
UCHWAŁA NR XVII/186/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art 41 ustawy z dnia 26 października 1982r.   o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.2277 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 852 z póź.zm.) oraz art.17 ust 
1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z póź.zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2021, będący integralną  częścią Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Łodygowice na lata 2014-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2021. 

WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Łodygowice zwany dalej Programem, określa sposób realizacji zadań własnych gminy 

wynikających z 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 r. poz. 2277 z póź.zm.) i art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z póź.zm.) 

Powyższy Program kontynuuje realizację sprawdzonych w poprzednich latach działań, ale podejmuje 

również nowe przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich skuteczność. 

Program przygotowano w oparciu o wytyczne PARPA do realizowania i finansowania Gminnych Programów 

Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

I REALIZATOR PROGRAMU 

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz 

art. 10 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  będzie realizowany przez Urząd Gminy 

w Łodygowicach. 

Urząd Gminy w Łodygowicach realizować będzie Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z: 

1. Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Pełnomocnikiem Wójta ds. PiRPA 

3. Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej. 

4. Punktem konsultacyjnym w Łodygowicach 

5. Komisariatem Policji w Łodygowicach. 

6. Placówkami oświatowymi. 

7. Organizacjami pozarządowymi. 

8. Instytucjami i innymi podmiotami realizującymi zadania określone w Programie na podstawie umów i zleceń. 

Nadrzędnym celem Programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych 

zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, 

które aktualnie występują. Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie 

różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol, narkotyki i inne uzależnienia w całej społeczności 

lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. szkody zdrowotne 

spowodowane nadużywaniem alkoholu, narkotyków, zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, 

narkotykami, w tym zjawisko przemocy domowej, nietrzeźwość w miejscach publicznych. Program na 2021 rok 

zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. 

Źródłem finansowania Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości musi być 

przeznaczony na realizację Programu i nie może być przeznaczony na inne cele – zgodnie z art. 182 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości. 

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/186/2020

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 15 października 2020 r.
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II.   PODSTAWY PRAWNE 

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty prawne: 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z póź.zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z póź.zm.) 

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365 Dz.U. 

2020 poz. 322, 1492) 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1057) 

5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z póź. zm.) 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218, 956) 

 

III.    DIAGNOZA 

Liczba mieszkańców w Gminie Łodygowice (stan na 31.12.2019 r.) wynosiła 14 563 osoby w tym 11 449 

mieszkańców powyżej 18 r.ż. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wszczęła postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w stosunku do 23 osób. W punkcie konsultacyjnym 

zarejestrowano 19 osób. Udzielono 106 porad indywidualnych. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ważnych zezwoleń) w naszej Gminie wynosiła 

77 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 24 przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży. 

Uzależnienie od alkoholu oraz związane z nim problemy przekładające się na dysfunkcję rodzin są częstą 

przyczyną interwencji rodziny, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji ds. przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, dzielnicowego czy też pedagoga szkolnego. Część dorosłych mieszkańców gminy 

nie dostrzega negatywnych skutków problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Uzależnione 

osoby dorosłe rzadko chcą poddawać się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. Problem nadużywania 

alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie. 

Uchwałą Nr XXXIV/372/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. Rada Gminy ustaliła maksymalną liczbę 

80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łodygowice, w tym: 

- 80 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 80 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa), 

- 80 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Ponadto został ustalony limit 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

- 50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa), 

- 50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Również został ustalony limit 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 do 18% zawartości alkoholu(z wyjątkiem piwa), 

- 30 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Kluczową rolę w działaniach podejmowanych w ramach Programu odgrywa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodygowicach. Na Komisji spoczywa między innymi obowiązek 

podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku 
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poddania się leczeniu odwykowemu. Ponad to na mocy Zarządzenia Nr 2/OR/2020 Wójta Gminy Łodygowice 

powołany został Pełnomocnik ds. PiRPA umocowany do koordynacji i nadzoru realizacji Programu. 

