
UCHWAŁA NR XXXVII/377/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE 
uchwala co następuje 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2023, 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 Łodygowice. 

§ 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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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/377/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁODYGOWICE NA ROK 2023 

WSTĘP 

Wśród problemów społecznych w Polsce, problemy związane z alkoholem, są najtrudniejsze do rozwiązania. 
Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności oraz kosztów społecznych i ekonomicznych ponoszonych 
nie tylko przez pojedyncze osoby, ale też całe społeczeństwo. 

Alkohol jako produkt, jest legalnym towarem rynkowym, jednak powoduje określone szkody społeczne, 
ekonomiczne i zdrowotne, dlatego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania ustawodawcy oraz 
samorządów. Państwo za pomocą dostępnych narzędzi, poprzez stosowne regulacje prawne stara się ograniczać 
rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu, a samorząd jest realizatorem działań w tym zakresie. 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji i odpowiedzialny jest za spowodowanie ponad 60 rodzajów chorób i urazów. 
Statystyki WHO podają również, że nadużywanie alkoholu jest przyczyną niemal 6,5 % ogółu zgonów 
w Europie. Problemy związane z alkoholem to również wysokie koszty ekonomiczne, jakie ponoszą budżety 
państw. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia koszty te kształtują się na poziomie 1,3 % PKB, 
czyli w przypadku Polski jest to ok. 17,5 mld zł. Nadużywanie alkoholu powoduje również trudne do 
oszacowania szkody psychologiczne i społeczne. 

W przeciwieństwie do alkoholu, narkotyki są nielegalne, a ich sprzedaż i posiadanie są karalne, mimo to są 
obecne i powodują szkody nie mniejsze niż alkohol. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Łodygowice na 2023 rok, zwany dalej Programem, określa podejmowane działania 
w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania 
substancji psychoaktywnych. 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości 
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Program 
przygotowano w oparciu o wytyczne Krajowego Centrum  Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program wyznacza 
zadania, w ramach których Gmina Łodygowice zamierza podejmować działania określone w ustawie  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz w Narodowym Programie Zdrowia. 

Analiza i obserwacja sytuacji społecznej, zdrowotnej i lokalnych zagrożeń w Gminie Łodygowice pozwala 
stwierdzić, iż problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców jest umiarkowany. 
Wieloletnie działania w zakresie profilaktyki uzależnień sprawiają, że mieszkańcy posiadają wiedzę na temat 
szkodliwości alkoholu, oraz  w większości zdają sobie sprawę, że spożywanie alkoholu i używanie narkotyków 
niesie i powoduje konsekwencje zdrowotne i społeczne. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2023 rok jest kontynuacją sprawdzonych działań  w ostatnich latach oraz podejmuje nowe 
zadania w zakresie profilaktyki uzależnień. Alkohol, narkotyki oraz nowe, groźne substancje psychoaktywne 
(dopalacze) powodują wiele szkód i problemów, dlatego przeciwdziałanie sięganiu po te substancje wymaga 
działań również na poziomie lokalnym. 

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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Łodygowice na 
2023 rok został opracowany we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu 

Id: FEA65273-AC53-4095-8CFC-6D4411C0AC4E. Podpisany Strona 1



o dane ze sprawozdań z realizacji zadań z w zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
a także  zjawiska przemocy w rodzinie.  Ponadto podczas tworzenia Programu na rok 2023 zostały 
wykorzystane dane przekazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół Interdyscyplinarny, 
Komendę Policji, oraz placówki leczenia uzależnień. Program stanowi część Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Łodygowice na lata 2014-2024 i wpisuje się w cel operacyjny określony 
w Narodowym Programie Zdrowia: Profilaktyka uzależnień. 

W naszej gminie istnieje jeden program w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej z uwagi na to, iż 
trudno oddzielić, które niepożądane, szkodliwe zjawiska społeczne, powinny znaleźć odwołanie naprawcze 
w zakresie problemów alkoholowych czy narkomanii, dlatego też działania na rzecz promocji zdrowia, 
profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień będą stanowić uniwersalną i zintegrowaną całość 

I REALIZATOR PROGRAMU 

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz 
art. 10 ust. 2 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 umów 
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 tym behawioralne 
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 2023 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 oraz opłat od sprzedaży napojów alkoholowych 
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml. 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. 

