
UCHWAŁA NR XLV/333/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rozdrażew na 2023 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 ze zm.), 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. 2 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 terenie 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 stycznia 2023 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 XLV/333/2022  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia 21 grudnia 2022 r.  

 
 

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

GMINY ROZDRAŻEW NA ROK 2023 
 
 
I. WPROWADZENIE  
 
Alkoholizm, narkomania a także uzależnienia behawioralne stanowią niewątpliwe problemy 
społeczne w XXI wieku. Wymienione zagadnienia mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
zarówno jednostek jak i całych rodzin, aby zapobiegać tym problemom oraz rozwiązywać już 
istniejące na samorządy nakłada się obowiązek realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, a zadania 
własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) oraz art. 10 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050), obejmują 
one:  
 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Przeciwdziałanie narkomanii – ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk życia 
społecznego związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.  

 
Realizacja wymienionych zadań prowadzona jest w postaci uchwalonego przez Radę Gminy 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie gminy Rozdrażew na 2023 rok, zwanego dalej „Gminnym Programem”. 
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. 
 
Gminny Program jest kontynuacją wielu działań profilaktyczno – edukacyjnych podejmowanych w 
latach poprzednich, które mają na celu właściwe kształtowanie polityki społecznej w obszarze 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz 
zapobieganiu uzależnieniom behawioralnym, a także minimalizowania już istniejących szkód 
społecznych i zdrowotnych wynikających z uzależnień.  

 
II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 
 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) 

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1608) 
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 
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW  
 
W bieżącym roku zlecono przeprowadzenie Diagnozy Problemów Społecznych występujących na 
terenie naszej gminy. Badania ankietowe zostały przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i 
Reedukacji „Atelier” z Krakowa, wzięło w nich udział łącznie 249 osób, w tym: 151 uczniów, 89 
dorosłych mieszkańców oraz 9 sprzedawców napojów alkoholowych.  

 
BADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY  
 
W badaniu ankietowym wzięło udział 151 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych w 
Rozdrażewie i Nowej Wsi, z czego połowę próby stanowiły  dziewczęta, połowę chłopcy. Z 
otrzymanego raportu wynika, że:  
 
Problem alkoholowy:  

→ 26% badanych uczniów jest po inicjacji alkoholowej  

→ 17% ankietowanych spożywało alkohol więcej niż jeden raz 

→ 30% uczniów uważa, że zdobycie alkoholu w swojej miejscowości byłoby łatwe 

→ 20% badanych nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości alkoholu  
 
Problem nikotynowy: 

→ 10% badanych uczniów kiedykolwiek paliło papierosy / 14% ankietowanych paliło e-papierosy 

→ 5% uczniów paliło papierosy więcej razy niż jeden raz / 7% paliło e-papierosy więcej niż jeden 
raz  

→ 6% respondentów nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości papierosów / 18% nie zdaje sobie 
sprawy ze szkodliwości e-papierosów  

 
Problem narkotykowy:  

→ 4% badanych zażywało kiedykolwiek środki psychoaktywne  

→ 2% ankietowanych uważa, że zdobycie narkotyków w ich miejscowości byłoby łatwe / 3% 
uważa, że zdobycie dopalaczy w ich miejscowości byłoby łatwe 

→ 3% ankietowanych nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości narkotyków / 2% nie zdaje sobie 
sprawy ze szkodliwości dopalaczy  

 
Problem przemocy:  

→ 28% badanych uczniów doświadczyło przemocy a także 28% badanych stosowało przemoc 
wobec innych  

→ 13% było ofiarami przemocy ze strony rówieśników  

→ 47% respondentów deklaruje, że w ich szkole występuje przemoc między uczniami  
 
Uzależnienia behawioralne: 

→ 11% ankietowanych korzysta z urządzeń elektronicznych dłużej niż 3 godziny dziennie  

→ 6% badanych doświadczyło negatywnych skutków zdrowotnych związanych z korzystaniem z 
urządzeń elektronicznych  

→ 16% badanych kłamało np. przed rodzicami, aby ukryć prawdziwą ilość czasu spędzonego na 
korzystaniu z urządzeń elektronicznych  
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DOROŚLI MIESZKAŃCY  
 
