
Projekt 

UCHWAŁA NR XLIV/252/22 
RADY GMINY W SIECIECHOWIE 

z dnia 28 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz.559 i poz. 583) oraz art.1, ust.1 i art. 4. Ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz art.10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022r., który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  

§ 2. Zatwierdzić harmonogram wydatków wynikający z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/226/21 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 grudnia 2021 r. w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022 r. oraz  Uchwała Nr XLIII/244/22  
Rady Gminy Sieciechów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Załącznika  nr 2 Uchwały Nr 
XL/226/21 Rady Gminy Sieciechów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
terenie Gminy Sieciechów na 2022 r. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  

Rady Gminy w Sieciechowie  

z dnia  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2022 rok 

§ 1. Wstęp 

Spośród licznych problemów społecznych występujących w naszym kraju, problemy związane z 
nadużywaniem alkoholu stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sfery 
ekonomicznej, moralnej i zdrowotnej polskiego społeczeństwa.  

Problemy związane z alkoholem są najtrudniejszymi do rozwiązania. Wynika to głównie z ich 
rozmiarów, złożoności, a także kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby 
indywidualne, ale także całe społeczeństwo. Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, 
ale ponieważ powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem 
zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne regulacje prawne stara się ograniczać rozmiary 
tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.  

Celem profilaktyki uzależnień jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających 
rozwojowi problemów w danej populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy 
rozwój; działania uniwersalne są realizowane np. w populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
w populacji młodych, dorosłych, w populacji rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym; 
przykładem profilaktyki uniwersalnej są programy opóźniania inicjacji alkoholowej lub nikotynowej 
adresowane do całej populacji dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów 
z substancjami psychoaktywnymi. Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy 
art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372 i poz. 1834), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:  

− tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do 
powstrzymania się od spożywania alkoholu;  
− działalność wychowawczą i informacyjną;  
− ograniczanie dostępności alkoholu;  
− leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;  
− zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i innych używek i ich usuwanie.  

Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, 
zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2050 i poz. 1655). Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są 
przez odpowiednie instytucje i osoby, a w szczególności we współpracy z placówkami oświatowymi 
w celu kształtowania polityki społecznej, oświatowo- 3 wychowawczej i zdrowotnej, poprzez:  

− działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;  

− leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;  



− ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;  

− nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

− zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, 
których używanie może prowadzić do narkomanii.  

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych 
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne 
i osobowe.  

Diagnoza problemów dot. alkoholu w Gminie Sieciechów 

 
2017r. – stan 
na 30.11.2017 

2018r. – stan 
na 30.11.2018 

2019r. – stan 
na 30.11.2019 

2020r. – stan 
na 30.11.2020 

2021r. – stan 
na  

Liczba ludności 
w Gminie 

3960 3938 3886 3882  

Liczba punktów 
sprzedaży 
napojów 
alkoholowych 
w Gminie 

11 sklepów 
1 gastronomia 

11 sklepów 
1 gastronomia 

13 sklepów 
1 gastronomia 

13 sklepów 
1 gastronomia 

12 sklepów 
1 gastronomia 

Wartość 
sprzedanych 
napojów 
alkoholowych 
(za rok 
poprzedni) 

Za 2016r. 
1 651 611,21 
zł 

Za 2017r. 
1 834 272,32 
zł 

Za 2018r. 
1 884 534,15 
zł 

Za 2019r. 
1 684 738,44 
zł 

Za 2020r. 
1 684 738,44 
zł 

Liczba 
założonych 
„Niebieskich 
Kart” 

8 „NK” 
6 założonych 
przez Policję 
2 założone 
przez 
pracowników 
socjalnych 

5 „NK” 
założonych 
przez Policję 

6 „NK” 
założonych 
przez Policję 

8 „NK” 
założonych 
przez Policję 

12„NK” 
założonych 
przez Policję 
1  pracownicy 
socjalni ,1 – 
ochrona 
zdrowia 

Liczba 
interwencji 
Policji 

398 (15 
interwencji 
domowych, 4 
kierowców 
nietrzeźwych) 

410 (15 
interwencji 
domowych, 3 
kierowców 
nietrzeźwych, 
1 nieletni 
posiadanie 
narkotyków) 

420 (w tym 7 
kierujący 
nietrzeźwych) 

430 (w tym 
12 
nietrzeźwych 
kierujących) 

511interwencji 
policji (w tym 
5 
nietrzeźwych 
kierujących) 

Liczba świetlic 
środowiskowych 

0 0 0 0 0 

Opracowanie własne. 

W 2020r. wartość sprzedawanych napojów na terenie Gminy jest na takim samym poziomie jak w 
roku ubiegłym. 