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 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1327 z późn. zm.) 
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5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) 

III.   DIAGNOZA sytuacji w gminie Łodygowice w aspekcie problemów alkoholowych, narkotykowych 
i innych. 

Liczba mieszkańców w Gminie Łodygowice (stan na 31.12.2021 r. ) wynosiła 14 673 osoby w tym 11 496 
mieszkańców powyżej 18 r.ż.  

W gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

Nazwa placówki Liczba uczniów Nazwa placówki Liczba 
uczniów 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 160 
75 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Łodygowicach 

309 
159 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łodygowicach 437 Szkoła specjalna w Łodygowicach 23 
16 

Przedszkole Nr 1 w Łodygowicach 76 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Pietrzykowicach 

338 
90 

Przedszkole Nr 1 w Pietrzykowicach 70 Klub dziecięcy 30 
RAZEM 1783 

KANAŁY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Z danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach wynika, że z powodu 
trudnej sytuacji w rodzinie, w tym z powodu uzależnień wiele rodzin korzysta z przyznawanej pomocy 
społecznej. 

L.p Powód trudnej sytuacji w rodzinie Liczba rodzin 
1 ubóstwo 60 
2 bezdomność 1 
3 Bezrobocie  31 
4 niepełnosprawność 36 
5 długotrwała lub ciężka choroba 16 
6 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego 
9 

7 Przemoc w rodzinie 1 
8 alkoholizm 4 

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 
poddania się leczeniu odwykowemu. 

Lp Wskaźnik 2022 rok 2021 rok 
1 Liczba posiedzeń Komisji 14 12 
2 Liczba wezwań/zaproszeń na posiedzenia Komisji 75 46 
3 Liczba kobiet 26 14 
4 Liczba mężczyzn 49 32 
5 Liczba nowych spraw 12 23 
6 Liczba wezwań członków rodzin 23  
7 Liczba wniosków skierowanych do Sądu w sprawie 

zobowiązania do podjęcia leczenia 
7 5 

8 Liczba spraw zamkniętych/umorzonych 9 9 

Najwięcej wniosków do Komisji złożyli członkowie rodzin osoby uzależnionej. Powodem zamknięcia 
najczęściej było ustanie przesłanek wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości do prowadzenia sprawy 
lub wycofanie wniosku przez rodzinę. 

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 
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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. 

W ramach umowy z Gabinetem Psychoterapii Katarzyna Dudys na prowadzenie Punktu Informacyjno - 
Konsultacyjnego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z usług terapeutycznych skorzystało 24 osób w tym: 

-  uzależnieni od substancji psychoaktywnych – 9 osób, 

-  osoby z zaburzeniami adaptacyjnymi  - współuzależnione, DDA - 9 osób 

-  dzieci osób uzależnionych – nieletnie – 2 osoby 

- pedagodzy - 4 

Osobom tym udzielono następujących porad:  

1. diagnostyka osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 6 porady, 

2. diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych ( współuzależnienie i DDA) – 1 porada, 

3. pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych (konsultacje o charakterze sesji 
indywidualnych) – 37 porad, 

4. pomoc terapeutyczna osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi (konsultacje o charakterze sesji 
indywidualnych) – 15 porad, 

5. interwencja kryzysowa – 4 porady, 

6. pomoc terapeutyczna dla dzieci osób uzależnionych (konsultacje o charakterze sesji indywidualnych) – 
6 porad, 

7. pomoc terapeutyczna dla rodziców dzieci z problemami (konsultacje o charakterze sesji indywidualnych) – 3 
porady, 

8. konsultacje z pedagogami szkolnymi – 4 porady. 

Porady indywidualne - łącznie: 76 porad 

Godziny dyżuru - łącznie: 136 godzin 

W ramach działalności punktu psychologicznego odbyło się 76 psychologicznych konsultacji 
indywidualnych, z których skorzystały 32 osoby w tym 8 mężczyzn, 14 kobiet, 10 dzieci w wieku 7 do 17 lat. 
Cel jaki się udało osiągnąć to kompleksowa pomoc psychologiczna dla zgłaszających się osób w tym diagnoza, 
wsparcie psychologiczno-psychoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne dla rodziców doświadczających 
trudności wychowawczych, oddziaływania terapeutyczne dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna 
w sytuacjach kryzysowych. 