 

IV.   ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Łodygowice, a w szczególności: 

1. Dzieci i młodzież. 

2. Rodzice, opiekunowie i wychowawcy. 

3. Konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych. 

4. Osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione. 

5. Rodziny osób z problemem uzależnień i przemocy. 

6. Pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Łodygowice zajmujący się zawodowo lub służbowo 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

 

V.    CELE, PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU. 

1. CELE 

Cel główny: 

rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, a także 

ograniczanie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

·podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożycia, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, 

·podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat problemów związanych z używaniem 

narkotyków, środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku, 

·podejmowanie działań zmierzających do stwarzania i organizowania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży, 

Cel główny realizowany będzie w obszarach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej, 

rehabilitacji oraz promocji zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej. 

2. PRIORYTETY 

a) zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem uzależnień oraz dla 

osób doznających przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie i upowszechnianie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie wśród 

mieszkańców, a w szczególności wśród młodzieży poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających ze 

spożywania alkoholu, używania narkotyków, zażywania substancji psychoaktywnych, nikotyny oraz 

zachowań ryzykownych. 

c) monitorowanie oferty zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

d) zintensyfikowanie działań w zakresie skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży 

i podawania, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych. 

3. Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te 

obejmują: 

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
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b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

c) 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, 

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, 

e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

f) wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy: 

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem, 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomani, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

d) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii, 

e) pomoc społeczną 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. 

4. Harmonogram działań Programu na poszczególne zadania w 2021 roku. 

4.1 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

Lp Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Prowadzenie punktu 

informacyjno-konsultacyjnego 

dla ofiar przemocy, dla osób 

uzależnionych od alkoholu lub 

narkotyków oraz dla członków 

ich rodzin 

Dyżury terapeuty w punkcie 

konsultacyjnym. 

Porady  telefoniczne 

Interwencje kryzysowe. 

Kontakty emaliowe, 

rozmowy przez 

komunikatory internetowe. 

 

 

Zakup materiałów , 

literatury fachowej, ulotek 

dla osób korzystających 

z pomocy terapeuty. 

Ilość porad 

udzielonych 

klientom 

Ilość porad 

telefonicznych 

Liczba interwencji 

kryzysowych. 

 

 

Liczba zakupionych 

materiałów 

informacyjnych 

Specjalista terapii 

uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy 

2 Współpraca z Poradniami oraz 

Ośrodkami Leczenia 

Uzależnień od alkoholu 

Kierowanie na leczenie 

odwykowe uzależnionych 

i współuzależnionych od 

alkoholu mieszkańców 

gminy. Pomoc w wyborze 

Ośrodka. 

Ilość osób, które 

podjęły leczenie.  

GKdsPiRPA 
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3 Współpraca z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie 

w Żywcu, Pełnomocnikiem 

Burmistrza Żywca ds. PiRPA 

oraz Miejską Komisją DS. 

PiRPA w Żywcu 

Kierowanie na badanie do 

biegłych sądowych osób 

podejrzanych 

o nadużywanie alkoholu. 

Wymiana doświadczeń 

dotyczących działań 

w ramach programu 

profilaktycznego. 

Liczba osób 

skierowanych na 

badanie. 

 

Liczba wydanych 

opinii.  

 

Liczba spotkań. 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

 

 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

4 Współpraca z Komisariatem 

Policji w Łodygowicach 

Udzielanie informacji 

o możliwościach pomocy 

osobom uzależnionym od 

alkoholu lub narkotyków 

z terenu Gminy. 

Informowanie  

o możliwościach działań 

wobec sprawców i ofiar 

przemocy w rodzinie. 

Rozeznanie środowiska 

zagrożonego uzależnieniem. 

Ilość zgłoszeń 

o podjęcie 

interwencji. 

 

 

 

 

 

 

Ilość podjętych 

działań. 

