
UCHWAŁA NR XLI/282/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.), art.41 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kawęczynie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od  01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/282/2021 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 
W  GMINIE  KAWĘCZYN NA 2021 ROK 

I. Analiza problemów uzależnień w Gminie Kawęczyn oraz zasoby umożliwiające prowadzenie działań 
profilaktycznych 

Według ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez PARPA ok. 2% ogółu mieszkańców to osoby 
uzależnione od alkoholu, ok. 4% stanowią osoby żyjące w rodzinach z osobą uzależnioną od alkoholu 
a ok. 6% osoby pijące nadmiernie i szkodliwie. 

Według stanu na dzień 19.10.2021 r. liczba mieszkańców Gminy Kawęczyn wynosi 5322 osób. 
Przekładając dane uzyskane w badaniach PARPA na liczbę mieszkańców Gminy Kawęczyn szacuje się, 
że ok.: 

106 osób jest uzależnionych od alkoholu; 

212 osób żyje w rodzinach z osobą uzależnioną od alkoholu; 

319 osób spożywa napoje alkoholowe nadmiernie i szkodliwie. 

Reasumując jest to ok. 637 osób, którym alkohol zaburza życie w sposób bezpośredni lub pośredni. 
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych. Z uwagi na to działania w zakresie 
zapobiegania problemom uzależnień i rozwiązywania ich powinny być przedmiotem szczególnej troski ze 
strony organów administracji rządowej i samorządowej. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie w gminie Kawęczyn w latach 2018-
2020. 

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów uzależnień w gminie w 
latach 2017-2019 wielkość wydatków  

2018 r. 2019 r.  2020 r. 

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych  

42 965,00 zł 43 790,07 zł 39 453,99 

na przeciwdziałanie narkomanii  1 900,00 zł 2 600,00 zł 0,00 zł 
razem  44 865,00 zł 46 390,07 zł 39 453,99 

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie odgrywa gminna komisja 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Wybrane dane dotyczące działalności Komisji w gminie 
Kawęczyn przedstawia poniższa tabela. 

Działalność GKRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie 
w latach 2018-2020 

Parametr/ Rok 2018 2019 2020 
liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy 
interwencyjno-motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu  

3 3 2 

liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których GKRPA 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego  

0 3 1 

liczba punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z 
problemem alkoholowym i członków ich rodzin na terenie gminy 

1 1 1 

liczba osób z problemem alkoholowym, którym udzielono porad w 
punkcie konsultacyjno-informacyjnym  

40 40 46 
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liczba osób współuzależnionych, którym udzielono porad w 
punkcie konsultacyjno-informacyjnym  

8 13 12 

liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w 
pomieszczeniach policyjnych 

4 7 5 

Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych do izby wytrzeźwień 0 0 0 

Obok GKRPA istotną funkcję w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie pełni Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych w Kowalach Pańskich-Kolonii dostępny dla klientów w godzinach popołudniowych 
– jego lokalizacja umożliwia osobom zgłaszającym się do punktu dyskrecję i komfort psychiczny. 

Pomoc osobom dotkniętym problemami uzależnień w gminie świadczy również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Ponadto Komisja współpracuje ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Kawęczyn, z Zespołem 
Interdyscyplinarny oraz z Komisariatem Policji w Dobrej. 

II. Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 

Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 powierza się Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kawęczynie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kawęczynie jest odpowiedzialna za wykonanie gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na 
rok 2022. 

Budżet, jaki zostanie wykorzystany na realizację programu to kwota 56.000,00 zł. Budżet stanowią 
w całości środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

III. Cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022 

1. Przeciwdziałanie nowym problemom alkoholowym i narkomanii na terenie Gminy Kawęczyn. 

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących. 

3. Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień. 

4. Tworzenie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu – promocja zdrowego 
stylu życia bez nałogów. 

IV. Strategie działania prowadzące do osiągnięcia celów 

1. Działalność informacyjna, edukacyjna i szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności skierowana do dzieci i młodzieży 
(dystrybucja wśród wielu adresatów materiałów informacyjno-edukacyjnych: broszur, plakatów, ulotek 
z profilaktycznymi treściami edukacyjnymi). 