Dostępność Alkoholu 

Uchwałą Nr XXXIV/372/2018  z dnia 26 lipca 2018r. 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. 
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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. 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ważnych zezwoleń) w 2021 roku w naszej Gminie  
wynosiła 74 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 27 przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży. 

W 2021 roku wydano 32 zezwolenia na sprzedaż alkoholu poza i w miejscu sprzedaży. 

Poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

W miejscu sprzedaży  
(lokale gastronomiczne) 

ogółem 

według zawartości alkoholu razem według zawartości alkoholu razem  
do 4,5% 
(oraz 
piwo) 

od 4,5 do 
18% 
(z wyjątkiem 
piwa) 

pow. 18%  do 4,5% 
(oraz 
piwo) 

od 4,5 do 
18% 
(z 
wyjątkiem 
piwa) 

pow. 
18% 

  

8 8 8 24 4 2 2 8 32 

Dane statystyczne w zakresie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie wskazują na największy związek 
przemocy wewnątrzrodzinnej z używaniem alkoholu. Najczęściej są to formy przemocy fizycznej, ale także 
psychicznej i ekonomicznej. Zauważa się seniorów jako istotną grupę ofiar przemocy, co ma związek ze 
wzrostem przemocy ekonomicznej.   W związku z tym członkowie Komisji brali udział w 18 grupach 
roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ze stałej pomocy  terapeutycznej korzystają 4 osoby 
współuzależnione, którym Gmina dofinansowuje terapię. 

Na podstawie analizy ilościowej uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych  w szkołach oraz 
zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnych wynika, że zajęcia te cechuje wysoka skuteczność i efektywność 
w działaniu zapobiegania uzależnieniom. 

Wszystkie z wyżej wymienionych zasobów wpływają na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki 
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na wysokim poziomie i gwarantują profesjonalną pomoc 
mieszkańcom gminy Łodygowice. 

IV.  ADRESACI PROGRAMU 

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

1. Osoby i rodziny doświadczające problemów alkoholowych, problemów związanych z narkotykami 
i narkomanią oraz uzależnień behawioralnych, 

2. Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, Internetu czy urządzeń mobilnych oraz współuzależnione, 

3. Osoby dorosłe z grup ryzyka, 

4. Dzieci i młodzież, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu 
dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, a także ich rodzice i wychowawcy, 

5. Konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych. 

6. Pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Łodygowice zajmujący się zawodowo lub służbowo 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

7. Uczestnicy ruchu drogowego, zwłaszcza kierowcy mający doświadczenie prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

V.   CELE,  PRIORYTETY I ZADANIA PROGRAMU. 
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Zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025przyjętym w dniu 30 marca 2021 r. przez 
Radę Ministrów  celem strategicznym Programu jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz 
zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Cele operacyjne Programu obejmują: 

Profilaktykę nadwagi i otyłości. 

Profilaktykę uzależnień.  

Promocję zdrowia psychicznego. 

Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne. 

Wyzwania demograficzne. 

1. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego : Profilaktyka uzależnień 

a) Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie 
z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania 
uzależnieniom 

b) Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 

c) Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach 
lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

d) Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-
wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin 

e) Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy 
w rodzinie 

f) Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 

2. 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, 

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 oraz działalności szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 
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, 
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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. 

3. Harmonogram działań Programu na poszczególne zadania w 2022 roku. 

3.1zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Lp. Zadanie/projekt Nazwa wskaźnika 
1  Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar 

przemocy, dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków oraz 
dla członków ich rodzin. 

Liczba udzielonych porad 
 
Liczba osób objętych pomocą 

2 Prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach profilaktyki 
selektywnej adresowane do grupy osób o podwyższonym ryzyku 
wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych. 

Liczba udzielonych porad 
 
Liczba rodzin objętych pomocą 

3 Współpraca  z Poradniami oraz Ośrodkami Leczenia Uzależnień od 
alkoholu 

Liczba działań 

4 Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, 
Pełnomocnikiem Burmistrza Żywca ds. PiRPA oraz Miejską Komisją 
DS. PiRPA  
w Żywcu 

Liczba działań 

5 Współpraca z Komisariatem Policji w Łodygowicach oraz Komendą 
Powiatową Policji w Żywcu. 
Prowadzenie działań edukacyjnych i prawnych zmierzających do 
ograniczenia liczby wypadków drogowych popełnianych przez 
kierowców pod wpływem alkoholu. 
Współfinansowanie działań. 

