
UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew 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), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119, ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się co następuje:  

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr XXXVII/278/2022 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 23 marca 2022 

 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE 

GMINY ROZDRAŻEW NA 2022 ROK 
 
 
 
 

 

I. WSTĘP 
 

Spośród licznych problemów społecznych, w szczególności możemy wyróżnić te związane 
z nadużywaniem alkoholu oraz środków psychotropowych, niosą one za sobą wiele szkód 
społecznych takich jak: przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, problemy dzieci w nauce 
i adaptacji, zakłócanie bezpieczeństwa publicznego czy też wypadki samochodowe.  
 
Spożywanie zarówno alkoholu jak i środków psychotropowych ma istotny wpływ na 
zdrowie fizyczne jak i psychicznie nie tylko jednostek a całych rodzin. W Polsce corocznie 
umiera z przyczyn bezpośrednio związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków 
kilkanaście tysięcy osób. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania problemom 
alkoholowym i ich rozwiązywania oraz przeciwdziałania narkomanii mogą być zmniejszone 
poprzez skuteczną politykę ze strony administracji rządowej i samorządowej. 
 
Realizacja zadań, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z 
późn. zm.) prowadzona jest w postaci uchwalonego przez Radę Gminy Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, który sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata. Stanowi on część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele operacyjne dotyczące 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być 
również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

 
Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu właściwie kształtowanie polityki społecznej w 
obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie, stanowi on kontynuację działań podejmowanych w tym 
zakresie w latach ubiegłych oraz został uzupełniony o zadania w sferze przeciwdziałania 
uzależnieniom behawioralnym.  
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II. PODSTAWY PRAWNE 

 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050) 
3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1956)  
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz.U. z 2021 

r., poz. 1249)  
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 
 
 

III. DIAGNOZA  
 

W roku 2020 zlecono przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych występujących na 
terenie naszej gminy. Badania ankietowe przeprowadził Krajowy Ośrodek Kształcenia 
Administracji z Krakowa. Badaniem objętych zostało 100 osób dorosłych, 77 uczniów i 10 
sprzedawców napojów alkoholowych. 
 
BADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
W badaniu ankietowym na terenie Gminy Rozdrażew w szkołach podstawowych wzięło 
udział 77 uczniów z klas VII-VIII, gdzie 44,16% to dziewczęta, 55,84% chłopcy.  
 
Zdaniem 18,60% chłopców rówieśnicy piją alkohol, 48,84% nie potrafiło udzielić 
odpowiedzi, a 32,56% uważa, że rówieśnicy nie piją alkoholu. Dziewczynki natomiast w 
50% stwierdziły, że ich koledzy i koleżanki nie piją alkoholu, natomiast 29,41% deklaruje, 
że rówieśnicy spożywają alkohol, 20,59% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.  
 
Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierali piwo (33,33% chłopców, 20% 
dziewczynek), wódkę (23,33% chłopców, 26,67% dziewczynek), szampana (20% chłopców 
i 26,67% dziewczynek). Na pytanie w jaki sposób otrzymali alkohol, odpowiedzieli, że 
zostali przez kogoś poczęstowani (66,67% chłopców i 80% dziewczynek). 
 
W kwestii środków psychotropowych 97,67% chłopców i 97,06% dziewczynek odpowiada, 
że nigdy nie próbowało tych substancji, zaś 2,33% chłopców i 2,94% dziewczynek 
przyznaje się do zażywania takowych środków, to co ich skłoniło to w przypadku 100% 
chłopców przyjemność/relaksacja, a 100% dziewczynek wskazało chęć dobrej zabawy.  
 
W opinii 23,26% chłopców oraz 17,65% dziewczynek w ich szkole występuje problem 
przemocy między uczniami, 23,26% chłopców i 5,88% dziewczynek przyznaje, że zdarzyło 
im się stosować przemoc wobec innych.  
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BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY ROZDRAŻEW  
 
W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Gminy Rozdrażew wzięło udział 
100 dorosłych mieszkańców, 58% badanych stanowiły kobiety, zaś 42% mężczyźni. 
 
Z diagnozy tej wynika, że 4% dorosłych mieszkańców gminy codziennie spożywa alkohol, 
najczęściej piwo – 53,25%, natomiast 23% badanych deklaruje, że nie pije alkoholu w 
ogóle. 3,9% respondentów wykonywało obowiązki w pracy będąc pod wpływem alkoholu a 
1,3% prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu i zostało zatrzymanych za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. Ponadto 12% ankietowanych widziało kobiety w ciąży spożywające alkohol.  
 