Ankiety dotyczące występujących problemów społecznych na terenie naszej gminy wypełniło 89 
dorosłych mieszkańców z czego 75% próby stanowiły kobiety, 25% mężczyźni, oto wnioski wynikające 
z otrzymanego raportu:  
 
Problem alkoholowy:  

→ 90% dorosłych mieszkańców spożywa alkohol  

→ 10% ankietowanych pije alkohol kilka razy w tygodniu lub codziennie  

→ 8% badanych wykonywało obowiązki pod wpływem alkoholu  

→ 8% badanych prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, zaś 46% było świadkami sytuacji w 
której ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu  

→ 3% osób zna w swoim otoczeniu kobiety w ciąży spożywające alkohol  

→ 8% ankietowanych nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości alkoholu  
 
Problem nikotynowy:  

→ 10% mieszkańców pali papierosy codziennie / 7% badanych paliło także e-papierosy 

→ 6% respondentów bezskutecznie próbowało rzucić palenie 

→ 10% osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości e-papierosów  
 

Problem narkotykowy: 

→ 6% dorosłych badanych zażywało kiedykolwiek substancje psychoaktywne  

→ 2% ankietowanych zażywa substancje psychoaktywne raz w tygodniu lub częściej  

→ 3% respondentów nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości narkotyków 

→ 7% badanych zna miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze  
 

Problem przemocy: 

→ 15% dorosłych mieszkańców zna osoby, które doświadczają przemocy w swoim domu 

→ 6% ankietowanych deklaruje, że doświadczyło przemocy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy  

→ 7% respondentów stosowało przemoc wobec drugiej osoby w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

→ 2% osób uważa, że stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest dobrą metodą wychowawczą 

→ 43% badanych doświadczyło cyberprzemocy  

→ 8% badanych przyznaje, że stosowało przemoc w Internecie 
 
Uzależnienia behawioralne:  

→ 93% ankietowanych korzysta z urządzeń elektronicznych codziennie  

→ 10% badanych korzysta z urządzeń elektronicznych powyżej 5 godzin w ciągu dnia 

→ 90% respondentów korzysta z urządzeń elektronicznych dłużej niż wstępnie zakładało 

→ 17% osób deklaruje granie lub obstawianie gier na pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

→ 28% respondentów uważa, że nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych stanowi 
znaczny problem wśród dorosłych mieszkańców  

→ 73% ankietowanych uważa zaś, że nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych stanowi 
znaczny problem wśród dzieci i młodzieży 

→ 45% badanych deklaruje, że nawet przebywając w domu myśli o pracy 

→ 65% osób przyznaje, że zdarza im się kupić więcej rzeczy niż początkowo przewidywali 
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BADANIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 
W badaniu ankietowym wzięło udział także 9 sprzedawców napojów alkoholowych, wnioski z 
nadesłanego raportu pokazują, że:  
 

→ 78% sprzedawców stwierdza próby zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie 

→ 100% sprzedawców sprawdza dowód osobisty klienta za każdym razem kiedy wygląda on 
młodo 

→ 44% sprzedawców przyznaje, że osobom małoletnim zdarza się prosić dorosłych klientów o 
kupno dla nich alkoholu 

→ 89% sprzedawców stwierdza próby zakupu alkoholu przez osoby nietrzeźwe  

→ 89% sprzedawców w ciągu ostatnich 2 lat brało udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu 

→ 89% sprzedawców przyznaje, że nigdy nie zdarzyło im się wzywać Policji z powodu zakłócania 
porządku przez osobę pod wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży  

 
RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 
Uchwałą Nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rozdrażew 
ustalono ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających: 
 

a) do 4,5% alkoholu oraz piwo 18 zezwoleń 
b) pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 18 zezwoleń 
c) pow. 18% alkoholu 18 zezwoleń  

 
z przeznaczeniem do spożycia:  

a) w miejscu sprzedaży 9 zezwoleń 
b) poza miejscem sprzedaży 45 zezwoleń  

 
tab. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych: 

 
 

2018 
 

2019 2020 2021 2022  
(do 30.11) 

 
Przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

 
10 10 10 11 11 

 

Przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży miejscu 
(gastronomia) 

 

0 0 0 0 0 

 
tab. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Rodzaj: 
 

2018 
 

2019 2020 2021 2022 (do 30.11) 

a) do 4,5% alkoholu oraz 
na piwo 10 10 10 11 11 

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

10 10 10 11 11 

c) pow. 18% alkoholu 10 10 10 11 11 
 

Z przeznaczeniem do 
spożycia: 
 

     

a) poza miejscem 
sprzedaży 30 30 30 33 33 

b) w miejscu sprzedaży 0 0 0 0 0 
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tab. ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

Rok Ilość wydanych zezwoleń 

 

Do spożycia poza 
miejscem sprzedaży 

 

Do spożycia w miejscu 
sprzedaży 

2018 3 3 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 6 6 0 

2022 (do 30.11) 0 0 0 

 
tab. ilość jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Rok 
 

2018 2019 2020 2021 2022 (do 30.11) 
 

Liczba 
 

5 7 0 3 5 

 
NIETRZEŹWOŚĆ W MIEJSACH PUBLICZNYCH A PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA  
 

Dane dot. Gminy Rozdrażew – źródło Komisariat Policji w Koźminie Wlkp.  

 Rok 2021 
Rok 2022 (do końca 

października)  
 

Zatrzymani do wytrzeźwienia 
 

4 3 
 

Nietrzeźwi nieletni 
 

2 0 
 

Interwencje – ogółem 
– w tym gdzie przyczyną był alkohol 

 

186 
41 

96 
36 

 

Wypadki komunikacyjne z udziałem osób nietrzeźwych 
 

0 0 
 

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

 

5 6 

 

Interwencje – ogółem 
– w tym gdzie przyczyną były narkotyki/dopalacze 

 

186 
0 

96 
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 

 
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może rozpatrzeć sprawy dot. osoby 
mającej problem z nadużywaniem alkoholu na podstawie złożonego do Komisji wniosku, który może 
złożyć każda osoba lub instytucja (pomoc społeczna, policja, zakład pracy) .  

 
tab. ilość złożonych wniosków do Komisji 

2018 2019 2020 2021 2022 (do 30.11) 

11 6 4 0 2 
 
tab. ilość osób w sprawie których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do sądu z wnioskiem o 
skierowanie ich na  leczenie odwykowe 

2018 2019 2020 2021 2022 (do 30.11) 

4 3 1 2 0 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza także kontrole podmiotów 
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz warunków korzystania z 
w/w zezwoleń.  

 
tab. kontrole podmiotów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Ilość kontrolowanych 
sklepów 

3 5 7 3 5 5 

 

 
IV. CELE GMINNEGO PROGRAMU 
 
IV.1. Cel główny:   
 
Zapobieganie i ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu, 
narkotyków i innych środków psychoaktywnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a także 
zapobieganie występowaniu problemów wynikających z uzależnień behawioralnych.  
 
IV.2. Cele szczegółowe:  
 

1. Zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz środków psychotropowych i ograniczenie ich 
negatywnych skutków.  

2. Pomoc w rozwiązywaniu już istniejących problemów wynikających z nadużywania napojów 
alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych, poszczególnym jednostkom a także członkom 
ich rodzin doznających z tego powodu szkód. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki uzależnień 
poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej.  

4. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu jako formy profilaktyki uzależnień oraz w 
celu ochrony przed wykluczeniem społecznym w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  

5. Wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholizmu, narkomanii. 
6. Zmniejszenie naruszeń prawa na rynku sprzedaży napojów alkoholowych.   
7. Przeciwdziałanie występowaniu przemocy w rodzinie.  

 
V. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU 
 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu.  
 