Po przeprowadzonych rozmowach z dyrektorami szkół i pracownikami socjalnymi ustalono, że na 
terenie Gminy brak jest miejsc, w których dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas popołudniowy 
(wolny od zajęć szkolnych) pod opieką i jednocześnie być edukowane w zakresie zagrożeń, mieć 
informacyjno- edukacyjne alternatywne formy spędzania wolnego czasu.  



W ramach prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej będą prowadzone zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.  

Wspólnie ustalono, że niezbędne jest uzupełnienie warsztatów czy akcji profilaktycznych o zajęcia 
ruchowo-sportowe i zainteresowanie młodzieży i dzieci zdrowym stylem życia. Podczas zajęć 
w szkole (lekcji wychowawczych, lekcji z pedagogiem) dzieci będą realizowały zajęcia z profilaktyki 
– merytoryczne natomiast uzupełnieniem tych zajęć będą zajęcia pozalekcyjne sportowe, aby oderwać 
młodzież od negatywnych zjawisk uzależnienia i przemocy. Promowanie zdrowia wśród dzieci 
i młodzieży jest jedną z przesłanek Narodowego Programu Zdrowia.  

Spożywanie alkoholu przez młodzież oraz palenie papierosów, czy zażywanie narkotyków jest 
niepokojącym zjawiskiem społecznym. Częstym zjawiskiem towarzyszącym spożywaniu alkoholu jest 
agresja i przemoc. Przeprowadzono ankietę wśród uczniów kl. VI, VII, VIII ZSP, mającą na celu 
rozpoznania sytuacji czy młodzież styka się z różnymi zagrożeniami społecznymi. Do badań została 
wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego. 

 

Pytania 2016 r. 
77 badanych 

uczniów 

2018 r. 
42 badanych 

uczniów 

2022 r. 
100 badanych 

uczniów 
 TAK NIE TAK NIE TAK NIE 
Czy paliłeś 
papierosy? 

23 54 19 23 23 79 

Czy twoi koledzy 
ze szkoły palą 
papierosy? 

48 9 (20-
nie 
wiem) 

22 7 (11- 
nie 
wiem) 

- - 

Czy spożywałeś 
alkohol? 

39 38 14 28 23 76 

Czy wiesz o 
szkodliwości 
zażywania 
narkotyków? 

64 15 42 0 72 0 

 

Badani uczniowie na ogół wiedzą o szkodliwości używek, najczęściej wiedzę te zdobywają 
w szkole, na drugim miejscu jest dom. Jednak są tacy uczniowie, którzy nie mają świadomości 
zażywania używek, a więc należy podjąć działania informacyjno- edukacyjne w szkołach. Niestety 
negatywnym zjawiskiem jest to, że część respondentów ulega używkom. Kolejne pytanie dotyczyło 
szkodliwości narkotyków. 100% badanych wie o szkodliwości narkotyków. Celem badania było 
zapoznanie się z negatywnym zjawiskiem kontaktu młodzieży z używkami1.  

Z ankiet dotyczących sposób spędzania wolnego czasu 41 ankietowanych uczniów wynika, że 36 
osób spędza czas przy komputerze, 8 osób uprawia sport, 12 osób spotyka się z kolegami. 

W kolejnej ankiecie dotyczącej reakcji na zachowania agresywne brało udział 31 osób. 17 osób 
odpowiedziało: poinformuję dorosłego, 15 osób spróbuję załagodzić konflikt, 2 osoby włączę się 
w konflikt.  

Uczniowie właściwie reagują na zauważoną przemoc, zgłaszają o tym najczęściej wychowawcy. 
Niepokojące są też wyniki dotyczące profilaktyki uzależnienia od informacji cyfrowej. Okazuje się 
najczęściej spędzają wolny czas przy komputerze. 

                                                           
1 Przeprowadzenia i opracowanie ankiet – Pedagog szkolny. 



Ankiety i diagnoza dotycząca uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży zostanie 
przeprowadzona w najbliższym czasie. 

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa: dla uczniów szkoła, 
dla dorosłych- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieciechowie, która 
współpracuje m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieciechowie, Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Policją w Gniewoszowie, Sądem Rejonowym w Kozienicach, szkołami 
znajdującymi się na terenie działania Gminy Sieciechów i innymi organizacjami, których celem jest 
rozwiązywanie ww. problemów.  

 

§ 2. Celem programu jest: 

1) Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z uzależnieniami.  
2) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z uzależnień.  
3) Rozpatrywanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów oraz potrzeb 
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu.  
4) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.  
5) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  
6) Edukacja publiczna w zakresie informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, zażywania 
narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz promocji zdrowego stylu życia w trzeźwości 
i abstynencji.  

