. poz. 

2469). 

Program określa działania gminy w zakresie: 

1) profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży szkolnej  

oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu, 

papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji uzależniających,  

w tym uzależnień behawioralnych; 

2) praktycznej realizacji   zadań   własnych   gminy   i   priorytetów,   które   wynikają    

z   ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

a także ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych. 

 

I. Diagnoza wybranych zagadnień społecznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Alkohol 

Jednym z głównych czynników mających wpływ na wielkość spożycia alkoholu jest jego 

dostępność, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i fizycznym. 

 

Dostępność ekonomiczna oznacza relację między ceną alkoholu a dochodami poszczególnych 

konsumentów. Na cenę w dużej mierze wpływa wartość podatku akcyzowego, który jest 

regulowany na poziomie centralnym i samorządy lokalne na ten wymiar dostępności nie mają 

bezpośredniego wpływu. 

 

Dostępność fizyczna to gęstość sieci punktów sprzedaży alkoholu modyfikowana realną 

możliwością jego zakupu. 
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Ilość wydawanych zezwoleń oraz ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przedstawiają tabele poniżej: 

 

 

Lata 

1) poza miejscem sprzedaży (sklepy)  

 

Razem 

Według zawartości alkoholu 

Do 4,5 % alkoholu 

oraz piwa 
Od 4,5 % do 18 % 

z wyjątkiem piwa 
Powyżej 18 % 

2019 1 1 1 3 

2020 9 9 8 26 

2021 1 1 1 3 

Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Kodrębie w latach 2019– 2021 
– sklepy  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kodrębie 

 

 

 

Lata 

2) w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)  

 

Razem 

Według zawartości alkoholu 

Do 4,5 % alkoholu 

oraz piwa 
Od 4,5 % do 18 % 

z wyjątkiem piwa 

Powyżej 18 % 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

Tabela 2. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Kodrębie w latach 2019– 

2021 – lokale gastronomiczne  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kodrębie 

 

 

Rok 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) 

Punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (lokale) 
2019 13 1 

2020 13 1 

2021 13 1 

Tabela 3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Kodrębie w latach 2019-

2021 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kodrębie 

 

 

Rok 

Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

2019 40 1 

2020 37 1 

2021 37 1 

Tabela 4. Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Kodrębie w latach 2019-
2021  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kodrębie 
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Zestawiając dane z końca 2021 roku: liczbę mieszkańców gminy Kodrąb (zameldowanych  

na stałe – 4470 osób) z liczbą punktów sprzedaży ogółem, w których dostępny jest alkohol,  

na jeden sklep przypada 343 mieszkańców. Biorąc pod uwagę rok 2020 (liczba mieszkańców: 

4510), na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało 346 mieszkańców, 

natomiast w 2019 r. (liczba mieszkańców: 4558) 350 mieszkańców. 

 

Wartość sprzedanego alkoholu w poszczególnych latach na terenie gminy Kodrąb 

przedstawia poniższa tabela. Jest ona opracowana na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

Rok Do 4,5 % 

(oraz piwa) 

Od 4,5% do 18% 

(z wyjątkiem 

piwa) 

Powyżej 18 % Razem 

2019 1 301 563,19 zł 96 055,60 zł 1 511 972,93 zł 2 909 591,72 zł 

2020 1 499 575,82 zł 157 408,59 zł 1 864 187,02 zł 3 521 171,43 zł 

2021   1 286 338,26 zł     169 761,46 zł   2 014 550,82 zł   3 470 650,54 zł 

Tabela 5. Wartość alkoholu sprzedanego w latach 2019 – 2021 na terenie Gminy 

Kodrąb 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Kodrębie 

 

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

ludności gminy – 4470 (stan na koniec ub. r.) w 2021 r. udzielono pomocy 77 rodzinom, 

które otrzymały także wsparcie w postaci pracy socjalnej. Z powodu ubóstwa udzielono 

pomocy 53 rodzinom, z powodu bezrobocia – 14 rodzinom, niepełnosprawności - 41 rodzinom, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby – 26 rodzinom, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego – 16 rodzinom oraz alkoholizmu –  

9 rodzinom. Ta ostatnia liczba nie oddaje w pełni problemu, ponieważ szkodliwe picie alkoholu 

często się zdarza w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z innych przyczyn niż 

alkohol. 