Policja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy 

5 Współpraca z Ośrodkiem 

Przeciwdziałania Problemom 

Alkoholowym w Bielsku 

Białej 

Izolacja osób stwarzających 

zagrożenie życia i zdrowia 

osób uzależnionych. 

Współfinansowanie 

działalności. 

Ilość osób, które 

podjęły leczenie. 

GKdsPiRPA 

 

Urząd Gminy 

6 Współpraca z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

Udział w postępowaniach  

w ramach prowadzonych 

procedur Niebieskiej Karty. 

Monitorowanie sytuacji 

rodzinnej osób 

uzależnionych od alkoholu 

lub narkotyków. 

Ilość posiedzeń Grup 

Roboczych oraz 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Przewodniczący 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

7  Zakup i rozpowszechnianie 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych (literatura, 

ulotki, plakaty, broszury, 

środki audiowizualne) ze 

szczególnym uwzględnieniem 

klientów punktu 

konsultacyjnego oraz 

instytucji i organizacji 

współpracujących w zakresie 

realizacji zadań wynikających 

z niniejszego Programu. 

Zakup materiałów 

informacyjno-edukacyjnych 

dot. Profilaktyki uzależnień 

od alkoholu, narkotyków 

lub substancji 

psychoaktywnych. 

Liczba zakupionych 

materiałów 

informacyjnych 

Urząd Gminy 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

 

Przewodnicząca 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

z GOPS 

8 Prowadzenie działań 

skierowanych do 

mieszkańców gminy 

Łodygowice- szczególnie do 

osób uzależnionych lub 

narażonych na uzależnienie- 

ukazujące zgubne skutki 

nadużywania alkoholu 

i narkotyków oraz 

propagujące zdrowy styl 

życia. 

Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych wśród 

pedagogów szkolnych, 

instytucji oświatowych, 

instytucji wspomagających 

realizację Programu. 

Ilość 

rozpowszechnionych 

materiałów. 

Przewodnicząca 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

z GOPS 

Pracownicy GOPS 

Pedagodzy szkolni 
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9 Udział gminy Łodygowice 

w finansowaniu lecznictwa 

prowadzonego przez poradnie 

i zakłady lecznictwa służby 

zdrowia, w celu zwiększenia 

dostępności pomocy 

terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych 

i współuzależnionych oraz 

zagrożonych uzależnieniem, 

w tym finansowanie kosztów 

Wyjazdowych Sesji 

Terapeutycznych dla 

pacjentów ośrodków 

lecznictwa odwykowego – 

mieszkańców gminy 

Łodygowice. 

Rozeznanie potrzeb 

placówek leczenia 

uzależnień. 

Finansowanie różnych form 

pomocy osób uzależnionych 

od alkoholu, narkotyków 

oraz współuzależnionych. 

Analiza 

 

 

Kwota 

dofinansowania 

Urząd Gminy 

GKdsPiRPA 

10 Udział gminy Łodygowice 

w finansowaniu programu 

detoksykacji chorych na 

zespół zależności od środków 

psychoaktywnych 

prowadzonych przez służbę 

zdrowia 

Finansowanie różnych 

instytucji pomocy dla osób 

uzależnionych lub  

współuzależnionych. 

Kwota 

dofinansowania 

Urząd Gminy 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

 

4.2 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

Lp. Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny 

za realizację 

1 Wdrażanie procedury 

zobowiązania do podjęcia 

leczenia odwykowego. 

Prowadzenie rozmów 

motywujących do leczenia, 

udzielanie informacji 

o działalności GKdsPiRPA  

i możliwości podjęcia terapii. 

Posiedzenia GKdsPiRPA. 

Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych 

o możliwościach uzyskania 

pomocy, informowanie  

o zjawisku przemocy  

w rodzinie i możliwościach 

przeciwdziałania jej, 

informowanie  na temat 

dostępu do działań 

profilaktycznych, placówkach 

leczenia dla osób 

zagrożonych uzależnieniem 

lub uzależnionym od środków 

odurzających. 

