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UCHWAŁA NR..............
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 
30 grudnia 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Tarnowiec na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z 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.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 2050).

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/325/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022 zmienia się załącznik, który 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Gminy Tarnowiec

Michał Dłuski



Załącznik do Uchwały Nr.............. 
Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia...........

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

I. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) do 

zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyk i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. 

Zadania te obejmują:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

- 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,

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

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

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie 

narkomanii. W celu realizacji ww. ;zadań przygotowano Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

(zwany dalej Gminnym Programem), który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 



uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 

alkoholu i narkotyków. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 183 z późń. zm.) w art. 19 pkt. 4 wprowadziła zmiany do ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Między innymi art. 41 ust. 2 otrzymał brzmienie: 

„Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, 

uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Realizując Gminny Program, należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego wymogu, 

aby każde zadanie, które zostało wpisane do Programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko na takie zadania mogą zostać wydatkowane środki 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o czym 

stanowi art. II1 „W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych 

w art. 41 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

o których mowa w art. 18". W kontekście brzmienia art. 41, planując działania w ramach 

Gminnego Programu, należy jednocześnie uwzględniać zadania wskazane do realizacji przez 

Narodowy Program Zdrowia. W 2021 roku środki finansowe podzielone na realizację zadań 

wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały przeznaczone w zdecydowanej większości na 

działania związane z profilaktyką.

Projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu. Zgodnie z przywołanymi na początku 

przepisami Program jest uchwalany corocznie przez radę gminy. Powyższy Program kontynuuje 

realizację sprawdzonych w poprzednich latach działań, ale podejmuje również nowe 

przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich skuteczność. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie 

spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania 

powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie 

występują. Podstawowe problemy to m.in. picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne 

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

zjawisko przemocy domowej i nietrzeźwość w miejscach publicznych.



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii jest opracowany zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na 

lata 2021 - 2025, przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z Rekomendacji Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok.

II. Podstawy prawne Programu.

Obowiązek uchwalenia niniejszego Programu wynika z art. 41 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz z art. 10 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2020 r. poz. 2050 z późn.zm.). W realizacji zadań 

zawartych w Programie zastosowanie mają następujące akty prawne:

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).

3) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 803).

4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 

z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.).

7) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 

z późn.zm.).

8) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685).

9) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249).

10) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 

z późn.zm.).

11) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642).



II. Diagnoza

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Tarnowiec ma na celu ukazanie skali 

różnych problemów społecznych występujących wśród mieszkańców Gminy Tarnowiec. Zakres 

działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:

- zidentyfikowania problemów społecznych występujących wśród dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców Gminy oraz sprzedawców napojów alkoholowych,

- zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

- określenia skali oraz zakresu występujących problemów społecznych,

- pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenia jej skutków.

Biorąc pod uwagę wyniki badań możemy stwierdzić, że problem spożywania alkoholu 

wśród dorosłych mieszkańców Gminy Tarnowiec występuje w umiarkowanym natężeniu - 

spożywanie go zadeklarowało większość respondentów jednak nieznaczna część spośród nich 

sięga po niego w sposób wskazujący na picie szkodliwe lub uzależnienie. Problem spożywania 

alkoholu wśród młodzieży nie jest alarmujący. Z zebranych informacji wynika, że bezpośredni 

kontakt z alkoholem nie miała duża część uczniów, pozytywne jest również to, że przeważająca 

część młodych mieszkańców Gminy, zdaje sobie sprawę ze szkodliwości alkoholu dla zdrowia. 

Jednakże alarmujący jest fakt, że w opinii wielu uczniów alkohol jest łatwo dostępny, 

a w podejmowanych działaniach profilaktycznych należy uwzględnić wczesny wiek inicjacji 

alkoholowej.

Problem nikotynowy występuje głównie wśród dorosłych mieszkańców Gminy 

Tarnowiec w umiarkowanym natężeniu, natomiast uzależnienie od e-papierosów dotyczy 

nieznacznej części respondentów. Również problem związany z zażywaniem narkotyków, 

dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych nie przybiera znacznych rozmiarów.