 

Alkohol jest przyczyną stosowania przemocy w rodzinie. Z danych Zespołu 

Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Kodrąb wynika, że w 2021 r. 

prowadzonych było 12 procedur Niebieskich Kart. 6 procedur rozpoczętych zostało w 2021 r. 

 

Kolejnym ważnym wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie 

jest liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego przyjętych do realizacji przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie. W 2021 r. komisja 

rozpatrzyła 9 wniosków wobec osób nad używających alkoholu. 5 osób skierowano do biegłych 

sądowych celem uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do Sądu 

Rejonowego w Radomsku skierowano 1 wniosek o zastosowanie przymusu leczenia. 

 

Narkotyki 

Narkotyki są dużym zagrożeniem zwłaszcza dla młodzieży. Każdy narkotyk oddziałuje 

inaczej na organizm różnych osób, jego przyjmowanie może wywoływać diametralnie różne 

efekty, nawet przy takiej samej dawce przyjętej substancji (od euforii, po paniczny lęk  

czy nawet próby samobójcze). 

https://avigon.pl/obszary-wsparcia/mysli-samobojcze
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Według raportu sporządzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

wyniki badań przeprowadzonych w populacji generalnej potwierdzają, że używanie 

narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Używanie 

alkoholu w roku 2018 odnotowano w Polsce na poziomie 79,9% podczas gdy w przypadku 

narkotyków odsetek wyniósł 5,4% (dane dla osób w wieku 15-64 lata).  

W ostatnich latach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie nie udzielił pomocy 

żadnej osobie z powodu narkomanii. Przedstawiona powyżej informacja nie świadczy jednakże 

o tym, że problem nie występuje na terenie Gminy Kodrąb. Możliwość zakupu substancji  

w różnych punktach sprzedaży oraz w „sieci”, przepisy utrudniające walkę z kanałami 

dystrybucji tych środków powoduje, że mimo podejmowanych działań są one ogólnodostępne 

i nie sposób założyć, że mieszkańcy Gminy Kodrąb ich nie zażywają. Mimo statystyk, istnieje 

konieczność działań informacyjnych o charakterze profilaktycznym o wysokiej szkodliwości 

tych środków, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz środowisk zagrożonych. 

 

Uzależnienia behawioralne 

Termin „uzależnienia behawioralne” określa takie formy zachowań, które nie są związane  

z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale wykonywaniem pewnych czynności (np. 

hazard, internat, zakupy, praca, gry cyfrowe, media społecznościowe), a ich specyfiką jest m.in. 

utrata kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami.  

Według badań przygotowanych przez CBOS (2018/2019) dotyczących uzależnień 

behawioralnych wśród społeczeństwa możemy wyróżnić następujące formy uzależnień 

behawioralnych: 

Hazard - Polacy najczęściej grają w gry Totalizatora Sportowego (27 %). Na kolejnym miejscu 

są zdrapki (17 %), a dalej loterie i konkursy sms-owe (6 %). 

32 % grających Polaków powyżej 15 roku życia gra bez ryzyka uzależnienia, ale szacuje się,  

że ponad 27 tysięcy osób uprawia hazard patologiczny. To mężczyźni mają częściej problem  

z hazardem niż kobiety. Problem częściej dotyczy ludzi bardzo młodych między 18 a 24 rokiem 

życia, z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym niż wyższym, o złej sytuacji 

materialnej. Wśród przyczyn podejmowania gier hazardowych na pierwszym miejscu 

podawane są przyczyny finansowe, czyli chęć wygrania pieniędzy, a nie rozrywka. 8,4 % 

graczy nie jest świadoma tego, że gra ryzykownie. 