Liczba podjętych działań 
 
 
Liczba uczestników 

6 Współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku Białej 

Liczba działań 
Liczba porad udzielonych osobom 
potrzebującym 

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. 

Liczba zakupionych materiałów 
informacyjnych 

8 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. 
 
Wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach terapii 
podstawowej i pogłębionej. 

Kwota dofinansowania 
 
 
 
 
 
Liczba osób współuzależnionych 
objętych pomocą 
Kwota dofinansowania 

9 Udział gminy Łodygowice w finansowaniu programu detoksykacji 
chorych na zespół zależności od środków psychoaktywnych 
prowadzonych przez służbę zdrowia. 

Kwota dofinansowania 

10 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób 
uzależnionych oraz ich bliskich. 

Liczba działań 
Kwota dofinansowania 
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3.2udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Lp. Zadanie/projekt Nazwa wskaźnika 
1 Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychospołecznej i prawnej dla 

seniorów doznających przemocy w rodzinie. 
Liczba osób korzystających z 
pomocy 

2 Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Zwiększenie dostępności i podniesienie 
jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w 
rodzinie. 

Ilość posiedzeń Zespołu 
 
Ilość osób objętych pomocą 

3 Wspieranie działań w zakresie pomocy osobom ze Spektrum 
Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz ich rodzinom. 

Ilość działań 
Ilość osób korzystających z pomocy 

4 Działania z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 
z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

Ilość działań 
Ilość osób korzystających z pomocy 
Opracowanie procedury pomocy 

5 Organizowanie i dofinansowanie  spotkań, wykładów, wyjazdów , 
których uczestnikami są osoby uzależnione od alkoholu lub 
narkotyków oraz doznających przemocy oraz członkowie ich rodzin. 

Ilość działań 
Ilość osób korzystających z pomocy 
Kwota dofinansowania 

3.3prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, 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 Nazwa wskaźnika 
1 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczo wychowawczej dla dzieci z rodzin 
z problemem uzależnień    i ich rodzin 

Liczba szkół realizujących działania 
Liczba działań 
Liczba odbiorców 

2 Realizacja działań szkoleniowych w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
uzależnieniom behawioralnym. 

Liczba realizowanych szkoleń 
Liczba uczestników 

3 Działania rozwijające kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 
rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, sprzyjające 
kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży 

Liczba szkół realizujących działania 
Liczba działań 
Liczba odbiorców 

4 Realizacja programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla 
dzieci z rodzin z problemem uzależnienia w celu zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu 

Liczba odbiorców 

5 Prowadzenie, finansowanie i doposażenie w sprzęt zajęć 
pozalekcyjnych o charakterze sportowo- rekreacyjnym  z programem 
profilaktycznym jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

Liczba działań 
Liczba uczestników zajęć 

6 Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania szkolnych 
przedsięwzięć, obozów i wycieczek  socjoterapeutycznych, 
profilaktyczno- sportowych oraz udział finansowy gminy 
Łodygowice w kosztach organizacji ww. przedsięwzięć.  

Liczba zawartych 
umów/porozumień 
Liczba zrealizowanych działań 
Liczba uczestników 

7 Realizacja działań edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z 
emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji 
interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów 

Liczba działań 
Liczba odbiorców 

8 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących problemu 
uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych wywołanego 
epidemią covid-19 

Liczba działań 
Liczba odbiorców 

9 Zapewnienie  i finansowanie dostępu do kursu e-learningowego 
Edulyke oraz metody profilaktyki uzależnień behawioralnych przez 
integrację sensoryczną dla nauczycieli i pedagogów  przedszkolnych 
“Sensolyke”. 

Liczba korzystających 
Raport wykorzystania kursu 

3.4wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii, 
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Lp. Zadanie/projekt Nazwa wskaźnika 
1 Wzmocnienie aktywności podmiotów promujących i utrwalających 

trzeźwość oraz wspieranie środowisk abstynenckich i 
samopomocowych 

Liczba wspartych przedsięwzięć 

2 Rozwijanie sieci współpracy z podmiotami realizującymi zadania na 
rzecz upowszechniania wiedzy dot. profilaktyki uzależnień. 

