
UCHWAŁA NR XXVIII/182/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.41 
ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), Rada Gminy 
Przyrów uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci  moc  Uchwała NR XIII/88/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 
21 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/182/2021 
Rady Gminy Przyrów 
z dnia 17 grudnia 2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów na 2022 rok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyrów, grudzień 2021 

I.WPROWADZENIE 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, 
iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest 
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Zadaniem programu 
jest zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie 
rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych 
do pokonywania już istniejących problemów. 

Alkoholizm jest chorobą społeczną i jak każda inna choroba wymaga leczenia. 
Proces ten jest długotrwały, wymagający wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób 
uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Problemy wynikające z picia 
alkoholu oraz stosowania środków uzależniających stanowią obecnie jedną 
z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają bowiem istotny wpływ 
zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, 
zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy, 
a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Im szybciej podjęte 
zostaną konkretne działania w tym zakresie, tym większe są szanse na końcowy 
sukces, tym mniej osób zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie 
wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, w końcu 
tym mniej będzie przemocyw rodzinie. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla Gminy Przyrów na 2022 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 
alkoholu. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jego nadrzędnym celem jest tworzenie 
spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do 
zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów 
problemów, które aktualnie występują. Charakteryzuje się wielopłaszczyznowym 
podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie 
i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. Działania 
podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie 
różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienia 
w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Przyrów na 2022 r., określa cele i zadania w zakresie profilaktyki oraz 
rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu. Jest częścią 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyrów na lata 2021-
2027 i uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych określone w Narodowym Programie Zdrowia. Program 
ten jest podstawowym dokumentem określającym zakres 
i formę realizacji działań profilaktycznych oraz naprawczych, zmierzających do 
ograniczenia spożycia alkoholu wśród mieszkańców Gminy Przyrów. Sposoby 
realizacji zadań ujętychw programie dostosowane są do potrzeb i możliwości ich 
realizacji, w oparciu o posiadane zasoby. 
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II.PODSTAWY PRAWNE 

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021, poz. 1119); 

2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art.18 ust.2 
pkt. 15 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.); 

3.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 2050 ze zm.); 

4.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1876 ze zm.); 

5.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1249); 

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz.642); 

7.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyrów na lata 
2021-2027. 

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE PRZYRÓW  

Informacje ogólne 

Międzynarodowe projekty badawcze, w których bierze udział wiele krajów, 
dostarczają interesującego materiału na temat stylu picia alkoholu i różnic w tym 
obszarze między południem i północą Europy. Projekt RARHA SEAS wykazał, iż 
kraje południa Europy kultywują styl częstego picia alkoholu w małych ilościach, 
natomiast na północy kontynentu ludność pije rzadziej, ale w większych 
dawkach. 

Na tle Europy wzrost spożycia alkoholu plasuje Polskę w czołówce. Polacy piją 
z każdym rokiem coraz więcej alkoholu. Powszechna dostępność napojów 
wysokoprocentowych oraz reklamy przedstawiające picie piwa jako składnik 
dobrej zabawy sprawiły, że w ostatnich latach obniżył się w Polsce wiek inicjacji 
alkoholowej. Wynosi on obecnie 12-13 lat. Zdaniem lekarzy to o 8 lat za 
wcześnie. Liczne badania naukowe i analizy prowadzone w Polsce i na świecie 
pokazują, iż tzw. średni poziom spożycia napojów alkoholowych szacowany na 
podstawie reprezentatywnych badań populacyjnych jest o ok. 40-60% niższy 
w stosunku do rzeczywistej konsumpcji alkoholu w badanych populacjach. 
Przyczyną tego niedoszacowania jest trudność w dotarciu do tzw. populacji 
ukrytych (osób bezdomnych, chorych, przebywających w wojsku lub 
studiujących poza miejscem zamieszkania). Dodatkowo wzrasta spożycie 
napojów alkoholowych. Ostatnie badania pokazują, że średnie spożycie czystego 
alkoholu na jednego mieszkańca Polski (w tym dzieci i osoby starsze) wynosiło 
ponad 9 litrów rocznie. Wpływa na to z pewnością dostępność ekonomiczna 
alkoholu. Problemem jest także dostępność fizyczna. W tej kwestii nie ma prawie 
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żadnych barier. Obecnie na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
przypadają 273 osoby. Aby mówić o skutecznym ograniczaniu dostępności - 
powinno być od 1 tysiąca do 1,6 tysiąca osób. 

