
UCHWAŁA NR XXV/183/16
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. Nr 2016 r. 
poz. 446.) zgodnie z art. 41 ust. 1,2 ,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz. U. 2016 r. poz. 487), art.10 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o 
przeciwdziałaniu narkomanii (tj.Dz. U. 2016 r. poz. 224 ze zm.), uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy Krupski Młyn z 
dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Krupski Młyn na lata 2011-2020

postanawia

§ 1. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania 
narkomanii na 2017 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/183/16

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2017

WSTĘP

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu

i narkotyków.

§ 1. Diagnoza środowiska lokalnego.

Limit punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) został ustalony 
Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXI/221/2001. Powyższa uchwała dopuszcza do utworzenia na 
terenie gminy do 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do10 
punktów do spożywania napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży.

1. Dostępność napojów alkoholowych w 2015 r.

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych Ogółem
Do spożycia w miejscu sprzedaży 4
Do spożycia poza miejscem sprzedaży 9

Źródło: dane Urzędu Gminy

2. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt

Rok Liczba 
mieszkańców 

ogółem

Liczba punktów sprzedaży 
alkoholu

Liczba mieszkańców 
przypadających na 1 

punkt
30.XI.2015 3282 13 252

Źródło: dane Urzędu Gminy

3. Dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych

Ogółem Do 4,5% 4,5% - 18% Pow.18%
2012 1 689 865,00 1 021 949,00 53003 614 913,00
2013 1 705 397,00 1 050 371,00 51 140,00 603 886,00
2014 1 534 061,76 895 600,92 43 004,88 595 455,96
2015 1 932 183,74 1 147 680,84 61 035,91 723 466,99
Źródło: dane Urzędu Gminy

4. Wartość sprzedanego alkoholu na 1 mieszkańca w zł.

2012 2013 2014 2015
497,90 506,21 459,72 588,73

4. Dorośli a alkohol

Według szacunkowych danych opartych na wskaźnikach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (PARPA) co piąty mieszkaniec gminy jest uwikłany w jakiś sposób (osobiście lub przez 
członków rodziny) w problem alkoholowy.
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Opierając się na danych PARPA. Skala problemów związanych z alkoholem w Gminie Krupski Młyn  
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie %
Polska
38,6 mln 
ludności

Gmina
Krupski Młynie
3282 
mieszkańców

Dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika ( rodzice, 
współmałżonkowie)

ok. 4 % 
populacji

ok.1,5 mln ok. 131 osób

Dzieci wychowujące się w 
rodzinach alkoholików

ok. 4 % 
populacji

ok.1,5 mln ok.131 dzieci

Osoby pijące szkodliwie 5 - 7 % 
populacji

2 - 205 mln 164-229 osób

Szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu oraz zaburzenia życia rodzinnego,  w tym zjawisko 
przemocy domowej

2013 2014 2015 I-XI.2016
Liczba rodzin alkoholowych 
objętych pomocą społeczną 11 9 15 12
Interwencje domowe, gdzie 
sprawcy działali pod wpływem 
alkoholu, narkotyków

46 51 44
33 alkohol

1 
dopalacze

Liczba osób zatrzymanych w 
Izbie Wytrzeźwień 8 6 11 6
Liczba Niebieskich Kart 9 13 19 14