Analizując uzyskane wyniki badań w sferze problemów związanych z przemocą jest 

widoczny. Niepokojące jest to, że znaczna część dorosłych mieszkańców Gminy nie ocenia 

jednoznacznie negatywnie stosowania kar fizycznych wobec dzieci jako metody wychowawczej 

oraz uważa, że istnieją przesłanki usprawiedliwiające stosowanie przemocy. Ponadto, co piąty 

respondent zna kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim 

domu. Osobami stosującymi przemoc domową są najczęściej współmałżonkowie, 

a najczęstszym rodzajem doznawanej przemocy jest przemoc psychiczna. Natomiast 

niepokojący jest wynik badań odnośnie przemocy rówieśniczej, który występuje na 



stosunkowo wysokim poziomie i domaga się podjęcia działań profilaktycznych - znaczna część 

uczniów zadeklarowała bowiem występowanie w swojej szkole przemocy.

Diagnoza zagrożeń lokalnych zwraca szczególną uwagę na występujący problem 

ubóstwa oraz nieadekwatnego do potrzeb mieszkańców rynku pracy. Wśród czynników 

przyczyniających się do pogłębiania kryzysu rodziny i wartości, w pierwszej kolejności 

respondenci wyszczególnili problem nadużywania alkoholu i narkotyków. Konieczne jest 

zaprojektowanie i wdrożenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Badania wykazały, że z urządzeń elektronicznych codziennie korzysta większość 

młodych mieszkańców Gminy, jednakże problem nadmiernego korzystania z nich może 

dotyczyć 19% badanych. Respondenci wskazali, że najchętniej swój wolny czas spędzają 

korzystając z Internetu. Widoczny jest również problem dużej częstotliwości gry na pieniądze 

wśród uczniów. Konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych.

Reasumując uzyskane wyniki badań można stwierdzić, że trwająca sytuacja 

epidemiologiczna COVID-19 i związany z nią okres izolacji, skutkujący nauczaniem zdalnym oraz 

brakiem kontaktu z rówieśnikami, miał niebagatelny wpływ na kondycję psychiczną młodych 

mieszkańców Gminy Tarnowiec. W związku z tym konieczne jest zaprojektowanie adekwatnych 

działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

III. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Tarnowiec.

Oprócz problemów zdrowotnych alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia problemów 

społecznych: problemów rodzinnych, wypadków, przestępczości, agresji i przemocy. Na wysoki 

poziom wskaźników spożywania alkoholu przez młodych ludzi ma wpływ wiele czynników, ale 

jednym z ważniejszych, na który mamy możliwość oddziaływania na gruncie lokalnym, jest 

dostępność napojów alkoholowych dla młodych ludzi. Dlatego w Gminnym Programie nie 

brakuje działań wpływających na dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich. Ważną 

kwestią jest również współpraca z policją w ramach dochodzenia, gdy nietrzeźwi nieletni są 

zatrzymywani oraz ukarania przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, 

jeżeli na terenie jego punktu sprzedano alkohol osobie poniżej 18 roku życia. Poza działaniami 

kontrolnymi, również istotne są działania edukacyjne. Bardzo dobrym pomysłem są wszelkiego 

rodzaju kampanie np. tabliczki z hasłem: „w tym sklepie nie sprzedajemy alkoholu nieletnim", 

bowiem nie tylko wpływają one zniechęcająco na młodych ludzi, ale budują również większą 

świadomość dorosłych, którzy częściej mogą zwracać uwagę w sytuacjach, gdy są świadkami 

takiej sprzedaży. Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole 



punktów sprzedaży prowadzone przez upoważnionych członków GKRPA. Przedmiotem kontroli 

jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie 

„o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" w tym przestrzeganie zakazu 

sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i pod zastaw oraz przestrzeganie zakazu 

reklamy i promocji napojów alkoholowych. Prowadzone są także działania prewencyjno- 

edukacyjne wśród właścicieli sklepów i sprzedawców.

