
UCHWAŁA Nr XVIII/108/ 2020 

RADY MIEJSKIE w SZYDŁOWIE 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 
4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), oraz art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 
852, poz. 1655, poz. 1818) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 1-

§ 2. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 
I tóŚy Miejskiej 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XVIII / 108/ 2020 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 24 stycznia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA ROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK 



I . WSTĘP 
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 uchwalanego corocznie 
przez Radę Miejską. Zadaniem Programu jest zapobieganie powstaniu nowych problemów 
alkoholowych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 
w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 
następstw nadużywania alkoholu. Alkoholizm jest chorobą społeczną i jak każda inna choroba 
wymaga leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie 
tylko od osób uzależnionych, ale także od osób ich otaczających. Im szybciej podjęte zostaną 
konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces, tym mniej osób 
zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych spowodowanych 
w stanie nietrzeźwym, tym mniej przemocy w rodzinie. 
I I . NAJWAŻNIEJSZE P R O B L E M Y A L K O H O L O W E 
1. Szkody występujące u osób pijących: 

- samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu, 
- uszkodzenie zdrowia u osób nadmiernie pijących, 
- nadumieralność w młodszych przedziałach wiekowych. 
Spożywanie alkoholu może być przyczyną śmiertelnego zatrucia. Wywołuje wiele 
wypadków ze skutkami śmiertelnymi bądź trwałego kalectwa. Jest jednym z czynników 
prowadzących do samobójstw. Utrudnia i opóźnia proces diagnozowania i leczenia wielu 
niebezpiecznych chorób. 

2. Szkody występujące u członków rodzin alkoholików: 
- głęboka patologia życia rodzinnego i społecznego, 
- zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem oraz demoralizacją. 

3. Alkoholowa demoralizacja środowiska pracy obejmuje przede wszystkim absencję, wypadki 
i obniżenie wydajności pracy. Spożycie alkoholu w miejscu pracy w ostatnich latach 
zmniejszyło się, ale obserwuje się dużo większą patologizację alkoholową wśród 
bezrobotnych. 

4. Naruszanie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe. Do najważniejszych problemów 
należą: 
- wpływ nietrzeźwych na popełnianie przestępstw, oraz na zjawisko recydywy, 
- przemoc w rodzinach alkoholików, 
- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym, 
- alkoholowe zaburzenia zachowania w miejscach publicznych. 

5. Niekorzystne społeczne zmiany w strukturze spożycia napojów alkoholowych: 
- mniejszy odsetek abstynentów, 
- spadek wieku pierwszego kontaktu z alkoholem (między 11 a 14 rokiem życia), 
- wzrost spożycia alkoholu przez kobiety, a nawet kobiety będące w ciąży. 

6. Naruszanie prawa związanego z obrotem alkoholem: 
- nielegalny import i sprzedaż napojów alkoholowych, 
- sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, 
- promocja, reklama i propagowanie napojów alkoholowych. 

I I I . C E L E GMINNEGO PROGRAMU P R O F I L A K T Y K I I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW A L K O H O L O W Y C H ORAZ M E T O D Y I C H OSIĄGANIA 

1. Zmniejszanie ilości spożywanego alkoholu przez młodzież oraz zmniejszanie ilości 
nowych przypadków uzależnień, 
metody: 
a) eliminowanie możliwości zakupu i spożycia przez niepełnoletnich, 



b) wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod uczenia postaw 
i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, 

c) interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka, 
d) edukacja: dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży 

w utrzymaniu abstynencji, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
e) prowadzenie rozmów interwencyjno - motywacyjnych z osobami wnioskowanymi 

o zastosowanie leczenia odwykowego. 
2. Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanego nadużywaniem alkoholu, 

metody: 
a) wprowadzenie do podstawowej opieki zdrowotnej (a także do instytucji związanych 

z edukacją i kształceniem) metod wczesnego diagnozowania zagrożeń związanych 
z przemocą domową, 

b) edukacja społeczna na temat czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania 
zagrożeniom . 

3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 
metody: 
a) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej 

i społecznej dla członków tych rodzin, 
b) prowadzenie stałej kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat zjawisk patologicznych 

oraz sposobów uzyskiwania wsparcia w sytuacjach kryzysowych, 
c) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu bezpieczeństwa ofiar 

przemocy domowej szczególnie dzieci, zbieranie dokumentacji przypadków przemocy 
domowej. 