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:  

1) zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych;  
2) zapewnienie mieszkańcom gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do programów 
edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności 
potrzebnych do życia bez alkoholu;  
3) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji, w sytuacjach związanych z alkoholem; 
4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób 
nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);  

Osiągnięcie w/w celów będzie możliwe dzięki długofalowemu procesowi edukacji społecznej.  

§ 3 Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków odbywa się poprzez: 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

1 przekazywanie informacji na temat placówek, 
grup terapeutycznych publicznych ośrodków 
zamkniętych osobom uzależnionym i ich 
rodzinom, 

ilość rozmów przeprowadzonych 
z osobami objętymi postępowaniem 
komisji i osobami zgłoszonymi 

2 przekazywanie informacji na temat ruchów 
samopomocowych, o mitingach Wspólnoty 
Anonimowych Alkoholików  

ilość rozmów przeprowadzonych 
z osobami objętymi postępowaniem 
komisji i osobami zgłoszonymi 



3 finansowanie konsultacji lekarskich psychologa 
i psychiatry/ opinie dla potrzeb sądowych/ osób 
objętych postępowaniem Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ilość osób skierowanych na badanie 
przez biegłych, ilość wydanych opinii 

4 składanie wniosków do sądu o wszczęcie 
postępowania w sprawie obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie odwykowym  

ilość złożonych wniosków do sądu 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii 
oraz uzależnień behawioralnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień od środków 
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie odbywa się poprzez: 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki  
1 kontynuowanie współpracy z Centrum Leczenia 

Uzależnień 
ilość osób, które podjęły 
terapię, 
ilość osób, które terapie 
ukończyły 

2 prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, 
broszur i poradników 

ilość sztuk ulotek, 
ilość egzemplarzy prasowych 

3 zorganizowanie wypoczynku letniego z programem 
profilaktycznym/ socjoterapeutycznym dla dzieci z terenu 
Gminy  

ilość dzieci uczestniczących 

4 współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

liczba wniosków złożonych do 
GKRPA przez Zespół, 
liczba grup roboczych, w pracy 
których uczestniczył 
pełnomocnik 
 

5 współpraca z Policją ilość wniosków złożonych 
przez GKRPA przez Policję 

6 podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli, 
pracowników świetlic 

ilość szkoleń, kursów, spotkań 

7 Współpraca z pedagogami szkolnymi oraz dyrektorami 
szkół w zakresie zapotrzebowania na działania 
profilaktyczne w szkołach 

ilość spotkań,  
ilość wniosków, w tym 
rozpatrzonych pozytywnie 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 
 



Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych odbywa się poprzez: 
 
Lp. Metody realizacji Wskaźniki 

1 organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych 
placówek programów oraz przedstawień 
profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień 

ilość warsztatów, programów, 
spektakli ilość uczniów objętych 
działaniami 

2 podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 
działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu i 
substancji psychoaktywnych 

ilość 
sfinansowanych/dofinansowanych 
szkoleń, kursów 

3 zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – 
edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, 
ulotki, prenumerata czasopism, itp.), 

ilość materiałów 

4 upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających 
z picia alkoholu w ciąży, zwłaszcza pod kątem wpływu 
alkoholu na rozwijający się płód 

ilość materiałów 

5 prowadzenie w miarę potrzeb i środków finansowych 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 

ilość zajęć ilość dzieci 
uczestniczących 

6 organizowanie i wspieranie lokalnych imprez 
profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze 
prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym 

ilość zajęć/ wydarzeń ilość osób 
uczestniczących 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii a także ochronie przed przemocą 
w rodzinie.  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii obejmuje: 

 

Lp.  Metody realizacji Wskaźniki 

1 Współpraca z organizacjami i jednostkami działającymi na 
rzecz rozwiązywania problemów używek 

podjęcie współpracy 

2 prenumerata czasopism specjalistycznych, branżowych i 
umożliwienie korzystania z nich instytucjom i 
stowarzyszeniom współpracującym 

ilość tytułów 

3 wspieranie działań i działalności stowarzyszeń, i instytucji 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
między innymi poprzez zabezpieczenie w programie 
środków finansowych 

podejmowane działania 

 

 



5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w roli oskarżyciela publicznego 

 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli 
oskarżyciela publicznego obejmuje: 

 

 

§ 4. Realizatorzy Programu 

 Realizatorami programu są: Wójt Gminy Sieciechów poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sieciechowie, we współpracy z: 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieciechowie; 
• Zespołem do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  
• Komisariatem Policji w Gniewoszowie;  
• Szkołami na terenie Gminy Sieciechów;  
• Sądem Rejonowym w Kozienicach, Kuratorami Sądowymi; 
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach; 
•  Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Kozienicach;  
• instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów alkoholowych; w tym KRPA 

w Kozienicach. 