Tabela 1. Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie Tarnowiec w latach 

2020-2021.

Źródło: Urzqd Gminy Tarnowiec.

IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stan na koniec roku: 2020 2021

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży 
napojów alkoholowych.

51 16

Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 
piwo.

19 6

Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia.

32 10

Liczba wydanych decyzji podjętych w sprawie 
cofnięcia i wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

3 3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu zajmuje się 

w szczególności inicjowaniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych, a także podejmowaniem czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Dane szczegółowe na temat tej działalności przedstawia poniższa tabela.



Tabela 2. Działalność GKRPA w latach 2020-2021.

Stan na koniec roku 2020 2021

Liczba otrzymanych przez GKRPA wniosków o 

objęcie leczeniem odwykowym osób 

nadużywających alkoholu.

14 10

Liczba spraw rozpatrzonych przez GKRPA. 13 10

Liczba spraw zakończonych podjęciem przez osobę 

decyzji o dobrowolnym poddaniu się leczeniu 

odwykowemu ( po rozmowach motywujących 

przeprowadzonych przez GKRPA).

6 6

Liczba osób skierowanych przez GKRPA na badanie 

przez biegłych sądowych w celu wydania opinii.
10 8

Liczba opinii biegłych sądowych stwierdzających 

u zgłoszonej osoby uzależnienie od alkoholu.
7 6

Liczba opinii biegłych sądowych niestwierdzających 

u zgłoszonej osoby uzależnienie od alkoholu.
0 2

Liczba wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
6 4

Liczba spraw zawieszonych. 1 1

Liczba kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w świetle ustawy prawo 

przedsiębiorców.

3 3

Źródło danych: Gminna Komisjo Rozwigzywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu.

Jak wynika z przytoczonych danych w porównaniu do roku 2020 nastąpił spadek 

wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób pijących problemowo lub nadużywających 

alkoholu. Jest to związane z wprowadzonym stanem epidemii. Jednakże 

w rodzinach nadal występuje problem uzależnienia od alkoholu, co potwierdzają dane 

statystyczne. Sprawy rozpatrywane są na bieżąco, posiedzenia komisji odbywają się raz 

w miesiącu. Zwykle osoby zjawiają się na komisję , a następnie zgadzają się na badanie przez 

biegłych w celu wydania opinii. Są też takie osoby, które pomimo stwierdzenia uzależnienia od 

alkoholu nie podejmują leczenia, są one kierowane przez GKRPA w Tarnowcu do Sądu 

Rejonowego w Jaśle.



W punktach sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone są kontrole średnio co kwartał, 

jedna kontrola obejmuje 3 sklepy. W 2021 roku było kontrolowane 9 punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych.

Tabela nr 3. Poniższa tabela zawiera dane szczegółowe na temat liczby osób objętych 

wsparciem rodzin przez GOPS w Tarnowcu w latach 2020 - 2021.

Źródło danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

STAN NA KONIEC ROKU 2020 2021

Liczba osób, którym decyzją przyznano 
świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 282 256

Liczba osób korzystających z pomocy 
materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, objętych tą pomocą z powodu 
uzależnienia lub nadużywania alkoholu, przez 

co najmniej jednego z członków rodziny.

7 7

Na podstawie danych liczbowych zawartych w powyższej tabeli można zauważyć, 

iż liczba przyznanych świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się o 26 osób w porównaniu 

do roku 2020 r. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym jest na takim samym poziomie 

jak w 2020 r.

Tabela 4. Działania podejmowane przez Posterunek Policji w Tarnowcu.

Stan na koniec roku 2020 2021

Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia 

zatrzymanych lub odwiezionych do domów 

rodzinnych.

0 0

Liczba wypadków/kolizji drogowych. 9 0

Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku z 

użyciem alkoholu.

