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I. WSTĘP 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok określa 

sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 

1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1286 z późn. zm.) 

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią 

rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. 

Program jest integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-

2020 w Gminie Koniecpol i jest zgodny z założeniami: 

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.); 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. 

2015 r. poz. 1390 z późn. zm.); 

3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. DIAGNOZA STANU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY 

KONIECPOL  

 
Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także             

o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej 

społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska. 

Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia,      

a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia, są różne w zależności    

od środowiska. 

 

Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie Gminy 

Koniecpol jest analiza danych uzyskanych z instytucji, które z racji swej działalności zajmują się 

problematyką alkoholową. 

I tak : 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Na terenie Gminy Koniecpol sprzedaż napojów alkoholowych 

prowadzona jest: 

2015 r. 2014 r.  2013 r.  

- w sklepach 38 38 36 

- w zakładach gastronomicznych 16 16 15 

Ogółem:  54 54 51 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., Gminę Koniecpol zamieszkuje 9.898 mieszkańców, tak więc na 

jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada  około 183 mieszkańców (w 2014 r. na jeden punkt 

sprzedaży przypadało około 200 mieszkańców, ). 

 

 2015 r. 2014 r.  2013 r.  

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co do których 

istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu. 

15 12 15 

Ponadto Komisja kontynuowała sprawy wszczętych w poprzednich latach  

 

 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu 

 

 2015 r. 2014 r.  2013 r.  

Liczba rodzin objętych pomocą - ogółem  229 219  232 

Liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą: 25 23  17 

liczba osób w rodzinach 37 34  28 

w tym liczba dzieci  2 3  7 

 

 



 

 

 

 Komisariat Policji w Koniecpolu 

 

 2015 r 2014 r.  2013 r.  

Interwencje domowe, gdzie sprawcy działali pod wpływem alkoholu  104 91 75 

Wykroczenia pod wpływem alkoholu (w tym kolizje drogowe) 86 93 77 

Liczba założonych Niebieskich Kart  44 26 23 

Liczba wszczętych postępowań dotyczących przemocy w rodzinie 24 17 11 

 

 

 Punkt Konsultacyjny w Koniecpolu 

 

 2015 r. 2014 r.  

Liczba osób uzależnionych od alkoholu korzystających z usług Punktu 

Konsultacyjnego 

- w tym liczba udzielonych porad tym osobom 

 

8 

21 

 

26 

47 

Liczba osób współuzależnionych korzystających z usług Punktu 

Konsultacyjnego, 

- w tym liczba udzielonych porad tym osobom 

 

3 

8 

 

7 

7 

Ofiary przemocy domowej 

- w tym liczba udzielonych porad tym osobom 

2 

8 

4 

4 

Sprawcy przemocy 

- w tym liczba udzielonych porad tym osobom 

1 

3 

5 

5 

 

Działalność Punktu konsultacyjnego polegała przede wszystkim na: 

 zwiększaniu dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób zgłaszających problemy 

emocjonalne, uzależnionych, współuzależnionych; ofiar i sprawców przemocy domowej oraz DDA z 

terenu Miasta i Gminy Koniecpol. 

 udzieleniu pomocy psychoterapeutycznej dla ofiar przemocy domowej 

 interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, stosujących przemoc domową 

 wspieranie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy domowej 

 kierowaniu do odpowiednich instytucji i specjalistów 

 inicjowaniu procesu leczenia; motywowaniu do poddania się terapii w specjalistycznych placówkach 

 udzielanie wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych 

 

 

Biorąc pod uwagę powyższą charakterystykę problemów alkoholowych występujących  

na terenie Gminy Koniecpol, ważne jest położenie szczególnego akcentu na działalność 

profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży. Weryfikowanie ryzykownych przekonań oraz trening 

konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami przyczynią się do zmniejszenia 

ryzyka sięgania po alkohol przez osoby niepełnoletnie.  

 



 

 

Nie bez znaczenia jest także niesienie pomocy osobom zmagającym się z trudami leczenia  

i pozostawania w stanie trzeźwości oraz wspieranie członków rodzin osób uzależnianych  

od alkoholu. 

Tylko dzięki skoordynowanym, spójnym działaniom instytucji oraz organizacji pozarządowych  

i stowarzyszeń, a także społeczności lokalnej, możliwa jest skuteczna profilaktyka i próba 

rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie naszej gminy. 