Działania:  

a) Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych placówek specjalistycznej 
pomocy. 

b) Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: przeprowadzanie z osobą 
zgłoszoną do Komisji rozmów motywujących do podjęcia leczenia. 

c) Kierowanie osób na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania właściwego rodzaju zakładu leczniczego oraz opłacenie kosztów jego 
powołania.  

d) Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się specjalistycznemu leczeniu (kierowanie wniosków do 
sądu) oraz opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF402A0E-45BB-4F90-8473-1BF15D5C65C9. Podpisany Strona 6



 7 

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

a) Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty, w tym kierowanie sprawców przemocy w rodzinie na 
programy korekcyjno – edukacyjne.  

b) Prowadzenie edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy: finansowanie szkoleń dla osób 
zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie związanych z wdrażaniem procedur 
interwencji.  

c) Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 
przeciwdziałania tym zachowaniom: zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – 
edukacyjnych oraz finansowanie kampanii społecznych o tematyce przemocy.  

d) Działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: udział w pracach Zespołu 
Interdyscyplinarnego.  

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

a) Podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie uzależnień od alkoholu, 
narkotyków i uzależnień behawioralnych poprzez zakup i upowszechnianie materiałów 
informacyjno – edukacyjnych dotyczących tych zagadnień (plakaty, broszury, filmy oraz inne 
materiały profilaktyczne).  

b) Realizacja kampanii społecznych dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków i 
uzależnień behawioralnych.  

c) Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 
tym także prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia wolny 
od używek oraz urządzeń elektronicznych.  

d) Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych 
oraz uzależnień behawioralnych poprzez finansowanie szkoleń, w tym szkoleń uprawniających 
nauczycieli do realizacji w szkołach rekomendowanych programów profilaktycznych.  

e) Organizowanie oraz finansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych mających 
na celu przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia. 

 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
 
Działania:  

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). 
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5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
Działania:  

a) Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Rady 
Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

b) Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i 
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 
VI. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU  
 

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

 
VII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZIWĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
 
Za każdorazowy udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej 
członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.  
 
Członkom Komisji przysługuje także zwrot kosztów podróży w związku z wyjazdem na szkolenia, 
warsztaty, konferencje oraz ma 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.  

 
VIII. FINANSOWANIE GMINNEGO 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; 
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”; 

3. budżetu gminy.  
 
Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
wymienionych w niniejszym programie ujęte są w planie budżetu gminy Rozdrażew na rok 2023 w 
dziale 851 „ochrona zdrowia”; rozdział 85153 „przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 9.000,00 zł; 
rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” w wysokości 78.000,00 zł.  
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IX. PRELIMINARZ WYDATKÓW  
 

851 85153  PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII  

  

2710 

 

Dofinansowanie dział. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
Krotoszynie 
 

3.000,00 

4210 

 

Zakup materiałów do realizacji programów 
profilaktycznych, oraz innych materiałów 
profilaktycznych (plakaty, broszury, filmy) 
 

1.000,00 

4300 

 

Zakup usług pozostałych, w tym realizacja programów 
profilaktycznych oraz szkolenia grup zawodowych 
 

5.000,00 

851 85154  PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  

  

2710 

 

Dofinansowanie dział. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
Krotoszynie 
 

11.263,00 

4110 
 

Składki ZUS 
 

500,00 

4120 
 

Składki FP 
 

100,00 

4170 

 

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia 
członków GKRPA, realizatorów programów prof., 
instruktorów 
 

12.000,00 

4210 

 

Zakup materiałów do realizacji programów 
profilaktycznych, oraz innych materiałów 
profilaktycznych także z zakresu uzależnień 
behawioralnych (plakaty, broszury, filmy) 
 

11.237,00 

4300 

 

Zakup usług pozostałych, w tym realizacja programów 
profilaktycznych, także z zakresu uzależnień 
behawioralnych, szkolenia grup zawodowych, wycieczki 
szkolne, półkolonie, zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży 
 

39.000,00 

4390 
 

Opłacenie biegłych sądowych 
 

2.400,00 

4410 
 

Podróże służbowe 
 

500,00 

4420 
 

Koszty postępowania sądowego 
 

1.000,00 

   RAZEM:  87.000,00 
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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) 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. 

Program zakłada kontynuację wielu działań profilaktyczno – edukacyjnych podejmowanych w latach 
poprzednich, które mają na celu właściwe kształtowanie polityki społecznej w obszarze wychowania 
w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz zapobieganiu 
uzależnieniom behawioralnym, a także minimalizowania już istniejących szkód społecznych i zdrowotnych 
wynikających z uzależnień. 

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Mariusz Dymarski  
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