4. Rozwój potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się 
w rodzinach alkoholowych. 

5. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki. 
6. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych. 
7. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich 

rozwiązywania na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw. 
8. Szukanie wsparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów 

alkoholowych. 
9. Kontynuacja działalności świetlic środowiskowych, koordynacja pracy świetlic 

środowiskowych, których głównym zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży w połączeniu z realizacją programów profilaktycznych, pomoc 
organizacyjno - merytoryczna. 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wspólna realizacja działań związanych 
z profilaktyką dzieci i młodzieży. 

11. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych. 
12. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym. 
13. Kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim. 
IV. ZADANIA WŁASNE MIASTA I GMINY SZYDŁÓW 
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
stanowi, iż „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 



alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gminy". 
W związku z powyższym art. 4 ust. 1 nakłada na Miasto i Gminę Szydłów obowiązek 
realizowania jako zadania własnego gminy następujących przedsięwzięć: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej: 
a) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do 

osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego, 

b) szkolenia dla członków GKRPAlkoh. w tematyce związanej z realizacją nowych zadań 
programu, 

c) szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, 
d) finansowanie kosztów bieżących wynikających z funkcjonowania świetlic 

środowiskowych (umowa - zlecenie), 
e) wydawanie opinii sądowo - psychiatryczno - psychologicznych, koszty związane 

z kierowaniem spraw do sądów - opłaty sądowe, 
g) zakup materiałów biurowych dla GKRPAlkoh, niezbędnych do prowadzenia 

dokumentacji i wykonywania swoich zadań, 
h) działalność Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków 

rodzin, dla osób doświadczających przemocy w zakresie: 
- świadczenia usług profilaktyczno-edukacyjnych w stosunku do dzieci z rodzin 

z problemem uzależnienia od alkoholu oraz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, 
- praca indywidualna z uzależnionymi, 
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego, 
- motywowanie do leczenia, 
- udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu, 
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymywania, 

- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej, 
i) dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły oraz 

organizacje pozarządowe, 
j ) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej, 
k) stała współpraca z Policją, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, SPZOZ, 

Sądem - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, wychowawcami i nauczycielami szkolnymi 
w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy - alkoholowe i przemoc domowa 
pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie: 
a) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do 

osób uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego, 

b) szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem przemocy 
domowej, 

c) edukacja publiczna, 
d) organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzależnionych poprzez udział 

w masowych zabawach bezalkoholowych, 
e) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -

doposażenie, 
f) prowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej i programów profilaktycznych 

(w tym zakup materiałów oraz artykułów papierniczych), 



g) dopłaty do stołówek szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 
h) współpraca z policją, SPZOZ, wychowawcami i nauczycielami szkolnymi w zakresie 

profilaktyki uzależnień,. 
3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin dotkniętych lub 

zagrożonych problemem alkoholowym: 
a) prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży obejmującą: 
- profilaktykę pierwszorzędową - adresowaną do ogółu dzieci i młodzieży, mającą 

na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej 
czy narkotykowej, 

- profilaktykę drugorzędową - adresowaną do grup podwyższonego ryzyka, a więc do 
osób, które przeszły już inicjację i u których występują liczne lub poważne problemy 
(osobiste, rodzinne, szkolne). 

W ramach profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są programy profilaktyczne 
w szkołach i innych placówkach oświatowych, które mają charakter: 
• informacyjno - edukacyjny - nastawiony na przekazywanie informacji o zagrożeniach 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i mechanizmach powstawania 
uzależnień, a także na ćwiczenie ważnych umiejętności życiowych, 

• alternatyw - umożliwiające dzieciom i młodzieży zaspokajanie potrzeby aktywności 
i osiągnięć poprzez angażowanie się w jakąś pozytywną działalność - sport, turystyka, 

akcje charytatywne, ekologia, plastyka, 
• terapeutyczny - zwracanie uwagi na mocne strony dziecka, które stanowią postawę 

działań wspomagających jego rozwój, 
b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania 
świadomych i odpowiedzialnych decyzji zapobiegających używanie substancji 
psychoaktywnych, 

c) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, np. kluby dyskusyjne, gazetki, itp., 

d) wspieranie rozwoju - warsztaty, szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu 
profilaktyki problemowej i promocji zdrowia, 

e) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci, młodzieży 
i ich rodziców, 

f) wspieranie akcji żywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagrożonych 
niedożywieniem na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących 
w rodzinnych domach, 

g) inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację zimowego i letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży poza rodzinnym środowiskiem często skażonym 
uzależnieniami m. in. udział dzieci i młodzieży w obozach profilaktycznych, koloniach 
z elementami profilaktyki i innych formach wypoczynku pozwalających na kształtowanie 
prawidłowych postaw osobowościowych. 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży w tym 
prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych: 
a) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spożycia 