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Koniecpol, a w szczególności następujące 

grupy osób: 

1. Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie. 

2. Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem). 

3. Rodziny (w tym osoby współuzależnione,  Dorosłe Dzieci Alkoholików ) oraz najbliższe 

otoczenie osób z problemem alkoholowym. 

 

IV. OKREŚLENIE ZASOBÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY 

 

Na terenie Gminy Koniecpol  rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy  

w Rodzinie. 

3. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin  

4. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

6. Komisariat Policji. 

7. Placówki kulturalne i oświatowe. 

8. Zakłady opieki zdrowotnej. 

9. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.  

10. Kościoły i związki wyznaniowe. 

 

 



 

 

V. CELE I ZADANIA PROGRAMU 
 

Celem głównym programu jest ograniczenie skali występujących na terenie Gminy Koniecpol 

uzależnień oraz ich negatywnych następstw, w szczególności przemocy w rodzinie. 

 

 

I.  
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od   alkoholu 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania 

1 Udzielenie wsparcia 

psychologicznego, 

edukacyjnego, 

emocjonalnego, prawnego 

dla  osób  z problemem 

alkoholowym  

Działalność Punktu Konsultacyjnego 

 

Placówki wsparcia dziennego 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Organizacje pozarządowe 

 

2 Motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia 

terapii w placówkach 

leczenia odwykowego typu 

stacjonarnego i 

ambulatoryjnego 

Działalność Punktu Konsultacyjnego 

 

Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania 

1 Prowadzenie poradnictwa 

oraz udzielanie wsparcia dla 

członków rodzin w których 

występują problemy 

alkoholowe 

Finansowanie działalności Punktu 

Konsultacyjnego 

 

Prowadzenie konsultacji 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Organizacje pozarządowe 

2 Udzielanie pomocy prawnej 

zmierzającej do ochrony przed 

następstwami nadużywania 

alkoholu przez bliską osobę 

Finansowanie dyżurów prawnika Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Organizacje pozarządowe 

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć. 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania 

1 Edukacja publiczna 

społeczności lokalnej 

Prowadzenie działalności 

informacyjnej o miejscach i 

instytucjach zajmujących się 

niesieniem pomocy osobom w 

kryzysie (ulotki, ogłoszenia w lokalnej 

prasie, na tablicach ogłoszeń, na 

stronie internetowej) 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

Organizacje pozarządowe 



 

 

2 Edukacja dzieci i młodzieży Organizowanie i prowadzanie zajęć 

edukacyjno - warsztatowych na terenie 

szkół i placówek typu wsparcia 

dziennego i świetlic wiejskich poprzez 

zatrudnienie psychologa na terenie 

szkół. 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Placówki oświatowe 

 

Organizacje pozarządowe 

3 Edukacja rodziców Organizowanie spotkań edukacyjnych 

dla rodziców 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Placówki oświatowe 

 

Organizacje pozarządowe 

4 Edukacja grup zawodowych Organizowanie szkoleń dla 

nauczycieli, pedagogów, sprzedawców 

napojów alkoholowych oraz osób 

zajmujących się problematyką i 

rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych tj. Pracowników 

Gminnego Ośrodka pomocy 

Społecznej, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

 

Placówki oświatowe 

 

Placówki wsparcia 

dziennego 

 

Organizacje pozarządowe 

5 Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży z grupy ryzyka. 

Prowadzenie placówek typu wsparcia 

dziennego 

Działanie 

ciągłe 

Organizacje pozarządowe 

realizujące zadania 

związane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych 

 

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

6 Tworzenie dodatkowych form 

spędzania wolnego czasu przez 

dzieci i młodzież  

Wsparcie organizacji pozarządowych i 

klubów sportowych , realizujących 

zadania związane z profilaktyką  

Działanie 

ciągłe 

Organizacje pozarządowe 

realizujące zadania 

związane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

7 Organizowanie półkolonii, 

kolonii w okresie letnim i 

zimowym z programem 

profilaktyki 

Dofinansowanie i finansowanie 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

organizacje pozarządowe 

 

Jednostki Samorządu 

Terytorialnego 

IV.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 



 