 Prognozy WHO mówią, że Polska jest jednym z pięciu państw w Europie, 
w których spożycie alkoholu będzie rosło. Dane Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, iż w Polsce wśród 
spożywanych napojów alkoholowych najwyższy odsetek stanowi piwo. W 2020 
roku spożycie piwa w litrach na 1 mieszkańca kraju wynosiło 93,6 litra. 

Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca 
LATA Wyroby 

spirytusowe 
(100% 
alkoholu) 

Wino i 
miody 
pitne 

Wino i 
miody pitne 
w 
przeliczeniu 
na 100% 
alkoholu 

Piwo Piwo w 
przeliczeniu 
na 100% 
alkoholu 

2015 3,2 6,3 0,76 99,1 5,45 
2016 3,2 5,8 0,70 99,5 5,47 
2017 3,3 6,1 0,73 98,5 5,42 
2018 3,3 6,0 0,72 100,5 5,53 
2019 3,7 6,2 0,74 97,1 5,34 
2020 3,7 6,4 0,77 93,6 5,1 

Dane ogólnopolskie dot. konsumpcji alkoholu(PARPA) 

Średnio na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu 

- 2015 rok – 9,41 

- 2016 rok – 9,37 

- 2018 rok – 9,45 

- 2019 rok – 9,55 

- 2019 rok – 9,78 

- 2020 rok – 9,6 

Z badań wynika, że nadużywanie substancji, w tym alkoholu, może dotyczyć 
ponad 3 milionów Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln 
osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Z kolei 2,5 mln osób w naszym kraju nadużywa 
alkoholu, a 700-900 tys. osób jest uzależnionych. Polacy od czterech lat piją tak 
samo. Spożycie alkoholu na jedną osobę utrzymuje się na stałym, ale wysokim 
poziomie 9,4-9.5 litra rocznie. 

Struktura demograficzna 

Gmina Przyrów to gmina wiejska położona w województwie śląskim, 
w powiecie częstochowskim. Siedzibą gminy jest miejscowość Przyrów. W skład 
gminy, której powierzchnia wynosi 80,44 km2 wchodzi 15 miejscowości i 11 
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sołectw: Przyrów, Bolesławów, Zarębice, Zalesice, Wola Mokrzeska, Wiercica, 
Staropole, Stanisławów, Kopaniny, Sieraków i Sygontka.  

Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań konieczne jest 
opracowanie mapy problemów alkoholowych w gminie. Według stanu na koniec 
2020 roku Gmina Przyrów liczyła 3685 mieszkańców w tym 607 osób do 18-
stego roku życia, 1553 kobiet i 1525 mężczyzn. Gmina charakteryzuje się 
stosunkowo niskim wskaźnikiem zaludnienia i wynosi on 46 osób/km2 
w porównaniu do średniej krajowej, wynoszącej 123 osób/km2 . Podobnie jak 
w populacji ogólnopolskiej, można zaobserwować przewagę kobiet nad 
mężczyznami. 

Liczba mieszkańców Gminy Przyrów 

Lp. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba 
mieszkańców 
ogółem, w tym: 

3850 3810 3786 3743 3719 3685 

kobiety 1647 1632 1621 1583 1567 1553 
mężczyźni 1595 1577 1572 1561 1542 1525 
dzieci i młodzież  
(0- 17) 

608 601 593 599 610 607 

źródło: Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy 
w Przyrowie 

W Gminie Przyrów znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny i 2 Niepubliczne 
Szkoły Podstawowe, w których w roku szkolnym 2021/2022 uczy się: 

1.Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie  – 260 uczniów, w tym: 

·Szkoła Podstawowa 185 uczniów 

·Przedszkole 75 uczniów 

2. Niepubliczna Szkoła w Zalesicach – 57 uczniów; 

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej – 62 uczniów. 

Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy realizują zadania 
prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu 
o szkolne programy profilaktyki, co wynika z ustawy o systemie oświaty. Cele 
szkolnych programów profilaktyki koncentrują się na następujących 
zagadnieniach: 

a.eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych 
związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych, 

b.rozwijanie postaw prozdrowotnych, 

c.promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych, 
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d.prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego 
z wdrażaniem nowoczesnych i adekwatnych technologii określania potrzeb 
profilaktycznych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Przyrowie w 2021 roku przyjęła 9 wniosków o zastosowanie leczenia 
uzależnienia od alkoholu (wszystkie dotyczyły mężczyzn), w 2020 roku 
7 wniosków (w tym 6 dotyczących mężczyzn i 1 dotyczący kobiety), w 2019 roku 
– 7 wniosków. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wystawiła 
w 2021 roku żadnego wniosku do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie, 
w 2020 roku również nie było takiego wniosku. W 2019 roku  do sądu 
skierowany 3 wnioski a w 2018 r. – 8 wniosków o skierowanie na przymusowe 
leczenie osób uzależnionych od alkoholu mieszkających na terenie Gminy 
Przyrów. 