Źródło: dane GOPS, Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego

5. Młodzież a substancje psychoaktywne.

Z wyników badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że silnym zagrożeniem dla młodzieży 
są substancje psychoaktywne. Jednym z podstawowych czynników ryzyka sięgnięcia przez młodzież po 
substancje psychoaktywne jest ich wysoka dostępność. Zdecydowana większość badanych osób ma wśród 
swoich przyjaciół osoby palące tytoń oraz pijące napoje alkoholowe. Więcej niż połowa starszej młodzieży 
przyjaźni się z użytkownikami marihuany lub haszyszu. Istotnym czynnikiem sprzyjającym używaniu substancji 
psychoaktywnych są oczekiwania wobec tych substancji. Młodzież spodziewa się raczej konsekwencji 
pozytywnych niż skutków negatywnych. Ważnym czynnikiem chroniącym młodzież przed piciem napojów 
alkoholowych są prawidłowe postawy rodzicielskie, a w szczególności brak przyzwolenie na picie napojów 
alkoholowych, przynajmniej do czasu osiągnięcia pełnoletności. Tylko niewiele ponad połowa gimnazjalistów i 
trochę ponad jedna czwarta uczniów szkół ponadgimnazjalnych spotyka się z takim bezwzględnym zakazem ze 
strony swoich rodziców w tym zakresie.

Ocena dostępności poszczególnych substancji

Poziom klasy Nie 
możliwe

Bardzo 
trudne

Dosyć 
trudne

Dosyć 
łatwe

Bardzo 
łatwe

Nie 
wiem

III klasy gimnazjum
Papierosy 4,2 3,6 7,7 30,3 43,1 11,1
Piwo 4,5 3,7 7,4 31,2 47,6 5,7
Cydr 13,2 6,3 10,3 18,1 22,8 29,3
Wino 6,9 5,5 11,4 29,6 36,6 10,1
Wódka 9,0 7,6 13,1 27,3 34,2 8,8
Marihuana lub haszysz 19,0 12,7 16,0 24,8 15,2 12,4
Amfetamina 31,9 17,1 14,5 11,6 6,3 18,6
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Metamfetamina 33,5 17,6 14,7 8,2 5,4 20,6
Leki uspokajające lub 
nasenne

15,5 8,3 12,6 25,7 25,1 12,8

Ecstasy 32,1 15,3 13,7 10,3 6,6 22,0
Kokaina 32,0 16,6 14,2 11,2 6,9 19,2
Crack 35,0 15,7 13,3 6,6 5,0 24,4
Heroina 34,1 17,2 14,2 8,3 5,6 20,6
Dopalacze 24,8 11,0 12,9 19,2 16,0 16,1

II klasy szkół ponadgimnazjalnych
Papierosy 1,4 0,9 2,1 19,5 69,4 6,8
Piwo 1,1 0,8 1,6 18,0 76,2 2,2
Cydr 5,1 2,5 4,3 15,5 50,4 22,2
Wino 1,9 1,2 3,3 19,4 69,7 4,5
Wódka 1,9 1,9 4,8 19,9 67,5 4,0
Marihuana lub haszysz 8,2 8,0 13,5 35,9 21,2 13,0
Amfetamina 22,6 15,4 15,9 16,4 6,8 22,9
Metamfetamina 23,8 16,5 16,9 11,9 5,3 25,6
Leki uspokajające lub 
nasenne

10,8 6,7 12,0 29,3 26,2 15,0

Ecstasy 22,6 14,4 16,2 14,3 6,6 25,7
Kokaina 23,2 16,7 16,6 12,5 6,6 24,5
Crack 25,7 17,0 16,3 7,9 4,0 29,1
Heroina 25,7 18,3 15,6 9,6 4,5 26,2
Dopalacze 15,5 9,5 13,5 23,3 18,4 19,8

Źródło: wyniki badań przeprowadzonych przez Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD

§ 2. Zasoby gminy w zakresie działań dotyczących profilaktyki uzależnień

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – inicjuje i nadzoruje wykonanie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizuje własne działania w tej dziedzinie oraz ściśle współpracuje z 
Gminną Komisją

3. Psycholog i radca prawny – specjaliści pracujący w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

4. Komisariat Policji w Tworogu – realizuje działania prewencyjne oraz wspiera działania Komisji w dziedzinie 
zapobiegania uzależnieniom

5. Szkoły i szkolne programy profilaktyczne – bardzo efektywna forma profilaktyki. Realizują własne 
programy profilaktyczne oraz ściśle współpracują z Komisją.

