
UCHWAŁA NR XVII/99/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. 
z 2019.506 z późn.zm.), art.41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019.2277) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019.852 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1. 

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
na rok 2020 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy

Barbara Przybylik
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Załącznik do uchwały Nr XVII/99/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019.2277).

Podstawą prawną do działań związanych z problemami narkomanii jest ustawa z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019.852 z późn.zm.).

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Pilica i ma na celu 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń terapeutycznych i rehabilitacyjnych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

Program ma również na celu wydłużenie życia mieszkańców gminy, poprawę jakości ich życia związanej ze 
zdrowiem, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zakłada, że większość kompetencji 
i zadań zlokalizowanych jest na poziomie samorządu gminy.

Na mocy zadań określonych ustawami gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane 
do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii, skuteczniej 
i efektywniej pomagać osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym, a szczególnie dzieciom z rodzin 
dotkniętych chorobą alkoholową.

Alkoholizm, narkomania to choroba, która rozwija się latami. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do 
ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego chorego, ale dotykają one osoby, które żyją, 
pracują z uzależnionymi.

Program jest kontynuacją prac podjętych w 2019 r. Zadania gminnego programu będą finansowane

przez Gminę z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

I. Cele gminnego programu:

a) cele globalne

- zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy

- ograniczenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz zwiększenie skuteczności działań 
niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami

- propagowanie zdrowego trybu życia mieszkańców gminy poprzez profilaktykę związaną z używaniem 
substancji psychoaktywnych

b) cele jednostkowe

- zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych, wynikających z nadużywania alkoholu 
i narkomanii

- zapobieganie i skuteczne ograniczenie przypadków picia alkoholu i spożywania środków 
narkotycznych przez młodzież

- ograniczenie ilości nowych przypadków uzależnień

- zmniejszenie rozmiarów zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych nadużywaniem alkoholu 
i środków narkotycznych

- ograniczenie ilości i zapobieganie występowaniu przypadków przemocy w rodzinie spowodowanej 
nadużywaniem alkoholu i środków odurzających oraz łagodzenie skutków takich zdarzeń dla życia 
rodzinnego
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- eliminowanie czynnika nietrzeźwości, nadużywanie alkoholu i środków odurzających jako jednej 
z przyczyn naruszania prawa oraz porządku publicznego

- promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii

- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu

II. Diagnoza sytuacji na terenie gminy w aspekcie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Gmina liczy 8556 mieszkańców, w tym:

- dzieci i młodzież do lat 18-tu - 1491

- dorosłych - 7065

W gminie funkcjonuje 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych w rozbiciu na:

Punkty sprzedaży detalicznej:                                     ogółem : -   24

w tym: pełny zakres (piwo, wino, wódka) -   14

niepełny zakres (piwo, wino) -     1

piwo -    6

piwo + wódka -    3

Punkty gastronomiczne:                                           ogółem : -    5

w tym: pełny zakres (piwo, wino, wódka) -    1

niepełny zakres (piwo, wódka) -   0

samo (piwo) -   4

piwo, wino -   0

Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 227 osób powyżej 18-tego roku życia. Jako 
przelicznik brano pod uwagę punkty sprzedaży detalicznej i gastronomicznej.

Z przedstawionych danych wynika, że w gminie Pilica nastąpił spadek ilości punktów alkoholowych, 
w stosunku do roku 2018 o 5 punktów.

Liczba wydanych zezwoleń:

Uchwała Nr LI/352/2018 Rady Miasta  i Gminy w Pilicy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie 
Gminy Pilica, określa następujące limity:

Ustala się limit 120 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży – w tym:

1. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa),

3. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

W 2019 r. wydano ogółem 43 zezwolenia, w tym:

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5%  
zawartości alkoholu oraz na piwo – 17 zezwoleń,

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 9 zezwoleń,

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 18% 
zawartości alkoholu – 12 zezwoleń.
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Ustala się limit 90 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży – w tym:

1. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa),

3. 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

W 2019 r. wydano ogółem 6 zezwoleń, w tym:

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do 4,5%  zawartości 
alkoholu oraz na piwo – 4 zezwolenia,

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 zezwolenie,

- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18% 
zawartości alkoholu – 1 zezwolenie.

Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy są dane z Komisariatu 
Policji, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Szkół.

Z danych Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu wynika, że w roku 2019 na terenie gminy Pilica odnotowano 
następujące zdarzenia:

1. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

- prowadzono 3 postępowania przygotowawcze za posiadanie i sprzedaż narkotyków (art. 62 UPN i inne),

- nie zatrzymano osób będących pod wpływem narkotyków,

2. Ilość i rodzaj przeprowadzonych interwencji i zdarzeń:

- zrealizowano 434 interwencje,

- zrealizowano 108 interwencji powodowanych przez nietrzeźwych,

- zatrzymano 19 nietrzeźwych kierujących art.178 a kk,

- zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących art. 87 kw,

- stwierdzono 85 faktów nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

- zatrzymano 18 praw jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu,

- nie odnotowano przypadku zatrzymania pijanych nieletnich.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 9 rodzinom z problemem alkoholowym. Pracownicy Ośrodka 
nie zetknęli się w środowisku z problemem narkotykowym.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie jest również liczba wniosków składanych 
do GKRPA o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W roku 2019 Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 18 wniosków o leczenie odwykowe: 