Punkt Konsultacyjny 

Kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego, w którym mieszkańcy 
Gminy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej zmagający się z problemami 
i szukający pomocy w ich rozwiązaniu mogli skorzystać z konsultacji i porad 
instruktora terapii uzależnień. Punkt czynny jest w drugi i czwarty poniedziałek 
miesiąca. 

W punkcie konsultacyjnym prowadzonym w ramach działań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono następującą liczbę 
rozmów: 

Porady 2019 2020 2021 
Ilość porad w tym: 71 150 130 

- dla osób uzależnionych 12 12 15 

- dla osób współuzależnionych 3 5 5 
- dla osób doświadczających przemocy 

domowej 
1 1 1 

- dla sprawców przemocy domowej 1 1 1 
- osoby skierowane do ośrodka leczenia 

uzależnień i psychiatry 
11 7 2 

Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia patologią społeczną jaką jest alkoholizm 
zauważalny jest wzrost zainteresowania konsultacjami indywidualnymi 
mieszkańców Gminy. Z porad korzystają osoby uzależnione od alkoholu 
i współuzależnione. U osób tych terapeuta nie zdiagnozowała uzależnienia 
krzyżowego (od alkoholu i narkotyków, od alkoholu i leków). Daje to dobre 
prognozy na przyszłość i wniosek, iż na terenie Gminy Przyrów nie zamieszkują 
osoby o takim uzależnieniu lub dotychczas nie zostały ujawnione. Analizując ilość 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 193A4DA3-680A-4BDA-857F-46B8C1AB3FB8. Podpisany Strona 6



osób korzystających z porad terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym od czasu jego 
uruchomienia nasuwa się wniosek, iż zainteresowanie tego typu polityką 
rozwiązywania problemu alkoholowego mobilizuje osoby z problemami do pracy 
nad sobą i wprowadzania zmian w swoim życiu. Osoby te w wyniku podjęcia 
rozmów w Punkcie konsultacyjnym rozładowują napięcie wewnętrzne i w 
konsekwencji wyciszają emocje prowadzące do rozwijania przemocy domowej. 

Z danych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie od 1 stycznia 
2021 r. do Zespołu wpłynęło 6 „Niebieskich Kart” założonych przez Komisariat 
Policji w Koniecpolu. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje opracowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Przyrów na lata 2021-2027.” Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ściśle współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie 
udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i uzależnienia od 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Dobrze układa się współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w zakresie udzielania pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
spowodowanej nadużywaniem alkoholu przez członków rodzin, oraz szkołami 
w zakresie prowadzenia programów profilaktyki szkolnej, a także Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji pozaszkolnego czasu wolnego 
i promowania  zdrowego stylu życia. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej na 
zaspokojenie niezbędnych  potrzeb życiowych , organizuje dożywianie dla dzieci 
w szkołach. Inną formą pomocy świadczoną przez GOPS rodzinie mającej 
trudności w wypełnianiu swoich zadań jest  praca socjalna. 

 Zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży głównie poprzez 
wdrażanie programów sportowo-edukacyjnych, aktywizowanie sportowe 
młodzieży zajmuje się Klub Sportowy i młodzieżowe kluby sportowe. Działalność 
w tym zakresie prowadzą: 

•Klub Sportowy „PIAST” 

•Szkolne młodzieżowe kluby sportowe 

•Dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny „Przyrowskie Nutki”, który 
występuje na festiwalach zarówno krajowych jak i też zagranicznych i promuje 
zdrowy styl życia. 

Rynek napojów alkoholowych w Gminie Przyrów 

W celu ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 
Rada Gminy Przyrów podjęła Uchwałę Nr II/8/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 193A4DA3-680A-4BDA-857F-46B8C1AB3FB8. Podpisany Strona 7



alkoholowych na terenie Gminy Przyrów, w której określono, iż maksymalna 
liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży wynosi: 

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

2.18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3.18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości 
alkoholu. 

Natomiast maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 

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

2.8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3.8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 
alkoholu. 