Na pytanie o środki psychoaktywne 4% mieszkańców odpowiedziało, że mają za sobą 
inicjację narkotykową, z czego 75% zażywało marihuanę, 62,5% deklaruje, że sięgnęło po 
narkotyki z ciekawości, 5% ankietowanych zna konkretną osobę u której można kupić 
narkotyki.  
 
W kwestii przemocy 29% badanych odpowiada, że zna osobę doświadczającą przemocy a 
21% doświadczyło przemocy, 17% stosowało przemoc wobec innych. Zdaniem 
mieszkańców bezpośrednią przyczyną zjawiska przemocy w rodzinie jest: picie alkoholu 
(94%), zażywanie narkotyków (57%), zażywanie dopalaczy (48%) oraz wykluczenie 
społeczne (23%). Osoby doznające przemocy najczęściej wskazywały na przemoc 
psychiczną (76,29%) a osoby stosujące przemoc wskazywały na stosowanie przemocy 
fizycznej (64,71%).  
 
BADANIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Rozdrażew udział wzięło łącznie 7 
sprzedawczyń, 42,86% ocenia, że spożycie alkoholu na terenie gminy wzrasta oraz po 28,57% 
badanych twierdzi, że albo jest na stałym poziomie, albo maleje.  
 
Ankietowane sprzedawczynie, na pytanie jak często zdarzają się sytuacje gdy klienci spożywają 
alkohol na terenie lub w pobliżu sklepu 14,29% odpowiedziało, że bardzo często, 57,14% nie 
doświadczyły takiego incydentu a po 14,29% uznało, że czasami bądź rzadko.  
 
Niepokojący jest fakt, że 14,29% sprzedawczyń przyznało się do sprzedaży osobom 
nietrzeźwym, pozostałe 85,71% twierdzi, że nigdy tego nie zrobiły. Ponadto 100% kobiet 
przyznało, że raz lub wiele razy zdarzały się sytuacje w których osoba nietrzeźwa chciała kupić 
alkohol.  

 
RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 
Uchwałą Nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Rozdrażew ustalono ilość zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych 
zawierających: 
 
 do 4,5% alkoholu oraz na piwo w ilości 18 zezwoleń 
 pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 18 zezwoleń 
 pow. 18% alkoholu w ilości 18 zezwoleń 
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Z przeznaczeniem do spożycia: 
 w miejscu sprzedaży w ilości 9 zezwoleń 
 poza miejscem sprzedaży w ilości 45 zezwoleń 

 
tab. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Zaw. do 4,5% 

alkoholu oraz na 
piwo 

10 10 10 10 11 

Zaw. pow.4,5% do 
18% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) 

10 10 10 10 11 

Zaw. pow. 18% 
alkoholu 10 10 10 10 11 

      
Przeznaczonych do 

spożycia poza 
miejscem sprzedaży 

30 30 30 30 33 

Przeznaczonych do 
spożycia w miejscu 

sprzedaży 
0 0 0 0 0 

 
tab. ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

rok ilość wydanych zezwoleń 

 
do spożycia poza 

miejscem sprzedaży 
 

do spożycia w miejscu 
sprzedaży 

2017 3 3 0 
2018 3 3 0 
2019 0 0 0 
2020 0 0 0 
2021 6 6 0 

 
tab. ilość jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

rok 2017 2018 2019 2020 2021 
liczba 6 5 7 0 3 

 
tab. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

 

10 10 10 10 11 

 
Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

miejscu (gastronomia) 
 

0 0 0 0 0 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrole 
podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem 
przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi i warunków z korzystania z zezwoleń.  
 
tab. kontrole podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

rok ilość kontrolowanych sklepów 
2017 3 
2018 5 
2019 7 
2020 3 
2021 5 
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Organizowane są także szkolenia dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych. W 
roku 2021 przeprowadzono szkolenie dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych 
poprzedzone eksperymentem „tajemniczy klient” (osoba pełnoletnia wyglądająca na 
nieletnią), mające na celu zbadanie czy sprzedawcy sprawdzają pełnoletniość kupujących 
alkohol. W pięciu z dziesięciu punktów sprzedaży alkoholu sprzedawca bez 
potwierdzenia wieku kupującego podał alkohol.  
 
MOTYWOWANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODYWKOWEGO  
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła sprawy dot. osoby 
mającej problem alkoholowy na podstawie złożonego do Komisji wniosku, który może 
złożyć każda osoba lub instytucja (pomoc społeczna, policja, zakład pracy). 
 
tab. ilość złożonych wniosków do Komisji 

2017 2018 2019 2020 2021 
7 11 6 4 0 

 
tab. ilość osób w sprawie których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do sądu z wnioskiem o 
skierowanie ich na  leczenie odwykowe 

2017 2018 2019 2020 2021 
3 4 3 1 2 

 
NIETRZEŹWOŚĆ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH A PRZESTĘPSTWA I 
WYKROCZENIA 
 
Dane dot. Gminy Rozdrażew – źródło Komisariat Policji w Koźminie Wlkp.  

 rok 2020 rok 2021  

 
Zatrzymani do wytrzeźwienia 

 
4 4 

 
Nietrzeźwi nieletni 

 
0 0 

 
Interwencje – ogółem 

– w tym gdzie przyczyną był alkohol 
 

130 
25 

158 
22 

 
Wypadki komunikacyjne z udziałem osób nietrzeźwych 

 
0 0 

 
Przestępstwa (rozboje, włamania, kradzieże itp.) 

spowodowane przez osoby będące pod wpływem alk. 
 

6 3 

 
Interwencje – ogółem 

– w tym gdzie przyczyną były narkotyki/dopalacze 
 

130 
0 

158 
0 

 
Wypadki komunikacyjne z udziałem osób po zażyciu 

narkotyków/dopalaczy 
 

0 0 

 
Przestępstwa (rozboje, włamania, kradzieże itp.) 
spowodowane przez osoby będące pod wpływem  

narkotyków/dopalaczy 
 

0 0 
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OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE  
 
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą uzyskać profesjonalną pomoc w 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.   
 
tab. ilość spraw realizowanych przez OIK w Krotoszynie – źródło PCPR Krotoszyn 

rok 2021 
ilość spraw przyczyna alkohol 

3 2 
 

Ponadto działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie podejmuje powołany zarządzeniem Wójta Gminy Rozdrażew Zespół 
Interdyscyplinarny poprzez realizację procedury „Niebieska Karta”. 
Niebieską Kartę może założyć, a przez to uruchomić całą procedurę: pomoc społeczna, 
służba zdrowia, oświata, policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
Tab. ilość „Niebieskich Kart”, które trafiły do Zespołu Interdyscyplinarnego  

2017 2018 2019 2020 2021 
10 7 3 3 7 

 
 
 

IV. CELE PROGRAMU  
 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 zakłada cel strategiczny, którym jest 
zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w 
tym zakresie. Wśród celów operacyjnych wyszczególniono profilaktykę uzależnień – cel 2, 
w której ujęte są obszary: zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom: uzależnienie od 
tytoniu, od alkoholu, od zachowań (uzależnienia behawioralne), od narkotyków. 
  
Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych 
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, używania środków psychotropowych, 
uzależnień behawioralnych oraz zapobieganie przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 
poziomu wiedzy oraz świadomości wśród lokalnej społeczności, za pośrednictwem 
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii ponadto ma na celu:  
 
1. zmniejszenie skali nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz 

ograniczenie ich negatywnych skutków;  
2. pomoc w rozwiązywaniu problemów osobom pijącym alkohol oraz zażywającym 

substancje psychotropowe w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz członkom ich rodzin 
doznającym z tego powodu szkód; 

3. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu jako formy profilaktyki w celu 
ochrony przed wykluczeniem społecznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 

4. wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii i 
alkoholizmu; 

5. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu, w szczególności 
poprzez realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

6. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
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7. profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami 
behawioralnymi;  

8. zmniejszenie naruszeń prawa na rynku sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

 
V. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 

ZADANIA DOT. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII FINANSOWANIE 
 

1. Upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

 

 

 
2. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu 

promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii oraz dot. konsekwencji zdrowotnej, 
społecznej i prawnej zażywania narkotyków i dopalaczy (ulotki, plakaty, 

informator, stron internetowa). 
 

500,00 

 
3. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje osób pracujących z 
dziećmi  i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz umiejętności  i podejmowania interwencji profilaktycznej. 
 

1.800,00 

 
4. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej                        

w Krotoszynie zajmującej się pomocą psychologiczną, prawną, interwencją w 
kryzysie, profilaktyką, terapią związaną  z narkomanią. 

