
Druk Nr 298 

Uchwała Nr ………/2021 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia …………………… 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2022  

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2021r., poz.1372 ze zm.) oraz art. 41 ust.2, ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r., poz.1119), a także art.10 ust.2, ust.3 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz.2050) Rada Miejska Rydzyny uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2022. Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

2. Postanawia się przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Program stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia           2021r. 

 

Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2022 

 

 1. Postanowienia ogólne 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie przez Radę 

Miejską Rydzyny. 

2. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Programie są kontynuacją działalności prowadzonej w 

latach ubiegłych.  

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawarte w niniejszym Programie są 

działaniami długofalowymi. 

Przy opracowaniu Programu uwzględniono diagnozę potrzeb oraz zasoby jakimi dysponuje Gmina. Uwzględnia 

także cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone w 

Narodowym Programie Zdrowia na poszczególne lata oraz „Rekomendacje do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Program jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

  

3. W celu prawidłowej realizacji zadań zawartych w Programie Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna powołał Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Podstawa prawna i merytoryczna programu 

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

U. z  2021 r., poz. 1119). 
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rydzyna na lata 2021-2028. 

 

2. Diagnoza problemu 
Diagnoza problematyki uzależnień i przemocy domowej została sporządzona w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu z 
działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych za rok 2020 oraz 
raport sporządzony dla potrzeb Rady Miejskiej Rydzyny o zadaniach realizowanych w ramach Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020. 
 

Rynek napojów alkoholowych 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez Radę Miejską Rydzyny (stan na 31.12.2020) 

1) poza miejsce sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży ogółem 
(suma 
kolumn 
4+8) 

według zawartości alkoholu według zawartości alkoholu 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

od 4,5% do 
18% 
(z 
wyjątkiem 
piwa) 

powyżej 
18% 

razem  do 4,5% 
(oraz piwa) 

od 4,5% do 
18% 
(z 
wyjątkiem 
piwa) 

powyżej 
18% 

razem  

30 30 30 90 15 15 15 45 135 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2020r.): 
1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

20 

2) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne): 7 

3) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

poza miejsce sprzedaży (sklepy): 19 

4) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży: 2. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Rydzynie (GKRPA) 

1) Liczba członków GKRPA (stan na dzień 31.12.2020r.): 3 



2) Liczba osób, z którymi prowadzili rozmowy podczas dyżurów członkowie GKRPA: 

- osoby uzależnione od alkoholu: 5 
- członkowie ich rodzin: 7 

3) Liczba osób, wobec których GKRPA podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu:7 

4) Liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego: 6 

5) Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie GKRPA 

28, w tym: 

- osoby doznające przemocy w rodzinie: 22 
- osoby stosujące przemoc:    5 
- świadkowie przemocy:   2 

 
Działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym w Rydzynie 

W roku 2020r. dyżury socjologa odbywały się co tydzień w wymiarze 3 godzin, ogółem 156 godzin dyżurów. 
Zakres oferty punktu dotyczył następujących kategorii: rozpoznawania problemu zgłaszanego przez klienta, motywowanie 
osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, 
kierowanie do specjalistycznego leczenia, motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do 
zmiany szkodliwego wzoru picia, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym, 
gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy. 
 

Porady udzielone w punkcie 

konsultacyjno-informacyjnym 

Liczba osób Liczba porad 

Osoby z problemem alkoholowym 10 85 

Dorośli członkowie rodziny osoby z 
problemem alkoholowym (w tym 
współuzależnionym i DDA) 

5 57 

Osobom doznającym przemocy w rodzinie 0 0 

Osobom stosującym przemoc w rodzinie 0 0 

 
Działalność Centrum Integracji Społecznej  w Kłodzie  

Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie o zasięgu ponadgminnym prowadzone jest przez organizację pozarządową – 
Stowarzyszenie „Pro-activ”. Działalność Centrum określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym. Celem 
działania Centrum jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób, które znalazły się w trudnej, sytuacji życiowej i 
zawodowej tj. ze względu na swoją sytuację nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
bytowych, znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i 
rodzinnym. 
Liczba uczestników CIS w roku 2020 z terenu Gminy Rydzyna: 3 osoby, w tym osoby uzależnione od alkoholu po zakończeniu 
leczenia odwykowego: 1. 
 
Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie 

1) Liczba rodzin ogółem korzystających z pomocy materialnej MGOPS w Rydzynie: 85. 

2) Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej MGOPS objętych pomocą z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny:  3. 

3) Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez MGOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym: 

17.356 zł. 

 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach: 

1) W siedzibie MGOPS prowadzi swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w 
kryzysie. Bezpłatnej pomocy udzielał kurator specjalista Sądu Rejonowego w Lesznie, w szczególności w zakresie: 
- poradnictwa i konsultacji indywidualnych na temat zjawiska przemocy, praw i ochrony osób zagrożonych 

przemocą w rodzinie, możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- poradnictwa rodzinnego i konsultacji indywidualnych dla osób i rodzin w kryzysie, w tym dotyczących 

postępowania przed sądem z zakresu ustalenia alimentów, ojcostwa, władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem 

itp. 