2. Zapewnianie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i przemocy 
w rodzinie; tworzenie grup wsparcia. 

4. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii 
w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego. 

5. Organizowanie, wspieranie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych  przez gminne jednostki, 
instytucje i stowarzyszenia oraz osoby fizyczne służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
i przeciwdziałaniu narkomanii, imprez  promujących  zdrowy styl życia bez używek. 

6. Współdziałanie z gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami, Komisariatem Policji, Sądem 
Rejonowym, Placówkami Leczenia Odwykowego, Ośrodkami Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, 
Zespołem Interdyscyplinarnym. 

V. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kawęczyn na 2022 rok (budżet 
56.000,00 zł). 
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Lp. Zadanie Kwota planowana w zł 

1. Koszty procedury postępowania sądowego w leczeniu osób 
uzależnionych 

2.000,00 

2. Funkcjonowanie punktu wsparcia dla osób uzależnionych i 
członków ich rodzin ( w tym zakup środków czystości i środków 
ochrony osobistej) 

17.500,00 

3. Wsparcie psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemami 
uzależnień – praca psychologa  

5.800,00 

4. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

1.000,00 

5. Zakup nagród na Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewaj razem z 
nami” związany z edukacją antyalkoholową 

 1.000,00 
 

6. Organizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania narkomani dla dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców. 

3.000,00  

7. Zakup nagród na gminny konkurs „Mamo, Tato – Nie pij, Nie pal”  1.000,00 

8. Wspomaganie działalności gminnych jednostek, instytucji, 
stowarzyszeń  i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii: 
a)zakup wiaty rezerwowej na boisko w Tokarach Pierwszych; 
b)inne. 

11.000,00 
 
 

7.000,00 
 

4.000,00 
9. Zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych z problemem 

alkoholowym 
1.200,00 

10. Dofinansowanie stanowiska konsultanta ds. zdrowia psychicznego 
utworzonego  w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.  

4.500,00 

11. Wynagrodzenie dla członków gminnej komisji za udział w pracach 
komisji 

8.000,00 

 Razem:         56 000,00 

Środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym 
roku budżetowym będą przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku następnym. 
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VI. Ustalenie zasad wynagradzania członków gminnej  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

1. Ustala się wynagrodzenie dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w pracach komisji w wysokości 6 diet pełnej diety przysługującej pracownikowi 
z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. 

2. Ustala się wynagrodzenie dla Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w pracach komisji w wysokości 4,5 diety pełnej diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży 
służbowej na terenie kraju. 

3. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w pracach komisji w wysokości 4 diet pełnej diety  przysługującej pracownikowi z tytułu podróży 
służbowej na terenie kraju. 

4. Wynagrodzenie przysługuje w przypadku potwierdzonego uczestnictwa w pracach  komisji. 

5. Pod pojęciem uczestnictwa w pracach komisji rozumie się: udział w posiedzeniach, kontrolach, wyjazdy 
do środowiska. 

6. Wynagrodzenia pokrywane będą w całości  z budżetu stanowiącego środki pochodzące z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLI/282/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Kawęczyn na rok 2022 
 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie 
przez Radę Gminy.  

Rada Gminy Kawęczyn przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 
2022 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych i uwzględnia cele 
operacyjne dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych określone w 
narodowym programie zdrowia. 

Program profilaktyki opracowano spełniając wymogi ustawowe, tj: 
- Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119), 
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050),  
które zobowiązują Radę Gminy do określenia zadań do realizacji z zakresu problematyki 
uzależnień w postaci gminnych programów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A70B72CF-D3B9-47C2-A8F4-85329FD56D9C. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska I
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska II
	Zalacznik 1 Cyfra rzymska III
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 4 Cyfra rzymska IV

	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Ustęp 6 Cyfra rzymska V

	Zalacznik 1 Cyfra rzymska VI

	Uzasadnienie