Uzależnienie od pracy - z szacunków wynika, że aż 2,5 mln Polaków jest zagrożonych 

uzależnieniem od pracy. Pracoholizm sprzyja w szczególności osobom, które pracują na własny 

rachunek. Czynnikiem sprzyjającym jest także pełnienie kierowniczej funkcji, 

odpowiedzialność za pracę innych osób lub kierowanie projektami. Co ciekawe z badania 

wyszło, że relatywnie dużo – blisko 12 % jest osób uzależnionych od pracy w grupie wiekowej 

od 25 do 34 lat. Zagrożenie pracoholizmem dotyka tyle samo kobiet, co mężczyzn. Osoby 

uzależnione najczęściej tłumaczą, że do spędzania kolejnych, dodatkowych godzin w pracy 

motywuje ich zdobycie wyższej pozycji zawodowej, awansu oraz osiągnięcia wyższego statusu 

materialnego. 

Zakupoholizm - symptomy kompulsywnego kupowania przejawia ok. 3,7 % populacji 

Polaków powyżej 15 roku życia. Chodzi o ponad milion osób. W tej grupie, zdecydowaną 

większość, bo niemal 74 % stanowią kobiety. Problem też dotyczy zazwyczaj ludzi młodych  

w wieku od 15 do 24 lat (66,6 %), w tym najmłodsi – aż 22 %. Osoby wykazując symptomy 

uzależnienia od zakupów dużo częściej niż pozostali kupują odzież i obuwie dla siebie lub innej 

dorosłej osoby. Towary kupują zarówno w galeriach handlowych, jak i w sklepach 

internetowych. 

Uzależnienie od internetu - problem z uzależnieniem od internetu dotyczy 0,04 % osób 

korzystających z sieci. W liczbach bezwzględnych szacunkowo może to być 465 tysięcy osób. 

Najbardziej zagrożone są osoby młode i bardzo młode. Ponad połowa z nich nie ukończyła  
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25 roku życia. Wśród najmłodszych użytkowników internetu, czyli osób w wieku od 15 do 17 

lat, 8 % wykazuje zagrożenie uzależnieniem od sieci. Wśród starszych użytkowników w wieku  

od 18 do 24 lat – zagrożonych jest 4,2 %. 

Fonoholizm - ryzykowane korzystanie z telefonu komórkowego, zdecydowanie częściej 

charakteryzują użytkowników smartfonów, którzy mają dostęp do internetu, niż osoby 

korzystające z telefonów tradycyjnych. Wśród młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat 

odsetek zdradzających uzależnienia jest wyższy niż wśród nastolatków (odpowiednio 17,6 %  

i 16,4 %). Niewiele im ustępują osoby w przedziale od 25 do 30 lat – 12,2 %. W sposób 

ryzykowany z mediów społecznościowych korzysta 3,1 % użytkowników. Szacuje się, że może 

to być ok. 160 tysięcy osób. Wyższy odsetek zanotowano u mężczyzn, najmłodszych badanych 

oraz mieszkańców większych miast. W grupie osób zdradzających objawy fonoholizmu 4,5 % 

stanowią uzależnieni jednocześnie od mediów społecznościowych. 

 

II. Adresaci Programu 
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Kodrąb, a w szczególności 

następujące grupy osób: 

1. Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie. 

2. Osoby uzależnione od narkotyków i innych  środków psychoaktywnych.  
3. Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, 

uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi).  
4. Rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 

alkoholowym, problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz 

uzależnieniami behawioralnymi. 

 

III. Cele główne, cele szczegółowe i zadania Programu 

Istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, w których mechanizm powstawania 

zaburzenia lub choroby jest podobny niezależnie od substancji, która wywołuje uzależnienie. 

Charakter działań podejmowanych w zakresie profilaktyki jest wspólny dla każdego rodzaju 

uzależnień. 