Punkt był czynny raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin, ogółem w roku 2020 -102 godziny. Liczba osób, które 
skorzystały z wsparcia: 45, w tym 41 kobiet. Udzielono ogółem 210 porad. 

2) Liczba grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 28 

3) Usługi wspierające prowadzone przez psychologa w MGOPS. Pomoc psychologiczna udzielana była min. w takich 

obszarach, jak: przemoc w rodzinie, relacje rodzinne po rozwodzie rodziców, żałoba w rodzinie, choroby i 

zaburzenia psychiczne w rodzinie, trudności wychowawcze opiekunów dzieci, trudności w kontaktach z 

rówieśnikami, zaburzenia zachowania. Ogółem zrealizowano 19 godzin usług. 



3. Cele strategiczne programu 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Dążenie do zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych aktualnie występujących. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.  

     Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są: 

 ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych, 

 zmiana zachowań i postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem, 

 budowanie skuteczności form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób 

nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), 

 zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

4. Zadania do realizacji 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

1. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu 

oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego. 

2. Wsparcie organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i 

współuzależnionymi. 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Udzielanie wsparcia w zakresie 

poradnictwa i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i dla osób współuzależnionych 

oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym. 

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

szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Wspieranie działań podnoszenia kompetencji społecznych członków rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w szczególności z powodu problemu uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 

 

2. Promowanie idei uruchamiania na terenie Gminy placówek wsparcia dziennego oraz wspieranie ich 

działalności. 

3. Wspieranie organizacji działań prowadzenia poradnictwa indywidualnego, w tym psychologicznego oraz zajęć 

o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. 

4. Wspieranie organizacji szkoleń, konferencji, narad i spotkań dotyczących rozwiązywania problemów 

alkoholowych i problemu przemocy, w tym dotyczących współpracy służb i instytucji zajmujących się tymi 

problemami. 

5. Wspieranie podnoszenia kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów przemocy i 

możliwości uzyskania pomocy. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 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 



1. Wspieranie realizacji na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców. 

 

2. Promowanie i wspieranie realizacji  programów i działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz 

innych osób dorosłych, o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach.  

 

3. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, profilaktyka i promocja zdrowia – 

min. udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, m.in. skierowanych 

do sprzedawców alkoholu (szkolenia i warsztaty); zakup materiałów profilaktycznych – prasa i książki 

specjalistyczne, broszury, plakaty, druki ulotne, nagrody w konkursach i zawodach oraz inne materiały 

informacyjne, edukacyjne i promocyjne.  

 

4. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w szczególności połączonych z 

profesjonalnym programem profilaktycznym lub programem informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku 

odbiorców w zakresie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania czasu, treningu umiejętności życiowych, 

uczenia się rozwiązywania konfliktów, radzenia z trudnymi emocjami, komunikacji w grupie itp., w szczególności: 

obozów, kolonii, półkolonii, działań uczniowskich klubów sportowych, organizacji sportowo-gimnastycznych oraz 

imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych. 

 
5. Wspieranie organizacji form aktywnego oraz twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a w 

szczególności z grup podwyższonego ryzyka, w tym rozwoju bazy Stref Aktywności Rodzinnej. 

 

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

alkoholowych.  

 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego, a także Kościołem i 

związkami wyznaniowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; promowanie 

ciekawych projektów i inicjatyw społecznych. 

 

2. Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia i abstynencję. 

 

3. Wspomaganie instytucji i osób fizycznych w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

4. Promowanie idei ruchu samopomocowego.  

V.  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. 

1. Każdy, kto poweźmie wiadomość o naruszeniu art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może zawiadomić o tym fakcie Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rydzynie, która analizuje powyższe informacje i zgłasza je Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Rydzyna wraz z wnioskiem o zbadanie sprawy i wszczęcie postępowania.  

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej: 

1. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz 
na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu. 

Realizacja planowanych w roku 2022 zadań odbywać będzie się w formule i warunkach oraz przy użyciu 
odpowiednych metod i narzędzi uwzględniających ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną w Polsce. 
Aby uskutecznić realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
możliwym będzie finansowanie kosztów dostosowania miejsc pomocy do realizowania zadań w formie zdalnej, a 
także działań informacyjnych i promujących zorganizowanie pracy w nowej formule. 



5.  Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna. W skład 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W celu realizacji programu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może powołać pełnomocnika. 
Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydzynie należy  w szczególności:  

1. Inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, zgodnie z art. 41 ust.3 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

3. Sporządzanie opinii dotyczących wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 

ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

4. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak również prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych. .  

6. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Rydzynie:  

1. Członkowi Komisji za uczestnictwo w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % minimalnego 

wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. 