Kierowanie wniosków do 

sądu o przymusowe leczenie. 

Zakup środków ochrony osób 

Liczba przyjętych 

wniosków o objęcie 

leczeniem 

odwykowym. 

 

 

Liczba osób 

wezwanych na 

posiedzenia 

GKdsPiRPA 

Liczba posiedzeń 

GKdsPiRPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wniosków do 

sądu. 

 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy 

Pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA 
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dla osób, które pracują 

w ramach gminnego 

programu profilaktyki. 

W przypadku powrotu covid-

19 zdalny tryb obradowania 

GKdsPiRPA 

 

 

 

Środki ochrony 

osobistej 

 

 

 

Przewodniczący 

GKdsPiRPA 

2 Współpraca z Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

Udział w postępowaniach  

w ramach prowadzonych 

procedur Niebieskiej Karty. 

Monitorowanie sytuacji 

rodzinnej osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków. 

Systemat informowanie 

o działającym na zlecenie 

PARPA Ogólnopolskim 

Pogotowiu dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” 

Ilość posiedzeń Grup 

Roboczych oraz 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Przewodniczący 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA 

3 Współdziałanie z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w celu wczesnej 

diagnozy i szybkiego 

wyeliminowania zjawiska 

narkomanii. 

Pozyskiwanie danych  

o środowiskach zagrożonych. 

Informowanie  

o możliwościach pomocy 

osobom uzależnionym  

i współuzależnionym. 

Ilość porad Pracownicy 

GOPS 

Pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA 

4 Prowadzenie działalności 

informacyjno-wydawniczej, 

zakup i rozpowszechnianie 

ulotek, plakatów itp. 

Rozpowszechnianie 

materiałów informacyjno-

edukacyjnych wśród 

pedagogów szkolnych, 

instytucji oświatowych, 

instytucji wspomagających 

realizację Programu. 

Współorganizowanie 

konkursów o tematyce 

profilaktyki. 

Ilość 

rozpowszechnionych 

materiałów. 

 

 

 

 

Liczba konkursów 

Pełnomocnik 

Wójta ds. PiRPA 

Pracownicy 

GOPS 

5 Współpraca z Komisariatem 

Policji w Łodygowicach. 

Reagowanie na zgłoszenia 

przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji. 

Liczba interwencji Dzielnicowy 

6 Współpraca z placówkami 

oświatowymi  w zakresie 

wdrażania programów 

profilaktycznych 

poruszających problematykę  

alkoholizmu, narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie.  

Realizacja programów 

profilaktycznych 

rekomendowanych przez 

PARPA oraz opracowanych 

przez szkoły i inne instytucje. 

Liczba realizowanych 

programów 

profilaktycznych. 

Liczba uczestników 

programów 

profilaktycznych. 

Dyrektorzy szkół. 

Pedagodzy 

szkolni 

Instytucje 

realizujące 

7 Udział finansowy gminy 

Łodygowice w realizacji 

programów profilaktycznych 

w szkołach i środowiskach 

organizujących młodzież oraz 

w wyposażeniu programów 

profilaktycznych w materiały 

pomocnicze do ich realizacji 

Udział w finansowaniu 

realizowanych programów 

profilaktycznych 

Kwota dofinansowania Urząd Gminy 

8 Pomoc psychologiczna, 

prawna i terapeutyczna dla 

Zawarcie umów ze 

specjalistami 

Liczba udzielonych 

porad 

Prawnik 

Specjalista 
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rodzin z problemem 

uzależnień oraz przemocą 

w rodzinie. 

ds. uzależnień 

 

4.3 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 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 

 

