
UCHWAŁA NR XXXVII/398/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) zgodnie z art. 4¹ ust. 1, 2, 
5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1119 z póź. zm.), art. 10 ust. 1, 2, 2a 
i 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz. U. 2020 r. 
poz. 2050 ze zm.), Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjąć Gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym na 2022 rok, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Uchylić uchwałę Nr XXXV/376/22 Rady 
Gminy Krupski Młyn z dnia 25 stycznia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 
2022 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/398/22 

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 29 marca 2022 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM 

BEHAWIORALNYM NA 2022 ROK 

I.  WPROWADZENIE Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
nakłada na gminę obowiązek podejmowania 
działań zmierzających do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych, inicjowania 
i wspierania przedsięwzięć mających na celu 
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia 
tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu 
i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, 
oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu 
oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii również 
wymienia katalog zadań, za realizację których 
odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się 
one wokół  szeroko rozumianej pomocy osobom 
uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem  
oraz ich rodzin a także profilaktyce adresowanej 
do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży. Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień 
Behawioralnych na rok 2022 stanowi 
kontynuację szeregu działań zainicjowanych 
w latach ubiegłych. Program adresowany jest 
do całej społeczności Gminy Krupski Młyn ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. Głównym założeniem programu są 
działania profilaktyczne oraz minimalizowanie 
szkód powstałych w wyniku nadużywania 
alkoholu i środków odurzających. 

§ 1. Podstawa prawna programu Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych jest 
realizowany na podstawie ustawy:  

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

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, 

- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

- z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym, 

- konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 marca 2021 r.). 

§ 2. Zasoby gminy w zakresie działań 
dotyczących profilaktyki uzależnień 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Komisariat Policji w Tworogu 

4. Szkoły i szkolne programy profilaktyczne 

5. Zespół Interdyscyplinarny 

6. Klub sportowy, Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, Biblioteka 

7. Organizacje i stowarzyszenia prowadzące 
terapię uzależnień mieszkańców gminy 
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8. Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, 
Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ 
Tarnowskie Góry 

§ 3. Adresaci programu Program adresowany 
jest głównie do: 

1) dorosłych mieszkańców Gminy Krupski Młyn, 

2) dzieci, młodzieży, 

3) kadry pedagogicznej szkół, 

4) sprzedawców napojów alkoholowych, 

5) organizacji pozarządowych, 

6) osób uzależnionych, pijących ryzykownie i ich 
rodzin, 

7) lokalnych instytucji współpracujących 
w szeroko rozumianych obszarach 
problemowych ujętych w niniejszym 
programie. 

II.  GŁÓWNE CELE I ZADANIA 
PROGRAMU 

§ 1. Działania profilaktyczne  związane 
z problematyką uzależnień. 

1. Profilaktyka uniwersalna kierowana jest do 
wszystkich mieszkańców Gminy Krupski Młyn. 
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu 
Zdrowia profilaktyka uniwersalna nie stopniuje 
ryzyka uzależnień od alkoholu, narkotyków czy 
uzależnień behawioralnych. 

2. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do 
osób, u których zauważalne są wczesne objawy 
uzależnień ale nie wypełniają kryteriów 
diagnostycznych. 

3. Profilaktyka selektywna zgodnie z zapisami 
w Narodowym Programie Zdrowia ukierunkowana 
jest na osoby o podwyższonym ryzyku 
wystąpienia problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. 

§ 2. Realizacja Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Uzależnieniom Behawioralnym 

1. Cel 

1) Ograniczenie dostępności alkoholu oraz 
narkotyków wśród mieszkańców Gminy 
Krupski Młyn. 

2) Zapobieganie powstawaniu nowych 
problemów wynikających z uzależnień. 

3) Zapobieganie stosowaniu przemocy 
w rodzinie. 

4) Kreowanie i propagowanie zdrowego trybu 
życia. 

5) Monitorowanie problemów alkoholowych 
i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych 

6) Udzielanie wsparcia psychologicznego 
rodzinom zagrożonym problemem 
alkoholowym, narkomanii oraz przemocą. 

7) Współpraca z placówkami oświatowymi, 
Zespołem Interdyscyplinarnym, 

8) Współpraca międzygminna. 

2. Priorytety 

1) Zapewnienie ciągłości świadczenia usług 
zdrowotnych dla osób uzależnionych od 
alkoholu  narkotyków. 

2) Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

3) Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie  
świadomych decyzji w sprawie używek. 

4) Współpraca z instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi – wspólna realizacja działań 
związanych z profilaktyką uzależnień. 

§ 3. Zadania Gminnego Programu 

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

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

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

3. Udzielanie wsparcia osobom po 
zakończonej terapii odwykowej. 

4. Przekazywanie informacji na temat ruchów 
samopomocowych. 

5. Tworzenie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez 
finansowanie zakupu sprzętu do ich realizacji. 

6. Finansowanie kosztów opinii biegłych 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 
kosztów sądowych w sprawach o skierowanie na 
przymusowe leczenie odwykowe i wydanie 
postanowienia w tej sprawie. 
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II.   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 i rodzinom, 
w których występują problemy uzależnień. 

2. Wspieranie pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

3. Refundacja kosztów podnoszenia 
kwalifikacji dla przedstawicieli służb i instytucji 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. 

4. Współpraca z policją, pedagogami 
szkolnymi oraz dyrektorami szkół w celu 
wczesnego rozpoznawania zjawiska przemocy. 

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 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 i materiałów informacyjnych na temat 
możliwości uzyskania pomocy dla osób i rodzin, 
w których występują problemy uzależnienia od 
narkotyków, alkoholu oraz uzależnień 
behawioralnych. 

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

3. Organizowanie i prowadzenie na terenie 
szkół zajęć edukacyjno-warsztatowych. 

4. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla 
rodziców. 

5. Udostępnianie bazy adresów i ofert 
specjalistycznych placówek pomocowych. 

6. Prowadzenie konsultacji oraz poradnictwa 
psychologicznego i prawnego. 

7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 

8. Organizowanie i wspieranie lokalnych 
imprez profilaktycznych, wydarzeń o charakterze 
prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym. 

9. Szkolenia w formie sztuk teatralnych 
i innych form artystycznych. 

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. 

11. Propagowanie pozytywnych zachowań na 
poziomie gminnym i ponadgminnych w ramach 
edukacji zdrowotnej, o której mowa 
w Narodowym Programie Zdrowia. 

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

1. Prenumerata czasopism specjalistycznych 
i materiałów edukacyjnych o tematyce 
alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii oraz 
o problemie uzależnień behawioralnych. 

2. Udzielanie wsparcia merytorycznego 
i rzeczowego dla stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych zajmujących się uzależnieniami. 

3. Dofinansowanie ponadstandardowych usług 
medycznych dla osób uzależnionych 
w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień. 

4. 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 

5. Wspieranie innych społecznie 
akceptowanych rodzajów działalności związanych 
z propagowaniem zdrowego stylu życia. 

5. Podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów określonych w  art.131 
i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 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. 
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3. Podejmowanie działań interwencyjnych 
w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym 
oraz na kredyt lub pod zastaw. 

4. Podejmowanie działań profilaktycznych 
skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych. 

III.   KONTROLA I FINANSOWANIE 
REALIZACJI PROGRAMU  

§ 1. Zadania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Komisja została powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy Krupski Młyn i składa się z 4 osób. 

2. Do zadań komisji należy: 

- rozpatrywanie wniosków o kierowanie na 
leczenie, 

- prowadzenie działań motywujących, 

- reprezentowanie w sądzie, 

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami 
i osobami fizycznymi w celu rozwiązywania 
problemów z zakresu uzależnień, 

- udzielania wsparcia rodzinom, osobom 
potrzebującym, -utrzymywanie zakazu 
spożywania alkoholu w miejscach określonych 
uchwałami. 

§ 2. Kontrola realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Uzależnieniom 
BehawioralnymKontrola realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym 
obejmuje składanie Radzie Gminy Krupski Młyn 
rocznego sprawozdania  z realizacji  Programu. 

§ 3. Finansowanie działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień 
Behawioralnych prowadzona będzie w oparciu 
o środki pochodzące z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz w miarę 
możliwości środki własne gminy 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. 

2. Realizacja programu może być również 
współfinansowana ze środków finansowych 
z dotacji celowej i darowizn od osób fizycznych. 

§ 4. 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, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Uzależnień Behawioralnych. 

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 
15 września 2021 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej 
w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690): 

a) 10% - przewodniczący Komisji 

b) 8% - członkowie Komisji 
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