U. z 2020, poz.2207). 

2. W związku z sytuacja epidemiczną w Polsce prace Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Rydzynie mogą zostać zorganizowane w trybie zdalnym. 

7.  Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

stanowią dochody gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z 

art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Powyższe środki zgromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

3. W 2022r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 

       160.400 zł. 

8.     Monitoring i ewaluacja 

1. Systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

2. Sporządzanie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 
 

 

 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Rydzyny 
z dnia          2021 

 

Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2022 

 1. Postanowienia ogólne 

5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską Rydzyny. 

6. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Programie są kontynuacją działalności prowadzonej w 

latach ubiegłych.  

7. Podstawa prawna i merytoryczna Programu: 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz.2050 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z  2021 r., poz. 1119) 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok został opracowany z uwzględnieniem celów 
operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia. Ponadto przy opracowaniu Programu 
uwzględniono diagnozę potrzeb oraz zasoby jakimi dysponuje Gmina. 
 

2. Cele strategiczne programu 

Cel główny: 

Przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie miasta i gminy 

Rydzyna. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia. 
2. Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów narkotykowych. 
3. Zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych wynikających z używania środków 

uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. 
4. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 
5. Wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem używania substancji psychoaktywnych. 
6. Wspieranie rozwoju i wdrażania programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii. 

 
Podmioty uczestniczące w realizacji programu: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, prawne, które realizują zadania wynikające z 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

3. Zadania do realizacji 

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków. 

4. Współpraca z placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 

uzależnionych od narkotyków; 

 

5. Podejmowanie działań w stosunku do uzależnionych od narkotyków w celu zmotywowania ich do podjęcia 

leczenia odwykowego; 

 

6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących wiedzę i umiejętności osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków. 



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

1. Wspieranie działań prowadzenia poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla osób dotkniętych 

problemem narkomanii. 

2.  Współpraca z palcówkami i instytucjami zajmującymi się problemem narkomanii  w zakresie korzystania z 

oferowanych przez nich usług i wsparcia przez mieszkańców gminy Rydzyna. 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

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

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych 

6. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 

prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości zażywania narkotyków, profilaktyka i 

promocja zdrowia. 

 

7. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież połączonych z profesjonalnym 

programem profilaktycznym lub programem informacyjno-edukacyjnym dostosowanym do wieku odbiorców nt. 

życia wolnego od narkotyków i bezpiecznego sposobu spędzania czasu, w szczególności: obozów, kolonii, 

półkolonii, działań uczniowskich klubów sportowych, organizacji sportowo-gimnastycznych oraz finansowanie 

imprez sportowo-rekreacyjnych i sportowych zajęć pozaszkolnych, także w placówkach oświatowych. 

 

8. Wspieranie realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych uwzględniających diagnozę czynników ryzyka i 

czynników chroniących powadzonych w gminnych placówkach oświatowych, w szczególności działań o 

potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach. 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  

rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze problemów 

narkomanii; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych. 

 

5. Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy i wolny od narkotyków tryb życia. 

 

6. Współdziałanie z instytucjami funkcjonującymi w obszarze uzależnień. 

 

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób współuzależnionych dotkniętym ubóstwem i 

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

socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

1. Świadczenia pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób współuzależnionych realizowane przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej. 

 

2. Prowadzenie przez pracowników socjalnych stałej diagnozy sytuacji życiowej w rodzinach dotkniętych 

problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym. 

 

 
4.  System zarządzania Programem  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rydzynie. 
Realizacja planowanych w roku 2022 zadań odbywać będzie się w formule i warunkach oraz przy użyciu 
odpowiednych metod i narzędzi uwzględniających ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną w Polsce. 
 
 

5.  Źródła i zasady finansowania 

  



3. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią dochody gminy 

pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Powyższe środki zgromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia – rozdział 85153 

Zwalczanie narkomanii. 

3. W 2022r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 

       2 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2022 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Rydzyna w roku 2022, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program zawiera również działania w ramach 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych 

gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, planowana realizacja działań w powyższym zakresie została ujęta w 

formie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

Programy są kontynuacją zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich. Określają one lokalne działania 

w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z 

nadużywania alkoholu, środków i substancji psychoaktywnych oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. 

Opierają się także na założeniach wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, z uwzględnieniem diagnozy 

potrzeb oraz zasobów jakimi dysponuje Gmina. Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy. Realizacja 

planowanych w roku 2022 zadań odbywać będzie się w formule i warunkach oraz przy użyciu odpowiednych 

metod i narzędzi uwzględniających ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną w Polsce. 

Nadmienić należy również, że w zakresie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi procedowane są znaczące zmiany dotyczące min. opracowania gminnych programów 

profilaktyki uzależnień, których wejście w życie planowane jest w roku 2022. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w Gminie Rydzyna w roku 2022 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii staje się zasadne. 

 

 

 

 

 

 