alkoholu, 
b) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic 

środowiskowych (w tym zakup wyposażenia oraz artykułów papierniczych, chemicznych 
oraz spożywczych), doposażenie świetlic, 



c) prowadzenie działalności profilaktycznej (alkoholizm, przemoc) w szkołach z terenu 
gminy (programy, spektakle, kampanie), 

d) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania patologiom 
społecznym, 

e) zapobieganie występowania przemocy w rodzinie, 
f) promowanie zdrowego trybu życia, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

g) wspieranie działalności sportowo - rekreacyjnej oraz profilaktycznej dla dzieci i młodzieży 
(konkursy, festyny, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych), 

h) dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych (zakup sprzętu sportowego) dla dzieci 
i młodzieży, 

i) wspieranie i finansowanie lokalnej imprezy z okazji Dnia Dziecka, 
j ) współpraca z policją, M-GOPS, SPZOZ, szkołami, Radą Miejską, w zakresie niezbędnym 

do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

k) finansowanie kolonii zimowych i letnich oraz wyjazdów połączonych z programami 
profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 

1) wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców, nauczycieli, pracowników 
socjalnych, policjantów, 

m) upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu problematyki 
uzależnień, 

n) edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzależnień. 
5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami: 
a) prowadzenie kampanii informacyjnej wśród sprzedawców oraz promowanie właściwych 

postaw obywatelskich piętnujących sprzedaż dzieciom i młodzieży napojów alkoholowych 
i wyrobów tytoniowych, 

b) wydawanie opinii w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, 

c) postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Miejskiej 
w Szydłowie w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na 
miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 

d) prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
e) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz pokrywanie kosztów za paliwo zużyte podczas 
przejazdu do/z podmiotu gospodarczego prowadzącego sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych: 
- kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza 
miejscem sprzedaży, 

- członkowie GKRPAlkoh. dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia, 



- zakres kontroli: 
• zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym 
zezwoleniem, 

• przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

• przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 
- czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej 
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, 

- podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do przeprowadzenia 
kontroli, 

- z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje 
się do organu wydającego decyzję, 

6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, akcji, innych organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 
a) wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, 
b) finansowanie kosztów bieżących wynikających z funkcjonowania Punktów 

Konsultacyjnych (umowa - zlecenie), 
c) wsparcie finansowe funkcjonowania świetlic profilaktyczno - środowiskowych, 
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. 

V. ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 
1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej jest dokonywane z opłat 

pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
2. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań 

związanych z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

V I . ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW A L K O H O L O W Y C H 

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w każdym posiedzeniu: 
- przewodniczący komisji - 300,00 zł za udział w posiedzeniu, 
- członek komisji - 150,00 zł za udział w posiedzeniu. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności sporządzona każdorazowo 
z posiedzenia. 

V I I . SZCZEGÓŁOWE C E L E I ZADANIA STANOWI PRELMINARZ WYDATKÓW 
NA 2020 ROK, KTÓRY J E S T ZAŁĄCZNIKIEM DO NINIEJSZEGO 
PROGRAMU. 



Załącznik 
do Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 
w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2020 

Lp. NAZWA ZADANIA DO WYKONANIA C E L ZADANIA PLANOWANE 
W Y D A T K I (w zł) 

i 2 3 4 

1. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do Komisji. 
Wnioskowanie do Rady Gminy o przeznaczenie środków na realizację 
programów. 
Rozmowy edukacyjno-motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu 
i podejmowanie decyzji, co do dalszego działania wobec osoby 
uzależnionej. 

10.800,00 

2. 

Prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu 
odwykowemu osób, które nadużywaniem alkoholu powodują 
rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają 
się od pracy albo notorycznie zakłócają porządek publiczny. 

Możliwość realizacji przez Komisję art. 24 i 25 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowanie na badanie 
przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego. 
Opłaty sądowe, za badania przez biegłych w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia 

3.800,00 

3. 

Działalność PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH dla: osób 
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; dla osób 
doświadczających przemocy; świadczenie usług 
profilaktyczno-edukacyjnych w stosunku do dzieci z rodzin 
z problemem uzależnienia od alkoholu oraz rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie - pod kierownictwem dojeżdżającego 
terapeuty. 

Kontynuowanie pracy Punktów dla osób uzależnionych od alkoholu, 
członków ich rodzin, świadków i osób doświadczających przemocy 
w rodzinie, dzieci z rodzin uzależnionych dotkniętych przemocą w rodzinie 
(umowa zlecenie). 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 
dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii. 
Motywowanie i kierowanie do leczenia. Udzielanie wsparcia i pomocy 
psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich 
rodzinom. Ważną rolą Punktów Konsultacyjnych jest prowadzenie 
działalności informacyjnej dla osób z rodzin uzależnionych (członków 
rodzin uzależnionych) i zagrożonych problemem alkoholizmu. 