 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania  

1 Udzielanie wsparcia 

społeczności abstynenckiej 

Udzielanie wsparcia merytorycznego, 

rzeczowego oraz finansowego dla 

stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

utrzymywania więzi wśród 

społeczności abstynenckiej 

Działanie 

ciągłe 

Organizacje pozarządowe 

realizujące zadania 

związane z profilaktyką i 

rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych 

2 Wspieranie inicjatyw 

profilaktycznych promujących 

trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu 

Organizowanie lokalnych imprez, 

konkursów i zajęć promujących 

zdrowy styl życia bez używek 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Placówki oświatowe i 

kulturalne  

 

Komisariat Policji 

 

Organizacje pozarządowe  

3 Szkolenia dla członków 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Pełnomocnika 

Organizowanie i uczestnictwo w 

szkoleniach 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Jednostki Samorządu 

Terytorianlego 

4 Szkolenia dla Sprzedawców Organizowanie i uczestnictwo w 

szkoleniach 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

V.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania 

1 Wspieranie osób 

pozostających bez zatrudnienia 

na rynku pracy 

Kierowanie osób bezrobotnych 

pozostających bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej do wykonywania prac 

społecznie użytecznych 

Działanie 

ciągłe 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

UMiG w Koniecpolu 

2 Wspieranie przedsięwzięć 

mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji 

osób pozostających bez 

zatrudnienia 

Aktywizacja zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

zatrudnienie socjalne, zatrudnienie 

wspierane 

działania 

ciągłe 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Powiatowy Urząd Pracy 

CIS 

VI.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

L.p. Nazwa zadania  Sposób realizacji zadania Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za realizację 

zadania  

1 Kontrola punktów sprzedaży 

alkoholu 

Prowadzenie działań kontrolnych, 

interwencyjnych punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Działanie 

ciągłe 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

 

 



 

 

VI. MONITORING I EWALUACJA 

 

Koordynację Programu powierza się przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Koniecpolu.  

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie: 

 wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi  

na terenie gminy, 

 analizy danych na temat problemu alkoholowego w gminie, 

 ankiet i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Sprawozdanie z realizacji Programu przygotuje przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych w Koniecpolu i przedstawi je Burmistrzowi Koniecpola  

do końca I kwartału 2017 r.  

Burmistrz, po zatwierdzeniu sprawozdania, przedstawi je Radzie Miejskiej w Koniecpolu. 

 

 

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Finansowanie realizacji zadań określonych w programie będzie dokonywane w ramach 

posiadanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

 

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ KOMISJI     

          ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KONIECPOLU  

 

1. Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w posiedzeniach, za udział w czynnościach 

kontrolnych oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się zgodnie z 

art.4¹ ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa 

się wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji RPA: 

 Przewodniczący Komisji  - 120,00 zł 

 Z-ca Przewodniczącego - 110,00 zł 

 Członkowie   - 100,00 zł 

2. Koszty wynagrodzenia obejmują koszty dojazdu na posiedzenie komisji. 



 

 

3. Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji tylko wówczas, gdy potwierdzą swój udział 

w pracach komisji składając własnoręczny podpis na liście obecności. 

4. Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji wypłacane będzie miesięcznie z dołu  

na podstawie imiennej listy obecności. 

5. Ustala się zwrot kosztów podróży dla członków Komisji za udział w szkoleniach oraz 

innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań Komisji. 



 

 

Plan finansowy 

do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2016 rok 
 

Lp. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwota 

1 Wynagrodzenie posiedzeń GKRPA 9 000,00 

2 Wywiady środowiskowe 1 000,00 

3 Opłaty sądowe, biegłych psychologa i psychiatry 4 000,00 

4 Wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 9 000,00 

5 Szkolenia dla sprzedawców i GKRPA 2 500,00 

6 Zakup materiałów dla szkół do profilaktyki zapobiegania 

alkoholizmowi 

2 500,00 

7 Prowadzenie punktu konsultacyjnego 6 000,00 

8 Edukacja dzieci i młodzieży zatrudnienie psychologa szkolnego 15 000,00 

 RAZEM 49 000,00 

Lp. Przeciwdziałanie narkomanii Kwota 

1 Przeciwdziałanie narkomanii 1 000,00 

 RAZEM 1 000,00 

Lp. Dotacje do zadań zleconych - konkursy Kwota 

1 Dotacje 150 000,00 

 RAZEM 150 000,00 

 OGÓŁEM  200 000,00 

 