6. Zespół Interdyscyplinarny – opracowuje  i realizuje plan pomocy w indywidualnych przypadkach 
występowania przemocy w rodzinie oraz monitoruje sytuację w tych rodzinach.

7. Klub sportowy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Biblioteka – organizują aktywnie czas wolny i 
propagują zdrowy styl życia.

§ 3. Finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona będzie w oparciu o środki pochodzące z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, które wpływają do budżetu gminy  i są przeznaczone na realizację zadań 
własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 4. Monitoring problemów związanych z problematyką uzależnień.
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Monitorowanie wszystkich obszarów gminnego programu odbywa się we współpracy z innym podmiotami 
poprzez dokonywanie analizy różnych zjawisk dotyczących uzależnień, przemocy w rodzinie,problemów z tym 
związanych oraz ich zgodności z założeniami programu.

§ 5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest finansowana w ramach 
realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Za udział w posiedzeniach, czynnościach kontrolnych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w postaci diety w wysokości stanowiącej określony niżej 
procent minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 
2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456):

a) 10% - przewodniczący Komisji

b) 8% - członkowie Komisji

§ 6. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii

1. Cel

1) zapewnienie mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego

2) poprawienie bezpieczeństwa publicznego

3) zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie

2. Priorytety

1) zapewnienie ciągłości świadczenia usług zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz 
ich rodzin

2) uczenie dzieci i młodzieży podejmowania świadomych decyzji w sprawie używek

3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi – wspólna realizacja działań związanych z 
profilaktyką uzależnień.

Rozdział 2.

Zadania Gminnego Programu.

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

1) Finansowanie  ponad standardowych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych, spożywających alkohol 
ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych.

2) Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia 
odwykowego.

3) Udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej.

4) Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

5) Stałe podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez 
udział w konferencjach, finansowanie szkoleń.

6) Finansowanie kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych w 
związku ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe i wydanie postanowienia w tej sprawie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z   uzależnieniami   pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1) Udzielanie bezpłatnego  wsparcia psychologicznego i prawnego osobom jak i również ich rodzinom w których 
występują problemy uzależnień.

2) Wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
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3) Refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy domowej.

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.

1) Zakup materiałów profilaktyczno -edukacyjnych, prenumerata specjalistycznych czasopism, itp.

2) Doposażenie biblioteki w pozycje książkowe i czasopisma związane bezpośrednio z tematyką uzależnień.

3) Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów oraz innych osób zajmujących się profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów uzależnień.

4) Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół zajęć edukacyjno-warsztatowych.

5) Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców.

6) Udostępnianie bazy adresów i ofert specjalistycznych placówek pomocowych.

7) Prowadzenie konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego i prawnego.

8) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

9) Realizacja szkolnych programów wychowawczych i programów profilaktyki szkolnej nastawionych na rozwój 
osobisty dzieci i młodzieży.

10) Współpraca z kuratorami sądowymi,policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, placówkami 
oświatowymi w zakresie wzajemnego informowania się o powstałych zagrożeniach i problemach 
alkoholowych, narkomanii i zjawiskach przemocy w rodzinie.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej   rozwiązywaniu problemów 
uzależnień.

1) Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych mających na celu 
przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz dokonywanie stałych kontroli 
miejsc szczególnie narażonych na działalność osób rozprowadzających narkotyki

2) Wspieranie innych społecznie akceptowanych rodzajów działalności związanych z propagowaniem zdrowego 
stylu życia.Udzielanie wsparcia merytorycznego i rzeczowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności alkoholowej.

3) Organizowanie lokalnych imprez, konkursów i zajęć promujących zdrowy tryb życia bez używek.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w   art.131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1) Opiniowanie  wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z 
Uchwałami Rady Gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji.

2) Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

3) Podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów alkoholowych 
nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów interwencji społecznej

1) Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia poprzez kierowanie bezrobotnych do wykonywania prac 
społecznie użytecznych.

2) Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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