Lp Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzial

ny za 

realizację 

1 Współpraca z placówkami 

oświatowymi, Zarządem 

Gminnym Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz 

Jednostkami Ochotniczych 

Straży Pożarnych, Ludowymi 

Klubami Sportowymi, 

Komisariatem Policji 

w Łodygowicach oraz innymi 

podmiotami   

z terenu gminy Łodygowice 

posiadającymi osobowość 

prawną, a także osobami 

fizycznymi  

w zakresie: organizowania 

i realizowania programów 

profilaktycznych - alkoholizm, 

narkomania, przemoc 

w rodzinie oraz działań 

promujących zdrowy 

(trzeźwy) styl życia, 

motywujących do aktywnego 

włączenia się do procesu 

organizowania czasu wolnego 

od zajęć szkolnych, nauki 

i pracy, w tym prowadzenia 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowo rekreacyjnych oraz 

obozów szkoleniowo- 

profilaktyczno- rekreacyjnych 

dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Łodygowice. Udział 

finansowy gminy we 

wspólnych przedsięwzięciach 

z ww. podmiotami lub 

dotowanie zadań zleconych 

przez gminę w tym zakresie. 

Udział Gminy w działaniach 

na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach 

Realizacja rekomendowanych 

programów profilaktycznych. 

 

Zakup programów 

profilaktycznych, w tym 

wyposażenia, materiałów  

i pomocy dydaktycznych itp. 

 

 

Prowadzenie działań informacyjno-

terapeutyczno-edukacyjnych 

w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów 

uzależnień. 

Liczba 

szkół/instytucji 

realizujących 

zadanie. 

 

 

 

 

Liczba 

realizowanych 

programów. 

Liczba uczestników. 

 

 

 

 

Liczba 

przeprowadzonych 

działań, 

zrealizowanych 

projektów, liczba 

uczestników. 

Urząd Gminy 

Dyrektorzy 

szkół/ 

instytucji 

GOPS 

Policja 
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opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

2 Finansowanie dla dzieci 

i młodzieży spektakli 

teatralnych, prelekcji 

i pogadanek, konkursów oraz 

innych działań poruszających 

problemy patologii społecznej: 

alkoholizm, narkomania, 

przemoc w rodzinie, 

promujących zdrowy 

(trzeźwy) styl życia, 

motywujących do aktywnego 

włączenia się do procesu 

organizowania zajęć w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych, 

nauki i pracy. Zakup nagród 

dla uczestników 

wyszczególnionych działań. 

Działania: spektakle, prelekcje, 

pogadanki, konkursy. 

 

Zakup nagród dla uczestników 

wyszczególnionych działań. 

Liczba działań. 

Liczba uczestników 

 

Kwota 

dofinansowania 

Urząd Gminy 

Dyrektorzy 

szkół 

GKdsPiRPA 

4 Prowadzenie i finansowanie 

zajęć pozalekcyjnych 

sportowo- rekreacyjnych 

z elementami socjoterapii dla 

dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Łodygowice oraz 

wyposażenia w urządzenia 

i materiały pomocnicze do ich 

realizacji. Udział Gminy 

w działaniach na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

Zajęcia pozalekcyjne o charakterze 

profilaktycznym 

i socjoterapeutycznym. 

Zajęcia pozalekcyjne o charakterze 

sportowo- rekreacyjnym 

promujących zdrowy styl życia 

wśród uczniów  szkół z terenu 

gminy Łodygowice. 

Zajęcia pozalekcyjne  

o charakterze sportowo- 

rekreacyjnym z profilem 

żeglarskim 

Ilość zajęć 

Ilość uczestników 

Kwota 

dofinansowania 

Urząd Gminy 

Osoby 

prowadzące 

Pełnomocnik 

ds. PiRPA 

5 Współpraca ze szkołami 

w zakresie organizowania 

szkolnych obozów i wycieczek  

socjoterapeutycznych 

profilaktyczno- sportowych 

oraz udział finansowy gminy 

Łodygowice w kosztach 

organizacji ww. 

przedsięwzięć.  

Analiza złożonych ofert, 

przygotowanie umów.  

Zawarcie porozumień  

z dyrektorami szkół 

Liczba osób 

uczestniczących w 

obozach/wycieczkac

h. 