Ilość punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży iw miejscu sprzedaży 

Punkty do spożycia poza miejscem 
sprzedaży 

Punkty do spożycia w miejscu 
sprzedaży 

Rok 2019 2020 2021 Rok 2019 2020 2021 
Ilość punktów 13 13 12 Ilość punktów 8 7 7 
Ilość wydanych 
zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu do 
4,5 % 

13 13 12 Ilość wydanych 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu do 4,5 % 

7 5 5 

Ilość wydanych 
zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 
powyżej4,5 % do 
18% 

12 11 10 Ilość wydanych 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu powyżej4,5 % 
do 18% 

5 4 4 

Ilość wydanych 
zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 
powyżej 18% 

9 9 8 Ilość wydanych 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu powyżej 18% 

3 2 2 

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych bardzo ważne jest rozpoznanie skali 
problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia 
społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Jednocześnie zgromadzenie danych 
statystycznych w zakresie uzależnienia nie daje rzeczywistego wyobrażenia 
o dynamice zjawiska ze względu na „wrażliwość” danych oraz fakt, że te same 
osoby mogą być wykazywane przez różne podmioty działające w obszarze 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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Zgodnie z danymi szacunkowymi Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą: 

 W Polsce 
38,6 mln 

W gminie 
10 tys. 
mieszk. 

Gmina 
Przyrów – 

3685 
mieszkańców 

Liczba osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 
tys. 

ok. 200 
osób 

74 

Dorośli żyjący w 
otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, 
rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln ok. 400 
osób 

147 

Dzieci wychowujące 
się w rodzinach 
alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

 
ok. 1,5 mln 

ok. 400 
osób 

Ok. 147 osób 

Osoby pijące 
szkodliwie 

5-7% 
populacji 

2-2,5 mln ok. 500-700 
osób 

Ok. 184-258 
osób 

Ofiary przemocy 
domowej w 
rodzinach z 
problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 2/3 
dzieci z tych 
rodzin 

Razem 
ok 2 mln 

osób: 
dorosłych 
i dzieci 

Około 530 
osób: 

dorosłych i 
dzieci 

195 osób: 
dorosłych i 

dzieci 

Obliczeń dla Gminy Przyrów dokonano przyjmując liczbę mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały, według stanu na dzień 31.12.2020 r., tj. 3 685 
osób. Jak wynika z powyższych danych problem uzależnienia od alkoholu dotyka 
blisko 74 mieszkańców Gminy Przyrów, a prawie 258 osób pije szkodliwie. 

Analiza lokalnych zagrożeń w Gminie Przyrów pozwala stwierdzić, iż problem 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz sprzedawców 
napojów alkoholowych jest umiarkowany. 

IV.ADRESACI PROGRAMU 

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

1.Dzieci i młodzież szkolna. 

2.Rodzice, opiekunowie i wychowawcy. 

3.Osoby pijące nadmiernie i szkodliwie, w tym uzależnione od alkoholu oraz 
osoby współuzależnione. 

4.Osoby i rodziny uwikłane w problem przemocy w rodzinie. 

5.Konsumenci i sprzedawcy alkoholu. 

V.REALIZATORZY PROGRAMU 
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Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich 
instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym i innymi 
uzależnieniami. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma 
obowiązek koordynowania. Atmosferę wokół jej działalności powinny stwarzać 
w szczególności władze gminny. Nie bez znaczenia jest przychylność 
i zaangażowanie służb zajmujących się porządkiem publicznym oraz instytucji 
zdrowia publicznego. Rozwiązywanie problemów uzależnień wymaga 
współdziałania szeregu instytucji, aby skutecznie przeciwdziałać problemom tj. 
przemocy, alkoholizmu i narkomanii. W Gminie Przyrów rozwiązywaniem tych 
problemów i realizacją programu zajmują się: 

1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przyrowie zwana 
dalej Gminną Komisją, 

2.Punkt Konsultacyjny w Przyrowie dla osób uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych tj. członków ich rodzin, 

3.Placówki Oświatowo – Wychowawcze - Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Przyrowie, 

4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, 

5.Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie, 

6.Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie, 

7.Kluby Sportowe z terenu gminy realizujące programy profilaktyczne, 

8.Komisariat Policji w Koniecpolu, 

9.Ośrodki Zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia 
w Przyrowie, 

10.Powiatowy Urząd Pracy – Filia w Koniecpolu, 

11.Zespół Interdyscyplinarny w Przyrowie, 

12.Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

13.Inne podmioty, a w szczególności: instytucje, organizacje pozarządowe, 
osoby fizyczne prowadzące działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Koordynowanie działań związanych z realizacją zadań w zakresie profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w niniejszym programie 
prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Realizacja programu nastąpi przez: 

1.zlecanie do realizacji zadań wybranym podmiotom, 

2.nadzór nad realizacją tych zadań, 
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3.tworzenie bazy merytorycznej organizacyjnej i materialnej do realizacji 
programu problemów alkoholowych. 