Nadrzędnym celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

nadużywania alkoholu, zagrożeń behawioralnych oraz innych środków psychoaktywnych 

poprzez: 

1) kształtowanie właściwych postaw wobec picia alkoholu, zagrożeń behawioralnych, 

używania narkotyków oraz podejmowania innych zachowań ryzykownych, nie tylko 

przez dzieci i młodzież,  ale także dorosłych mieszkańców gminy; 

2) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem 

substancji psychoaktywnych; 

3) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, 

zagrożeń behawioralnych i zażywania innych środków psychoaktywnych, 

promowanie abstynencji i postaw  trzeźwościowych; 

4) ograniczanie popytu i podaży środków psychoaktywnych; 

5) redukcję szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych  oraz przeciwdziałanie innym uzależnieniom; 

6) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Do osiągnięcia celu Programu przewiduje się realizacje zadań wynikających z art. 41 ust. 2 

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

alkoholizmowi. 

Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025: 
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Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin  

realizacji 
I. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych  

od alkoholu, 

zagrożonych 

uzależnieniem od 

alkoholu i środków 

psychoaktywnych 

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. 

4. Działania wspierające dla osób uzależnionych (zwrot kosztów 

przejazdu do punktów i ośrodków leczenia uzależnień)  

2022-2025 

II. 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 Radomsku  

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. 

6. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym 

(kursy, szkolenia, konferencje dla osób. zajmujących się 

problematyką jak również dla rodziców). 

2022-2025 

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, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych 

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, turniej, konkursy, festyny, itp.)  

dla 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. 

 

2022-2025 

IV. Wspomaganie 

działalności instytucji, 

1. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnienia  

i Współuzależnienia oraz innymi podmiotami zajmującymi się 

2022-2025 



7 

 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych, 

narkomanii i 

uzależnieniom 

behawioralnym 

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, narkomanii  

i uzależnień behawioralnych. 

 

V. 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 

 

2022-2025 

VI. 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 

2022-2025 

 

IV. Wskaźniki realizacji zadań. 

Rezultaty wdrażanych przedsięwzięć powinny być mierzalne i weryfikowalne. W tym celu 

określone  zostały następujące wskaźniki realizacji zadań: 
1) liczba realizowanych programów i działań profilaktycznych oraz ilość osób nimi objętych, 
2) liczba osób zaproszonych na rozmowy motywacyjne, 

3) liczba osób, które skorzystały z poradnictwa i zorganizowanej pomocy specjalistycznej, 

4) liczba osób skierowanych na badania do biegłych sądowych,  

5) liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Radomsku o zastosowanie 

przymusu leczenia uzależnienia, 

6) liczba placówek oświatowych realizujących programy profilaktyczne, liczba uczniów 

objętych działaniami profilaktycznymi, 

7) liczba zorganizowanych szkoleń oraz osób w nich uczestniczących, w tym dla 

sprzedawców napojów alkoholowych, 

8) liczba alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku 

letniego, 

9) liczba zakupionych i rozdysponowanych materiałów profilaktycznych, 

10) liczba osób i rodzin objętych pomocą z powodu problemu przemocy w rodzinie, 

11) liczba zaopiniowanych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych, 
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12) liczba punktów podających i sprzedających alkohol, w tym również objętych

 kontrolami i wyniki  przeprowadzonych kontroli. 

 

V. 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. 

 

 

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. 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: w wysokości 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę  

za posiedzenie, 

 w przypadku koordynatora Komisji: 500,00 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. 
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VII. Źródła i zasady finansowania Programu. 
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 2022 r. to 78 256,00 zł. Środki 

finansowe na lata 2023-2025 to środki z opłat, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

które wpłyną odpowiednio do budżetu Gminy Kodrąb w kolejnych latach obowiązywania 

Programu. 

     

 

VIII. 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 Programu. 

 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, 

Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i przedstawia go Wójtowi 

Gminy Kodrąb oraz Radzie Gminy Kodrąb do 31 marca roku następującego po roku, którego 

sprawozdanie dotyczy.  
 