4 3

Liczba wniosków skierowanych do Sądu o 

ukaranie za prowadzenie pojazdów pod 

wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

7 8



Źródło danych: Posterunek Policji w Tarnowcu

Liczba przeprowadzonych interwencji 

domowych w tym przeprowadzonych procedur 

„Niebieska Karta".

74 66

Liczba wszczętych postępowań w związku z 

popełnieniem przestępstw przemocy w 

rodzinie, w tym zakończonych skierowaniem 

aktem oskarżenie.

5 5

Liczba skierowanych spraw do Sądu o 

zakłócenie porządku/pobicia.
5 7

Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu 

w miejscach zabronionych ustawą o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (mandat karny/wniosek do 

sądu).

6 28

Według danych statystycznych Policji większość sprawców fizycznego lub psychicznego 

znęcania się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych. Na terenie gminy Tarnowiec działa tzw. Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który zajmuje się diagnozowaniem problemu przemocy 

w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli widoczny jest spadek liczby 

procedury „Niebieska Karta". Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie wynika, że do najczęściej zgłaszanych przez osoby pokrzywdzone form 

przemocy należy: przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc ekonomiczna oraz 

zaniedbania i groźby karalne.

V. Działalność profilaktyczna.

Istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych odgrywa działalność 

profilaktyczna. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu 

organizuje lub współorganizuje wiele przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych zarówno do 



dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy. W związku na wprowadzony stan 

epidemii związany zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-Co V-2, który ze względu na 

wysoki odsetek zachorowań na koronawirusa COVID-19 w 2021 r. udało się zrealizować:

1) zajęcia dla dzieci i młodzieży - program rekomendowany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „DEBATA" przeprowadzony przez 

Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki mający na celu prowadzenie profilaktyki 

uzależnień, prowadzenie zajęć rozwojowych, poszerzanie zainteresowań i uzdolnień, 

promowanie zdrowia i rozwoju fizycznego poprzez zajęcia sportowo-ruchowe i gry 

zespołowe.

2) szkolenia dla nauczycieli pt. "Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

w czasie epidemii",

3) szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla przedsiębiorców i ich pracowników 

w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych z posiadanych zasobów, uwzględniając 

priorytety działań określone w Narodowym Programie Zdrowia, szczególnie istotne 

prowadzenie jest następujących działań:

1) konieczne jest wspieranie profilaktyki dotyczącej substancji psychoaktywnych na 

każdym poziomie nauczania wśród dzieci i młodzieży, dostosowanej indywidualnie do 

możliwości uczniów poprzez wdrażanie i realizowanie rekomendowanych programów 

profilaktycznych,

2) wspieranie warsztatów/porad w zakresie rozwoju osobistego kształtujące kompetencje 

społeczne rodziców, a także uczniów oraz osób z rodzin z problemem uzależnienia,

3) Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

4) należy kontynuować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym poprzez wyeliminowanie uczestników będących pod wpływem alkoholu - 

działania na rzecz nietrzeźwych kierowców,

5) wspieranie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

środków psychoaktywnych (innych niż alkohol) na terenie gminy,

6) należy w dalszym ciągu podnosić świadomość mieszkańców poprzez podejmowanie 

wspólnych działań, otwarcie społeczności na problemy swojego otoczenia, dzięki 



wspólnym przedsięwzięciom i wydarzeniom zarówno społecznym, jak i sportowym, 

rozrywkowym i kulturalnym.

7) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym 

wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych itp.

VI. Zasady szczegółowe na rok 2022 w zakresie działań profilaktycznych, pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

1 CEL GŁÓWNY:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem.

Cele Szczegółowe Zadania do realizacji Realizatorzy Wskaźniki

Zapewnienie ciągłości 
i zwiększenie 
dostępności 
bezpłatnej pomocy 
terapeutycznej dla 
osób uzależnionych 
od alkoholu i 
substancji 
psychoaktywnych, 
redukcja szkód 
wywołanych 
spożyciem alkoholu i 
innymi środkami 
odurzającymi, 
poprawa sytuacji 
rodzin z problemem 
uzależnień.