17.640,00 



4. 
Praca merytoryczna Koordynatora i GKRPA 
Płace, ZFN, ZUS, ZFŚS, badania lekarskie, delegacje 
i inne narzuty od wynagrodzenia, zakup akcesoriów 
i sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, itp. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani. 
Współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
i wychowawczych. 
Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Komisji. Współpraca 
z Sądem Rejonowym, Policją i Prokuraturą. Zakup sprzętu elektronicznego 
niezbędnego do prowadzenia pozalekcyjnej profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej 
i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

200,00 

5. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych w szczególności dla dzieci, młodzieży 
Szkolenia dla: 
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
- sprzedawców napojów alkoholowych i inne. 

Finansowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. 
Szkolenia dla: sprzedawców napojów alkoholowych, członków GKRPA 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Zapoznanie się z nowymi przepisami (dokształcanie). 

2.990,00 

6. 
Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy 
Szydłów: energia, gaz, węgiel, zakup sprzętu, materiałów, 
środki czystości, umowy zlecenia, i inne. 

Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży. 
Bieżące wydatki na utrzymanie świetlic środowiskowych. 13.100,00 

7. 

Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie aktywnych form wypoczynku. 
Nagrody dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą 
w celu zagospodarowania jej wolnego czasu. 

Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu 
lokalnych imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu, ale 
w szczególny sposób eksponujących ten fakt. Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
Za zaangażowanie i wkład pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

2.100,00 

R A Z E M : 50.630,00 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/108/ 2020 
Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 24 stycznia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 

I. WSTĘP 
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu 

przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się 
poważnym problemem społecznym. Narkomania powstaje na skutek zanikania 
tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji 
wychowawczej rodziny. Jest niepokojącym przejawem trudności dojrzewania 
psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi. Zażywanie 
narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, prawnych a także 
zdrowotnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw. zespołu uzależnienia a także ostrych 
i przewlekłych chorób, w tym zakażenia wirusem HIV. Narkomania jest przyczyną 
tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
społeczeństwa. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. 
U. z 2019 r. poz. 852 ze zmianami) wprowadziła konieczność przeznaczenia części 
środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 
zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te należą do zadań 
własnych Gminy. 

II. ZADANIA WŁASNE GMINY 
Przeciwdziałanie narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii obejmuje: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, m. in. w PUNKCIE KONSULTACYJNYM działającym 
w Szydłowie, ul. Targowa 5. 

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, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

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

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

III. CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
W roku 2020 w zadaniach własnych Miasta i Gminy Szydłów najważniejsza jest 
realizacja punktu 3 programu, tj. szeroko rozumiana PROFILAKTYKA. 
OGÓLNYM CELEM J E S T ZAHAMOWANIE POPYTU NA NARKOTYKI, 
ZMIERZAJĄCE DO JEGO LIKWIDACJI 



Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju zjawiska zahamowanie popytu na narkotyki 
jest celem, który przy uruchomieniu spójnej strategii profilaktycznej jest możliwy do 
osiągnięcia poprzez realizację pięciu celów szczegółowych. 
Cel 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używania 

środków psychoaktywnych. 
Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 
Cel 3. Pogłębianie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii oraz 

skutecznych strategii profilaktycznych. 
Cel 4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych. 
Cel 5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych 

uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii. 

IV. PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w zdecydowanej większości pokrywa się 
z profilaktyką uwzględnioną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Wypływa z tego wniosek, że prawidłowa realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to również dobra realizacja Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PUNKTU 
KONSULTACYJNEGO, Świetlic Środowiskowych, współpraca z instytucjami, 
zakładami pracy, stowarzyszeniami, szkołami, Policją, Parafiami Rzymskokatolickimi, 
przychodniami zdrowia zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych spowoduje również realizację PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 
V. PRELIMINARZ WYDATKÓW W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2020 STANOWI ZAŁĄCZNIK DO 
NINIEJSZEGO PROGRAMU 



Załącznik 
do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

P R E L I M I N A R Z WYDATKÓW 

w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Lp. NAZW A ZADANIA DO WYKONANIA C E L ZADANIA PLANOWANE WYDATKI 
(w zł) 

1. Przeciwdziałanie narkomanii 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 
dzieci, młodzieży i rodziców. 

200,00 

R A Z E M 200,00 