Liczba 

zrealizowanych 

działań. 

Dyrektorzy 

szkół 

Pełnomocnik 

ds. PiRPA 

6 Organizowanie szkoleń 

podnoszących kwalifikacje 

w zakresie profilaktyki 

uzależnień i przemocy w tym 

dla członków GKdsPiRPA. 

Szkolenie przedsiębiorców 

i sprzedawców alkoholu 

w zakresie przepisów prawa 

o obrocie alkoholem  

i problemów alkoholowych.  

 

 

Przekazywanie informacji 

o szkoleniach 

Wybór realizatora szkolenia. 

Realizacja szkolenia 

Liczba 

przeszkolonych 

osób. 

Liczba szkoleń 

Pełnomocnik 

ds. PiRPA 

Osoby 

prowadzące 
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7 W przypadku wydania przez 

wójta gminy lub starostę 

powiatu zezwolenia na 

prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego na terenie 

gminy lub powiatu 

zabezpieczenie środków 

finansowych na realizację 

zadań realizowanych przez tą 

placówkę  

(art. 182 pkt. 2 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi).  

Organizacja zadania Koszty prowadzenia 

zajęć 

Urząd Gminy 

Pełnomocnik 

ds. PiRPA 

 

4.4 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii 

 

Lp Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Dofinansowanie celowych 

działań osób fizycznych, 

organizacji i stowarzyszeń 

trzeźwościowych służące 

wspomaganiu procesu powrotu 

do zdrowia osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków 

i członków rodzin.  

Analiza  złożonych ofert. 

Monitorowanie realizacji 

działań. 

Liczba 

zrealizowanych 

działań. 

Pełnomocnik ds. 

PiRPA 

2 Współpraca ze 

Stowarzyszeniami, Ruchami 

Trzeźwościowymi, Klubami 

Abstynenckimi działającymi na 

terenie gminy Łodygowice 

oraz dofinansowanie działań 

tych podmiotów służących 

wspomaganiu procesu powrotu 

do zdrowia osób uzależnionych 

i członków rodzin, a także 

działań propagujących ideę 

utrzymania i życia bez 

nałogów.  

Analiza  złożonych ofert. 

Monitorowanie realizacji 

działań. 

Liczba 

zrealizowanych 

działań. 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik ds. 

PiRPA 

3 Organizowanie i finansowanie 

imprez bezalkoholowych 

takich jak: ogniska, rajdy 

górskie wycieczki, andrzejki, 

opłatek, wieczór kolęd, itp. 

w szczególności dla osób 

uzależnionych i członków ich 

rodzin. Zakup 

i rozprowadzenie biletów 

wstępu na spektakle i imprezy 

propagujące zdrowy styl życia 

i ukazujące zgubne skutki 

Analiza  złożonych ofert. 

Monitorowanie realizacji 

działań. 

Liczba 

zrealizowanych 

działań. 

Urząd Gminy 

Pełnomocnik ds. 

PiRPA 

GKdsPiRPA 
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nadużywania alkoholu. 

4 Finansowanie kosztów 

funkcjonowania bazy 

lokalowej dla Klubu AA 

działających na terenie gminy 

Łodygowice. 

Współfinansowanie  

i współorganizacja 

spotkań klubu AA 

Ilość spotkań  Urząd Gminy 

GKdsPiRPA 

5 Współpraca, współdziałanie 

i wspieranie wspólnych 

przedsięwziąć Gminy 

z Komisariatem Policji 

w Łodygowicach oraz 

z Komendą Powiatową Policji 

w Żywcu.  

Dofinansowanie 

zabezpieczenia imprez  

okolicznościowych przez 

Policję. 

Monitorowanie realizacji 

działań. 

Liczba 

zrealizowanych 

działań. 

Pełnomocnik ds. 

PiRPA 

Policja 

 

4.5 pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Lp Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Współpraca z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Łodygowicach w celu 

wyeliminowania ubóstwa 

i wykluczenia społecznego 

wśród  osób oraz rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu 

i/lub narkotyków.  