VI.CELE PROGRAMU 

Głównym celem programu jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego 
stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, 
młodzież i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych używek. Zwiększenie 
działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań 
w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenie dostępu do oferty 
pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz 
innych uzależnień i przemocy domowej.  

Cele szczegółowe są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii i dostosowane są do lokalnych potrzeb.  

VII. ZADANIA PROGRAMU 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób   uzależnionych. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób 
z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz dla osób, w rodzinach, 
których występuje zjawisko przemocy w rodzinie: 

a.udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, psychologicznego 
i terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym (pijącym szkodliwie); 

Wskaźniki: ilość konsultacji, liczba osób, które podjęły terapię i ją ukończyły. 

b.motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii 
w placówkach leczenia odwykowego; 

Wskaźniki: ilość przeprowadzonych spotkań. 

c.udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej; 

Wskaźniki: ilość przeprowadzonych spotkań. 

d.współpraca z biegłymi sądowymi w orzecznictwie uzależnienia od alkoholu 
(pokrycie kosztów wydania opinii biegłych); 

Wskaźniki: ilość wydanych opinii. 

e.kierowanie do sądu wniosków o przymusowe leczenie w stosunku do osób, 
które odmówiły dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały (koszty postępowania 
sądowego); 

Wskaźnik: ilość złożonych do sąd wniosków. 

f.wynagrodzenie dla członków Komisji za pracę, zakup materiałów i bieżące 
wydatki komisji; 
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Wskaźniki: ilość spotkań GKRPA. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 

a.prowadzenie dla mieszkańców gminy Przyrów nieodpłatnych porad prawnych 
oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego 
dla ofiar przemocy domowej i sprawców przemocy domowej; 

Wskaźniki: ilość porad. 

a.prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, 
poprzez warsztaty, szkolenia i wyjazdy; 

Wskaźniki: ilość sztuk ulotek, ilość egzemplarzy prasowych, ilość szkoleń  
i warsztatów. 

b.wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie; 

Wskaźniki: liczba wniosków złożonych do GKRPA, liczba grup roboczych 
w pracy, których uczestniczył pełnomocnik. 

c.współpraca z Komisariatem Policji w zakresie „Niebieskiej Karty” dot. 
przemocy 
w rodzinie i nadużywania alkoholu; 

Wskaźniki: ilość wniosków złożonych do GKRPA przez policję. 

d.podnoszenie kompetencji  członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; 

Wskaźniki: ilość spotkań, kursów, szkoleń. 

e.współpraca z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami, dyrektorami szkół 
w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkołach. 

Wskaźniki: ilość spotkań, ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii,  
a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 

a. dofinansowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, 
realizowanych  
w ramach szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych - realizacja 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (m.in. udział  
w ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”) oraz programów 
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autorskich dotyczących profilaktyki uzależnień, profilaktyki problemowej 
w szkołach na terenie Gminy, organizacja konkursów tematycznych jako 
uzupełnienie programów (zakup nagród); 

Wskaźniki: ilość programów, , konkursów, ilość uczniów objętych działaniem. 

b. kreowanie alternatywnych form spędzania czasu, a także promowanie 
abstynencji 
i zdrowego, trzeźwego stylu życia stanowiących alternatywną formę 
przeciwdziałania uzależnieniom poprzez: 

- dofinansowanie zespołów młodzieżowo- dziecięcych, w tym choreografa 
i wyjazdy na  przeglądy piosenek i festiwale- w ramach organizacji czasu 
wolnego bez alkoholu 

Wskaźniki: ilość zajęć/wydarzeń, ilość osób uczestniczących. 