Liczba zawartych 
umów/porozumień 

3 Współpraca z GOK w Łodygowicach w działaniach z zakresu 
profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia. Współfinansowanie 
działań profilaktycznych. 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
Kwota dofinansowania 

4 Dofinansowanie celowych działań osób fizycznych, organizacji i 
stowarzyszeń trzeźwościowych służące wspomaganiu procesu 
powrotu do zdrowia osób uzależnionych  i członków rodzin.  

Liczba zrealizowanych działań 
Kwota dofinansowania 

5 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. 

Liczba zrealizowanych działań 

6 Organizowanie i finansowanie imprez bezalkoholowych 
promujących zdrowy tryb życia w szczególności dla osób 
uzależnionych i członków ich rodzin. Zakup i rozprowadzenie 
biletów wstępu na spektakle i imprezy propagujące zdrowy styl 
życia. 

Liczba zrealizowanych działań 
Kwota dofinansowania 

3.5pomoc 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 Nazwa wskaźnika 
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.  

Ilość zgłoszeń  
 
Ilość udzielonych porad  
i informacji 

2 Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych związanych z używaniem alkoholu i/lub narkotyków, 
których nie są w stanie pokonać. 

Ilość osób, którzy skorzystali z 
pomocy finansowej dla osób 
współuzależnionych 

3 Organizacja i finansowanie działalności grupy wsparcia dla osób 
współuzależnionych oraz dla osób po terapii odwykowej. 

Ilość osób, którzy skorzystali z 
pomocy 

3.6Działalność Gminnej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

a) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem  
w charakterze oskarżyciela publicznego, 

b) Interwencja kryzysowa w chorobie alkoholowej. Działania w kierunku podjęcia leczenia odwykowego 
przez osobę uzależnioną.  

Lp. Zadanie/projekt Nazwa wskaźnika 
1 Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu art. 131 i art. 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Liczba posiedzeń 

2 Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w 
związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Liczba wniosków 

3 Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego Liczba wniosków skierowanych do 
sądu 

4 Prowadzenie postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz 
motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego 

Liczba skierowań do biegłych 
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5 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w zakresie zgodności z uchwałami Rady Gminy 
Łodygowice i ustawą o wychowaniu                            w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeprowadzanie wizji 
lokalnych 

Liczba przeprowadzonych wizji 
lokalnych 

6 Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg 
dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu 

liczba przeprowadzonych kontroli 
liczba przeprowadzonych 
interwencji 

7 Udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach Liczba szkoleń 

3.7wspieranie zatrudniania socjalnego poprzez organizowanie centrów integracji społecznej. 

3.8współpraca 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 Nazwa wskaźnika 
1  Wspieranie finansowe i merytoryczne instytucji, jednostek 

samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów uzależnień.  

Ilość działań 
 
 
Ilość osób uczestniczących 

2 Współpraca z grupami samopomocowymi. Ilość działań 
3 Współpraca z instytucjami pomocy społecznej, szkołami, parafiami 

oraz innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz 
rozwiązywania problemów uzależnień. 

Ilość działań 

VI  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁODYGOWICACH 

1. Członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonanie 
zadań komisji przysługuje w roku 2023 wynagrodzenie   w wysokości: 

a) za każdy udział w posiedzeniu Komisji 

dla Przewodniczącego Komisji – 220,00 zł brutto 

dla sekretarza Komisji – 170,00 zł brutto 

dla pozostałych członków Komisji – 170,00 zł brutto 

b) za przeprowadzenie kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 150,00 zł brutto dziennie. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest prawidłowo sporządzony i podpisany przez 
Przewodniczącego lub Pełnomocnika rachunek wraz listą obecności podpisaną przez poszczególnych członków 
Komisji biorących udział w jej pracach. Rachunek należy przedłożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy 
w Łodygowicach. 

 
VII MONITORING I EWALUACJA  

Monitoring i kontrola efektywności programu prowadzone będą poprzez: 

1. Sprawozdanie wewnętrzne dla: 

·Wójta Gminy Łodygowice - sprawozdanie merytoryczno- finansowe z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

2. Sprawozdanie zewnętrzne dla: 

·Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- sprawozdanie w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania alkoholowych (PARPA- G1) , 

·Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii- sprawozdanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Koordynację realizacji zadań niniejszego Programu prowadzić będzie Pełnomocnik ds. PiRPA. 
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