1 osoba nadużywająca alkohol została zmotywowana do dobrowolnego leczenia

1osobę skierowano do poradni psychiatrycznej

1 wniosek skierowano do Sądu o leczenie odwykowe przymusowe,

7 wniosków skierowano do biegłego psychologa i biegłego psychiatry o wydanie opinii o stopniu 
uzależnienia od alkoholu,

8 wniosków zostało wstrzymanych
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III. Zadania gminy służące prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

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

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

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

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

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

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej

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

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 
rodzin w tym przeprowadzanie bieżących remontów, zakup materiałów i doposażenia

- informowanie o chorobie alkoholowej i uzależnieniach leczenia osób uzależnionych oraz 
pomoc prawna i doradcza

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilicy

- kierowanie osób na badanie u lekarzy biegłych

- kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach 
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami 
Lecznictwa Odwykowego

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

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie działalności świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych

- doposażenie świetlic i ognisk w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Ad 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.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- propagowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek przy organizacji imprez 
kulturalno-artystycznych i pikników rodzinnych

- edukacja rodziców i wychowawców w dziedzinie profilaktyki i uzależnień
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- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wśród członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie 
przemocy w rodzinie

- organizowanie badań, sondaży, opinii, diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan 
problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy

- ścisłe przestrzeganie uchwał Rady Miasta i Gminy Pilica dotyczących liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych

- prowadzenie określonej kontroli punktów napojów alkoholowych i lokali gastronomicznych

- koordynowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz ścisła współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z Komisjami Rady Miasta i Gminy, OPS, Policją, Prokuraturą i Sądami

- organizowanie w szkołach podstawowych konkursów „Nie dla alkoholu i narkotyków”

- finansowanie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakup 
niezbędnego sprzętu

- finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych i ognisk 
wychowawczych

- współdziałanie z kościołem i organizacjami społecznymi zmierzające do ograniczenia 
spożycia alkoholu

- organizowanie spektakli profilaktyczno- terapeutycznych dla młodzieży szkolnej (szkół 
podstawowych i szkół średnich) lub zajęć warsztatowych

- finansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez instytucje mające w statucie 
profilaktykę

- organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi, a w szczególności 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia

- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Warunkiem dofinansowania jest 
realizacja programu profilaktycznego

- finansowanie nagród dla dzieci młodzieży biorących udział w turniejach sportowych

- zapewnienie korzystania z obiektów sportowych i zajęć polegających na aktywności fizycznej 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych

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

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych

- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia

- finansowanie punktu konsultacyjnego

- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przemocy w rodzinie

- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

- dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych, festynów, wycieczek organizowanych przez 
szkoły

- współpraca z policją

- finansowanie autorskich programów profilaktycznych w placówkach kultury i sportu
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Ad 5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez :

- współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilicy,

- podejmowanie akcji kontrolnych przez upoważnionych członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w stosunku do podmiotów sprzedających 
i podających napoje alkoholowe pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym 
oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych.

Ad. 6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- podejmowanie działań służących integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, 
leczenie i rehabilitacja, do której należą:

1. leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

2. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

3. działania na rzecz pomocy dzieciom osób uzależnionych

4. wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów ds. przemocy w rodzinie

5. umożliwienie organizacji spotkań AA w budynkach użytku publicznego Miasta i Gminy

IV. Zadania Gminy związane z przeciwdziałaniem narkomanii

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem:

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

- współpraca z Poradnią Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnień oraz Zakładami Lecznictwa 
Odwykowego w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków w celu 
zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego

- upowszechnianie materiałów informacyjnych

- bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą, Sądami, Szkołami w celu 
podnoszenia skuteczności podejmowanych działań

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy  psychospołecznej i prawnej:

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- działanie punktu konsultacyjnego w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii

- organizowanie festynów przy udziale osób uzależnionych jako alternatywna forma spędzania czasu

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- edukację rodziców i wychowawców w dziedzinie profilaktyki uzależnień

- upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień
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- organizowanie spektakli profilaktycznych dla młodzieży szkolnej lub zajęć warsztatowych

- organizowanie konkursów na temat profilaktyki uzależnień

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- opłacanie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia

- finansowanie punktu konsultacyjnego

- finansowanie szkoleń dla osób działających na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii

- tworzenie systemu wspierania i szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej  i kontraktu 
socjalnego.

Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez:

- rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz 
członków ich rodzin

- pomoc społeczna dla osób kończących pozytywnie leczenie

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  otrzymują wynagrodzenie za 
udział w posiedzeniach komisji w wysokości:

- Przewodniczący komisji - 230 zł

- Członkowie komisji - 180 zł

Podstawą do otrzymania wynagrodzenia jest udokumentowana obecność na posiedzeniu komisji.

Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu w terminie wypłat dla pracowników Urzędu.

VI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Program będzie realizowany:

- w zakresie alkoholizmu przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych przy 
współdziałaniu Pełnomocnika Burmistrza do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- w zakresie narkomanii przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.
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