Informowanie GOPS  

o problemach 

mieszkańców gminy. 

Informowanie 

mieszkańców gminy 

o możliwościach 

skorzystania z pomocy  

i wsparcia. 

 Ilość zgłoszeń  

 

 

Ilość udzielonych 

porad  

i informacji 

Pełnomocnik Wójta ds. 

PiRPA 

Pracownicy GOPS 

Przewodniczący 

GKPRPA 

2 Umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych 

związanych z używaniem 

alkoholu i/lub narkotyków, 

których nie są w stanie 

pokonać 

Finansowanie terapii dla 

osób współuzależnionych  

Ilość osób, którzy 

skorzystali 

z pomocy 

finansowej 

Urząd Gminy 

 

4.6 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 

z 2019r. poz. 2277 z póź.zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

 

Lp. Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny 

za realizację 

1 Prowadzanie kontroli punktów 

sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych w 

gminie Łodygowice w 

zakresie przestrzegania zasad 

obrotu tymi napojami. 

Przeprowadzenie 

kontroli, podejmowanie 

interwencji w przypadku 

nieprzestrzegania zasad i 

warunków korzystania 

z wydanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Liczba 

skontrolowanych 

punktów, liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

Przewodniczący 

GKPRPA 
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4 Opiniowanie lokalizacji 

punktów sprzedaży 

i podawania napojów 

alkoholowych położonych na 

terenie gminy Łodygowice dla 

podmiotów występujących 

o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż i podawanie tych 

napojów. 

Wydawanie postanowień  

w sprawie sprzedaży 

alkoholu: 

W miejscu sprzedaży 

1.Do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwo 

2.Do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwo,  

- powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

Poza miejscem sprzedaży 

1.Do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwo, 

- powyżej 4,5 % do 18 

% zawartości alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), 

- powyżej 18 % 

zawartości alkoholu. 

Liczba wydanych opinii Członkowie  

GKPRPA 

 

4.6a interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej. Działania w kierunku podjęcia leczenia 

odwykowego przez osobę uzależnioną. 

 

Lp. Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Prowadzenie rozmów z osobami 

nadużywającymi i uzależnionymi 

od alkoholu  oraz z członkami ich 

rodzin.  

Wsparcie 

informacyjne 

Liczba udzielonych 

porad 

Przewodniczący 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik Wójta ds. 

PiRPA 

2 Gromadzenie dokumentów osób 

uzależnionych. 

Zakładanie akt sprawy 

dla potrzeb 

GKdsPiRPA 

Zaproszenia na 

posiedzenia 

GKdsPiRPA 

Liczba nowych 

spraw 

 

Liczba osób 

wezwanych na 

posiedzenia 

GKdsPiRPA 

Pełnomocnik Wójta ds. 

PiRPA 

3 Motywacja osób uzależnionych 

do dobrowolnego podjęcia terapii. 

Informowanie 

o procedurze działania 

GKdsPiRPA 

Informowanie 

o formach pomocy 

Liczba posiedzeń 

komisji 

Przewodniczący 

i członkowie 

GKdsPiRPA 

4 Kierowanie osób uzależnionych 

na badanie w zakresie stopnia 

uzależnienia od alkoholu 

i wskazania rodzaju placówki 

lecznictwa odwykowego oraz 

finansowanie kosztów tego 

badania. 

Przygotowanie 

wniosków o badanie 

w zakresie stopnia 

uzależnienia. 

Informowanie osób 

uzależnionych 

o terminach badania. 

Liczba wykonanych 

badań przez 

biegłych sądowych 

Pełnomocnik Wójta ds. 