- dofinansowanie treningów i gimnastyki artystycznej dla dzieci szkolnych 
i przedszkolnych jako promowanie zdrowego trybu życia  i aktywne spędzanie 
czasu wolnego 

Wskaźniki: ilość zajęć/wydarzeń, ilość osób uczestniczących. 

c. organizacja międzygminnych szkolnych rozgrywek sportowych  w biegach 
„PRO-MEMORIA” szkoły podstawowe z terenu gminy i gmin okolicznych (zakup 
nagród, słodyczy, owoców i napojów dla uczestników PRO-MEMORIA); 

Wskaźniki: ilość wydarzeń, ilość osób biorących udział. 

d. promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych poprzez organizację 
otwartych turniejów sportowych dla mieszkańców gminy; 

Wskaźniki: ilość wydarzeń, ilość osób biorących udział. 

e. zakup specjalistycznej literatury i materiałów edukacyjnych w celu 
rozprowadzania ich wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz mieszkańców 
Gminy (plakaty, broszurki, filmy, itp.). 

Wskaźniki: ilość zakupionych materiałów. 

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

a. wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in. koncerty, spotkania, zawody, 
turnieje, konkursy, festyny itp.) dla mieszkańców gminy Przyrów (zarówno dzieci 
i młodzieży jak 
i osób dorosłych) promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

Wskaźniki: podpisanie umów na wsparcie realizacji zadania. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 193A4DA3-680A-4BDA-857F-46B8C1AB3FB8. Podpisany Strona 13



(art. 131 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

a. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 
i właścicieli sklepów oraz lokali, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych; 

Wskaźniki: ilość materiałów, ilość szkoleń, liczba sprzedawców objętych 
działaniem. 

b. kontrola przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych 
w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy; 

Wskaźniki: liczba kontroli. 

c. kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z Ustawą 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1292 ), 
w tym kontrola oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu; 

Wskaźniki: liczba kontroli. 

d. opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na  
sprzedaż napojów   alkoholowych; 

Wskaźniki: ilość wniosków. 

e. występowanie w uzasadnionych przypadkach przed Sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego w w/w sprawach. 

Wskaźniki: ilość spraw w sądzie 

VIII.  PRZEWIDYWANE EFKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Zakładanym efektem realizacji programu jest ograniczenie występowania 
przyczyn oraz skutków nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy 
Przyrów, a także stworzenie wielopłaszczyznowego, spójnego systemu wsparcia 
oraz pomocy dla osób i rodzin zagrożonych/dotkniętych problemem alkoholowym 
oraz zwiększenie jego skuteczności poprzez: 

·zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez 
modyfikowanie stylu życia, wolnego od wszelkich używek, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, dzięki realizacji działań profilaktycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. informacyjno-edukacyjnych, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 

·podniesienie świadomości społecznej w obszarze przyczyn i skutków 
nadużywania alkoholu 

·udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz 
podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji 
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realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

·zintensyfikowanie działań w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu 

·zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

·zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności  w działania związane 
z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych. 

Realizacja programu zwiększy skuteczność pomocy kierowanej do rodzin oraz 
stworzy możliwość współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się 
problematyką alkoholową. Oczekiwanym rezultatem wspólnych działań będzie 
przeciwdziałanie uzależnieniom i zagrożeniu wykluczeniem społecznym. 
Interdyscyplinarne podejście daje możliwość rozwoju, zwiększenia świadomości 
w środowisku lokalnym, a tym samym podniesienia jakości życia mieszkańców 
Gminy Przyrów. 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu Gminy Przyrów, 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 będą przeznaczone 
również środki pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości 
nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Plan wydatków Programu na 
2022 rok zostanie określony w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

Są to środki przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie 
a wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu 
dokonywane będą na podstawie zmian w budżecie Gminy Przyrów na rok 2022. 

Łączna kwota na realizację zadań w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 74.099,00 

X. KONTROLA REALIZACJI   

Kontrola realizacji obejmuje: 

1.składanie rocznego sprawozdania do 31 marca następnego roku z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez 
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2.składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy. 

XI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZYROWIE  

Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w posiedzeniach, za udział 
w czynnościach kontrolnych oraz innych czynnościach związanych 
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z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się zgodnie z art.4¹ust.5 wynagrodzenia 
dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1.Przewodniczący Komisji - 200,00 zł 

2.Z-ca Przewodniczącego -120,00 zł 

3.Sekretarz -120,00 zł 

4.Członkowie - 100,00 zł 

5.Koszty wynagrodzenia obejmują koszty dojazdu na posiedzenie komisji. 

6.Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji tylko wówczas, gdy potwierdzą 
swój udział w pracach komisji składając własnoręczny podpis na liście obecności. 

7.Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji wypłacane będzie miesięcznie 
z dołu na podstawie imiennej listy obecności. 

8.Ustala się zwrot kosztów podróży dla członków Komisji za udział 
w szkoleniach oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań 
Komisji. 
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