1. Zwiększanie 
dostępności i 
podnoszenie jakości 
specjalistycznych 
świadczeń 
zdrowotnych w 
zakresie leczenia 
uzależnień od 
alkoholu lub innych 
substancji 
psychoaktywnych 
oraz dla członków ich 
rodzin.

Podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 
w zakresie lecznictwa 
odwykowego.

1. Liczba placówek 
objętych 
dofinansowaniem.

2. Rodzaje programów 
terapeutycznych.

II CEL GŁÓWNY:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Cele Szczegółowe Zadania do realizacji Realizatorzy Wskaźniki

Udzielanie pomocy 
rodzinom z 
problemem 
alkoholowym i 
narkomanii, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
potrzeb dziecka oraz

1. Udzielanie 
rodzinom z 
problemem 
uzależnień 
bezpłatnych 
konsultacji 
psychologicznych oraz 
prawnych w

1. Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Tarnowcu.

1. Liczba odbytych 
spotkań.



podnoszenie 
skuteczności działań 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

bezpłatnym punkcie 
porad 
psychologicznych i 
prawnych działającym 
na terenie Gminy 
Tarnowiec

2. Podnoszenie 
(ompetencji 
przedstawicieli 
instytucji działających 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

3. Upowszechnianie 
informacji 
dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie.

4. Analiza 
skuteczności pomocy 
udzielanej osobom 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie w ramach 
procedury „Niebieska 
Karta".

2. Zespół 
nterdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

3. Zespół 
Interdyscyplinarny/ 
GOPS.

4. Zespół 
Interdyscyplinarny/ 
GOPS.

2. Liczba osób 
biorących udział w 
szkoleniach.

3. Liczba 
wydanych/zakupionych 
ulotek, broszur.

4. Liczba 
sporządzonych 
formularzy „Niebieska 
Karta" Karta - A.

- Liczba powołanych 
grup roboczych.

- Liczba spraw 
zakończonych w 
wyniku braku 
zasadności 
podejmowanych 
działań.

- Liczba spraw 
zakończonych w 
wyniku ustania 
przemocy w rodzinie.



Ili CEL GŁÓWNY:

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

Cele szczegółowe Zadania do realizacji Realizatorzy Wskaźniki

1. Realizacja działań 
profilaktycznych 
podejmowanych 
wobec dzieci i 
młodzieży, jako 
alternatywne formy 
spędzania czasu.

1. Organizacja działań 
profilaktyki 
uniwersalnej 
skierowanych do 
ogółu mieszkańców 
(w tym: zajęcia 
rekreacyjne, 
sportowe).

2. Organizacja pikniku 
profilaktycznego z 
okazji Dnia Dziecka, 
zakup nagród dla 
uczestników 
zawodów i konkursów 
związanych z 
profilaktyką, 
finansowanie teatrów 
profilaktycznych.

1. GKRPA, kluby 
sportowe działające 
w formie 
stowarzyszenia.

2. GKRPA, GOK, 
jednostki oświatowe.

1. Liczba podmiotów 
realizujących zadania.

2. Liczba osób 
korzystających z zajęć.

3. Liczba 
zrealizowanych 
przedsięwzięć.

2. Inicjowanie, 
organizowanie oraz 
współuczestnictwo w 
kampaniach 
społecznych oraz 
przedsięwzięciach 
edukacyjno- 
informacyjnych w 
zakresie problematyki 
uzależnień, picia 
ryzykownego i 
szkodliwego, w tym 
przeciwdziałania

1. Udział w 
ogólnopolskich oraz 
lokalnych kampaniach 
profilaktycznych i 
akcjach informacyjno- 
edukacyjnych, 
skierowanych do 
różnych grup 
odbiorców, realizacja 
programów 
rekomendowanych 
przez PARPA m.in. 
„Archipelag skarbów", 
„Spójrz inaczej", „Trzy