PiRPA 

Miejska Komisja 

ds. PiRPA 

5 Kierowanie wniosków do Sądu 

Rejonowego w Żywcu 

o zastosowanie wobec osób 

uzależnionych przymusu leczenia, 

Przygotowanie 

wniosków do sądu 

o zastosowanie wobec 

osób uzależnionych 

Liczba wniosków  

 

 

 

Pełnomocnik Wójta 

ds. PiRPA 

Sekretarz GKdsPiRPA 

Urząd Gminy 
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dokonywanie stałych opłat 

sądowych oraz pokrywanie 

kosztów badań stopnia 

uzależnienia od alkoholu w 

stosunku do osób z terenu gminy 

kierowanych na badanie przez 

sąd.  

przymusu leczenia. 

Monitorowanie 

i rozliczanie opłat 

sądowych. 

 

Kwota do zapłaty 

 

4.7 wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej. 

 

4.8 współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, dotyczącą profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w  gminie w zakresie: 

 

Lp. Zadanie /projekt Działania Wskaźniki Odpowiedzialny za 

realizację 

1 Współpraca 

z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami 

prowadzącymi 

działalność pożytku 

publicznego, dotyczącą 

profilaktyki 

i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania 

narkomanii. Finansowanie 

zadań zawartych w 

Gminnym Programie 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie 

Łodygowice na 2021 rok 

realizowanych przez 

organizacje pożytku 

publicznego oraz inne 

podmioty uprawnione do 

ich realizacji 

Promocja zdrowego stylu życia. 

 

Propagowanie abstynencji od 

alkoholu oraz innych środków 

psychoaktywnych. 

 

Organizacja leczenia 

skierowanego do osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

Prowadzenie i organizacja 

placówek wsparcia dziennego-

świetlic socjoterapeutycznych 

dla dzieci z rodzin 

patologicznych. 

Organizacja działań 

profilaktyczno-wspierających 

dla trzeźwych alkoholików. 

Prowadzenie programów 

profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży. 

Prowadzenie programów 

szkoleniowych z zakresu 

choroby alkoholowej dla 

różnych grup zawodowych 

Ilość działań 

 

 

Ilość osób 

uczestniczących 

GKdsPiRPA 

Urząd Gminy 

 

VI  BIEŻĄCA OBSŁUGA I EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

1. Organizacja, realizacja i finansowanie nieprzewidzianych zadań w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, mogących wystąpić w okresie realizacji programu. 

2. Tworzenie niezbędnych warunków do bieżącej realizacji Gminnego Programu: zakup i utrzymanie 

sprawności technicznej urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji Gminnego Programu, zakup 

materiałów biurowych. 

Id: D7307264-DFF3-40B9-8622-A8C8EAF3DB39. Podpisany Strona 13



3. Zabezpieczenie i utrzymanie bazy lokalowej niezbędnej do działalności Gminnej Komisji ds. PiRPA oraz 

realizacji zadań zawartych w niniejszym Programie 

4. Finansowanie szkoleń dla pracowników oraz członków Gminnej Komisji ds. PiRPA w zakresie 

przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

5. Merytoryczne okresowe i roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii Radzie Gminy w Łodygowicach 

 

VII  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁODYGOWICACH 

Członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonanie 

zadań komisji przysługuje w roku 2021 wynagrodzenie   w wysokości: 

a) za każdy udział w posiedzeniu Komisji 

dla Przewodniczącego Komisji – 150,00 zł brutto 

dla sekretarza Komisji – 130,00 zł brutto 

dla pozostałych członków Komisji – 130,00 zł brutto 

b) za przeprowadzenie kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 120,00 zł brutto dziennie. 

Wypłata następuje po przedstawieniu przez członka Komisji rachunku za każdą przeprowadzoną czynność 

oraz na podstawie listy obecności. 

Realizacja poszczególnych zadań zawartych w Gminnym Programie uzależniona będzie od aktualnych 

potrzeb i uwarunkowań mogących  wystąpić w czasie 2021 roku, zawarcia szczegółowych umów z osobami lub  

podmiotami realizującymi zawarte w Programie zadania a także od wysokości wpływów z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ciągu roku. 
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