 

§ 5. Kontrola realizacji Programu  

Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje: 

1) składanie rocznego sprawozdania do 31 marca następnego roku z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;  

2) składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy,  

3) doraźna kontrola wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.  

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje działania 
zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

 

 

Lp. Metody realizacji Wskaźniki  

1 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy  

ilość kontroli 

2 opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

ilość wniosków 

3 występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, 
w przypadku zaistnienia takiej konieczności 

ilość spraw w sądzie 



 § 6. Przewidywane efekty realizacji Programu  

1. Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Sieciechów wobec skutków nadużywania napojów 
alkoholowych.  

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia 
napojów alkoholowych. 

3. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia 
i współuzależnienia od alkoholu.  

5. Integracja społeczeństwa w zdrowym stylu życia.  

§ 7. Źródła i zasady finansowania Programu  

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, które mogą być wykorzystane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania 
realizowane przez placówki wsparcia dziennego i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to 
również, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, zwiększa 
pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację programu. Na realizację programu 
w 2022 r. zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. 

§ 8. Zasady wynagradzania członków GKRPA  

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zgodnie art. 4 pkt 5 ustawy -zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych określane są w gminnych programach rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie 
Komisji otrzymują wynagrodzenie pieniężne wysokości 400,00 zł. brutto (za dwa miesiące, płatne w 
co drugi miesiąc). Wynagrodzenie płatne będzie w ostatnim dniu każdego parzystego miesiąca. 
Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowią listy obecności na posiedzeniach.  

 
2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdami na szkolenia, 

warsztaty i konferencje związane z profilaktyką uzależnień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu 
podróży służbowej. 



Załącznik nr 2 do Uchwały  ….  
Rady Gminy w Sieciechowie 
z dnia 28 marca 2022 r. 

Harmonogram wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych na 2022 r.  

Lp. Zadania wynikające z Programu w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 
Realizatorzy Termin 

realizacji 
Planowana 

kwota 

I. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
ich rodzin (kierowanie do specjalistów, 
zastosowanie zobowiązania do leczenia). 

GKRPA Wg potrzeb 1 288,52 

II.  Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie:  

1.Współpraca z GOPS, Policją Zespołem 
Interdyscyplinarnym, w tym szkolenia  

 

2. Finansowanie kolonii z programem 
terapeutycznym. 

 

 

 

GKRPA, Policja, 
ZI 

 

GKRPA, Szkoły, 
GOPS 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Wakacje 

 

 

 

2 200 

 

 

32 000 

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych:  

1. Zajęcia profilaktyczne i warsztatowe, 
materiały profilaktyczne.  

 

2.Dofinansowanie biblioteki.  

 

3. Pozalekcyjne zajęcia sportowe:  

a) szkolny klub sportowy itp.  

b) wiejski klub sportowy 

 

 

 

 

 

Szkoły, Pedagog 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

 

 

 

6 000 

 
Biblioteka 

 

 
Wg potrzeb 

 

 
3 000 

 

 
 

Szkoły, 
Trenerzy 

 
 

Rok szkolny 

 
 

5 000 
 

 
Trenerzy 

 
Wg potrzeb 

 
2 000 

 



c) Program zajęć sportowo rekreacyjnych 
„Ruch to zdrowie” 

4. Działania integracyjne służące 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i 
promowaniu zdrowego stylu życia. 
Wspieranie inicjatyw lokalnych w ramach 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
Trener,Szkoły, 

GKRPA     
 
 

Rok szkolny 
 

 
  11 608,68 

Wójt, Szkoły Cały rok 5 000 

IV.  
Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:  

1. Wspieranie działań i działalności 
stowarzyszeń i grup samopomocowych 
w realizacji ich działań 

 

 

 

GKRPA 

 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

800 

V. Podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów określonych 
a art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

GKRPA, Policja Wg potrzeb 0 

VI.  Utrzymanie komisji, opłaty GKRPA Cały rok 15 500 

        84 397,20 

Harmonogram realizacji Programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.  

Lp. Zadania wynikające z programu w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii 

Realizatorzy Termin 
realizacji 

Planowana kwota 

I. 1. Programy profilaktyczne  

 

2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (basen, 
fitness, szkolny klub sportowy, itp.) 

Szkoła, Pedagog 

 

Trenerzy, szkoły 

Rok szkolny  

 

 

Rok szkolny 

1 500 

 

 

1 500 

Razem                                                                                                                                     3 000 

Wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  – 84 397,20 zł  

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii  3000   zł  

Razem  87 397,20 zł 

 

 

 

 



Uzasadnienie:  

Gminny Program na rok 2022 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz 
potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 jest zasadne. 

 