1. GKRPA, szkoły 
podstawowe.

1. Liczba i rodzaj 
kampanii społecznych.

2. Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń, konferencji, 
itp.



nietrzeźwości 
kierowców.

koła".
2. Realizacja zadań 
związanych z 
przeciwdziałaniem 
uzależnieniom 
behawioralnym, 
zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży.
3. Kształcenie 
personelu 
medycznego wobec 
pacjentów pijących 
alkohol ryzykownie 
i szkodliwie oraz na 
temat FASD.
4. Zakup niezbędnych 
przedmiotów i 
środków do realizacji 
zadań objętych 
programem.

IV CEL GŁÓWNY:
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.

Cele szczegółowe Zadania do realizacji Realizatorzy Wskaźniki

1. Kontrole 
przestrzegania zasad 
obrotu napojami 
alkoholowymi.

1. Podejmowanie 
działań kontrolnych 
przez członków 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
stosunku do 
podmiotów 
handlujących 
napojami 
alkoholowymi pod 
kątem przestrzegania 
przepisów ustawy o 
wychowaniu w 
trzeźwości i

1. GKRPA, Posterunek 
Policji w Tarnowcu.

1. Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli.

2. Liczba wydanych 
postanowień.



przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

2. Prowadzenie 
cyklicznych akcji o 
charakterze 
informacyjnym i 
edukacyjno- 
prewencyjnym z 
funkcjonariuszami 
Policji.

2. Zapewnienie 
działalności Gminnej 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Tarnowcu (GKRPA).

1. Pokrywanie 
kosztów sądowych w 
postępowaniach o 
zobowiązanie do 
podjęcia leczenia 
odwykowego.

2. Wydawanie opinii 
przez biegłych 
orzekających w 
przedmiocie 
uzależnienia od 
alkoholu.

1. GKRPA. 1. Liczba wydanych 
postanowień 
sądowych.

2. Liczba opinii 
biegłych.

3. Liczba osób 
podejmujących terapię 
odwykową wskutek 
działań GKRPA.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie:

a. dla przewodniczącego 350,00 zł brutto

b. dla pozostałych członków 175,00 zł brutto

za jedno posiedzenie.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a i b przysługuje, jeżeli członek Komisji 

uczestniczył w całym posiedzeniu, to znaczy od jego otwarcia, aż do czasu zamknięcia przez 

Przewodniczącego Komisji oraz za udział w kontroli, co najmniej trzech punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, przeprowadzonej w jednym dniu.

2. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności 

dołączonej do protokołu posiedzenia lub podpis na protokole

z przeprowadzonej przez Komisję kontroli.



3. Ponadto przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za użycie własnego środku transportu 

w związku z czynnościami na rzecz pracy w GKRPA w Tarnowcu m.in. w związku 

z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych, uczestnictwem w szkoleniach, 

reprezentowaniem komisji w sądzie itp.

Harmonogram realizacji, źródła finansowania i łączne nakłady finansowe.

Gminny Program będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy w ramach środków 

finansowych planowanych w Budżecie Gminy Tarnowiec, stanowiących dochody w oparciu 

o środki własne uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpki", zgodnie z zapisami ww. ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan wydatków na 2022 rok 

wynosi: 85.000,00 zł.

VII. Monitoring.

Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za dany rok Wójt Gminy Tarnowiec 

przedstawia Radzie Gminy Tarnowiec do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego 

dotyczy raport.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU 
UCHWAŁY NR.............................. 

Z DNIA.......................................... 
RADY GMINY TARNOWIEC

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, wprowadzono zmiany zgodnie z art. 41 ust.l pkt 3 

i ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. poszerzono 

program o zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym oraz 

o konieczności sporządzania raportu z wykonania w danym roku gminnego programu i efektów 

jego realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca następującego po 

roku, którego dotyczy raport.
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