 

3.000,00 

 
5. Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz zajęć 

informacyjno – edukacyjnych (dla dzieci, młodzieży, rodziców) w ramach 
profilaktyki uniwersalnej, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

promujących zdrowy styl życia. 
 

24.514,70 

RAZEM: 29.814,70 
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ZADANIA DOT. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLWOYCH 

FINANSOWANIE 

 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności z 
problemem alkoholowym. 

 
a) Opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 
b) Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty, w tym kierowanie sprawców 

przemocy w rodzinie na programy korekcyjno – edukacyjne. 
 

2.400,00 

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

 
a) Udzielanie pomocy prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym. 
b) Działalność Komisji ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w 

tym: 
 przeprowadzanie z osobą zgłoszoną do Komisji rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia; 
 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się specjalistycznemu leczeniu w warunkach 
stacjonarnych lub niestacjonarnych (wnioski do sądu); 

 udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego;  
 wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew; 

 kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych;  

 opracowanie i nadzór nad realizacją Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.200,00 
 

500,00 

 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
działalności szkoleniowej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

 
a) Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
wynikających z nadużywania alkoholu, w tym w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z założeniami 
Narodowego Programu Zdrowia (nauczycieli, członków GKRPA, ZI, 
GOPS, sprzedawców napojów alkoholowych). 

b) Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. 
problematyki alkoholowej (broszury, ulotki, plakaty, czasopisma itp.).  

c) Upowszechnianie informacji dot. zjawiska przemocy w rodzinie i 
możliwości przeciwdziałania tym zachowaniom, w szczególności w 
rodzinach z problemem alkoholowym (rozpowszechnianie materiałów 
edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat dostępności oferty 
pomocy – np. ulotki, strona internetowa gminy itp.) 

d) Upowszechnianie wiedzy na temat FAS (Alkoholowy Zespół 
Płodowy).  

 
 
 
 
 
 

10.000,00 
 
 
 

1.000,00 
 
 
 
 
 

500,00 
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e) Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz zajęć 

informacyjno – edukacyjnych, w tym prowadzenie dla dzieci i 
młodzieży pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl 
życia, wolny od używek takich jak alkohol oraz substancje 
psychoaktywne, organizacja wycieczek szkolnych, letniego 
wypoczynku oraz finansowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli 
do realizacji programów rekomendowanych w ramach profilaktyki 
uniwersalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców zgodnie z 
założeniami Narodowego Programu Zdrowia.  

f) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień 
behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno – 
edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych a także realizacja 
warsztatów profilaktycznych w tym zakresie.  

 

 
 

 
126.555,00 

 
 

 
 
 

22.750,84 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 
 

a) Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
Krotoszynie w obszarze pomocy rodzinom, w których występują: przemoc 
domowa, problemy alkoholowe, narkomania i sytuacje kryzysowe (pomoc 
psychologiczna i terapeutyczna). 

 

 
 
 
 

9.845,00 

RAZEM: 177.750,84 
 
 
VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Za każdorazowy udział w pracach komisji lub zespołu problemowego członkom Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Członkom Komisji przysługuje 
także zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdem na szkolenia, warsztaty, konferencje 
oraz na posiedzenia sądu w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
 
 

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU  
 

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z: 
 
1. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz budżetu 

gminy; 
2. wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o 
ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpki”. 
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VIII. REALIZATORZY PROGRAMU:  
 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie 
2. Urząd Gminy Rozdrażew 
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie 
4. Placówki oświatowe na terenie gminy Rozdrażew 
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 
6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
7. Sąd Rejonowy w Krotoszynie  
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1119) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050, z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja 
zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw określana jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę 
Gminy. 

Na mocy ustawy z 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2469) wprowadzony został jeden program w miejsce dotychczasowych dwóch odrębnych 
poświęconych problematyce alkoholowej i narkomanii. Elementem takiego programu mogą być również 
zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

Głównym celem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie już 
istniejących. 

Proponowany program zakłada kontynuację realizowanych w poprzednich latach form wsparcia osób 
i rodzin z problemem alkoholizmu, narkomanii oraz dotkniętymi przemocą w rodzinie, został ponadto 
uzupełniony o działania w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. 

Przy okazji tworzenia nowego programu preliminarz środków powiększono o kwotę 24.030,76 zł 
wynikająca z wartości opłat na zezwolenia na rok 2022 w oparciu o zadeklarowane wartości sprzedaży oraz 
o kwotę 114.474,54 zł środków niewykorzystanych w 2021 roku. 

 

 Wójt Gminy 

  

Mariusz Dymarski 
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