
UCHWAŁA NR XXX/248/22 
RADY GMINY HERBY 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  
Przeciwdziałaniu Narkomanii  na lata 2022 - 2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), art. 10  ust.1 i 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) w związku z art. 21 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) oraz  art. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.),  

Rada Gminy Herby uchwala 

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022- 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Józef Kozielski 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/248/22 

Rady Gminy Herby 

z dnia 24 marca 2022 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 

NA LATA 2022 – 2024. 

Założenia ogólne 

Podstawą prawną działań związanych zarówno z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii są przepisy  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o zdrowiu 
publicznym. 

Problem alkoholizmu dotyka każdą grupę społeczną i zawodową. W głównej mierze na to zjawisko składają 
się: obyczaje, bezrobocie, stres związany z brakiem pracy i postępującym ubóstwem. Problem nadużywania 
alkoholu wiąże się również niejednokrotnie z przemocą w rodzinie. 

Odbiorcami działań podejmowanych na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie są mieszkańcy Gminy Herby, a przede wszystkim 
osoby uzależnione wraz z rodzinami jak również podmioty współdziałające: organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia kulturalne i sportowe, ośrodki zdrowia, GOPS, placówki oświatowe. Podmioty te w głównej 
mierze promują zdrowy, trzeźwy styl życia, wolny od uzależnień w środowisku lokalnym ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Działania zawarte w Programie, sposoby jego realizacji dostosowane są do lokalnych potrzeb i możliwości 
w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. 

Gmina Herby aktualnie liczy 6.640 mieszkańców, zamieszkałych w 8 sołectwach i w 23 miejscowościach. 
Na terenie gminy funkcjonują 3 Zespoły Szkolno - Przedszkolne do których uczęszcza 487 dzieci. Na terenie 
Gminy aktualnie funkcjonuje 16 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 5 punktów 
sprzedaży przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Herby na rok 2016-2022 
przyjęty uchwałą nr XIV/133/16 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2016 r w którym uwzględniono 
zagadnienia rekomendowane do realizowania i finasowania w ramach gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

PODSTAWOWE    ZADANIA  PROGRAMU        

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób    uzależnionych od 
alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem  

1. Udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków 
oraz członkom rodzin w Punkcie Konsultacyjnym. 

2. Prowadzenie rozmów z osobami skierowanymi do GKRPA, motywowanie do leczenia lub kierowanie na 
badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu ( biegły sądowy, psycholog), opłacenie 
kosztów wydanych opinii. 

3. Szkolenia dla pracowników oświaty, pomocy społecznej oraz innych grup osób zainteresowanych 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych: szkolenia członków GKRPA, sprzedawców, 
nauczycieli realizujących szkolne programy profilaktyczne. 

4. Upowszechnianie w miejscach publicznych informacji w formie ulotek, broszur, plakatów na temat 
choroby alkoholowej i uzależnień. 

5. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych. 
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II.       Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy   
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Udostępnienie rzetelnych informacji, o możliwościach korzystania z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy 
psychologicznej, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz punktach 
konsultacyjnych. 

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie świadczenia pomocy dla osób uzależnionych- 
udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej lub prawnej itp. 

3. Współfinansowanie obozów terapeutycznych i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych, zielonych 
szkół lub innych form wypoczynku w okresie letnim. 

4. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

5. Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic, w tym: zajęć dla dorosłych, zajęć dla dzieci z rodzin 
z problemami alkoholowymi (teatralne, taneczne, sportowe, krajoznawcze) oraz finansowanie zatrudnienia 
instruktorów. 

6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie szkodliwości wynikających ze spożywania alkoholu przez 
konsumentów. 

III.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu 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. 

1. Prowadzenie i finasowanie na terenie szkół programów profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkomanii 
i uzależnień behawioralnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

2. Prowadzenie i finasowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej na terenie szkół 
w zakresie uzależnień behawioralnych m.in. szkolenie pedagogów. 

3. Organizowanie przez placówki oświatowe imprez propagujących trzeźwy styl życia. 

4. Rozwijanie zainteresowań i realizacja pomocy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży 
z rodzin patologicznych, poprzez wspieranie działalności kółek zainteresowań w szkołach podstawowych, 
klubach sportowych. 

5. Tworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin zagrożonych – 
organizacja zajęć w świetlicach w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich, organizacja wycieczek, zajęć 
sportowych, informatycznych, tanecznych oraz festynów. 

6. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych. 

7. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży 
w zespołach sportowych, artystycznych. 

8. Podejmowanie tematyki profilaktyki alkoholowej na łamach prasy lokalnej oraz kampanii edukacyjnej 
w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wywieszanie publikacji w tym zakresie 
w miejscach publicznych. 

9. Dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych. 

10. Edukacja dorosłych w zakresie problemów alkoholowych, w tym szkodliwości wynikających z picia 
alkoholu przez dzieci i młodzież. 

11. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie programów zdrowotnych realizowanych 
na terenie gminy. 

12. Zajęcia profilaktyczne, skierowane do różnych grup wiekowych w gminie organizowane przy udziale 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
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13. Udział w kampaniach profilaktycznych. 

IV.   Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.  

1. Współpraca i wspieranie działalności organizacji pozarządowych w obszarze prowadzenia działalności, 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych. 

2. Wspieranie działań stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych 

w zakresie organizacji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, osób 
zagrożonych wykluczeniem oraz propagowanie trzeźwego stylu życia. 

3. Współpraca z Kołami Emerytów, Radami Sołeckimi, Kołem Osób Niepełnosprawnych, 
stowarzyszeniami lokalnymi, działającymi na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w zakresie wspomagania 
działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

4. Wspomaganie działań klubów sportowych w zakresie organizacji spotkań, zawodów 
sportowych,  turniejów sportowych, prelekcji propagujących sport jako sposóbu spędzania wolnego czasu. 

5. Dofinasowanie zakupu sprzętu przeznaczonego do organizacji zajęć, zawodów, turniejów w połączeniu 
z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży. 

6. Wspomaganie wolontariatu, w tym wolontariatu dzieci i młodzieży. 

7. Współpraca z Kościołem i związkami wyznaniowymi w akcjach krzewienia trzeźwości i abstynencji. 

V.   Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131  i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

1. Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy w zakresie 
limitu punktów i ich lokalizacji. 

2. Współpraca z Policją w zakresie podejmowania interwencji w przypadku złamania zakazów 
sprzedaży alkoholu. 

3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

4. Występowanie z wnioskami do Policji o wszczęcie postępowania w przypadku stwierdzenia  naruszenia 
przepisów ustawy. 

VI.   Wspieranie zatrudnienia socjalnego  przez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej  

1. Pomoc osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia w przystosowaniu się do życia w środowisku. 

VII.    Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii.  

1. Odpowiedzialnym za realizację programu jest Pełnomocnik Wójta ds. Realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

2. Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii realizowane będą przy udziale: 

a) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Urzędu Gminy Herby, 

c) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, 

d) Placówek oświatowych w gminie, 

e) Gminnego Ośrodka Kultury. 

VIII.   Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  

1. Za udział w posiedzeniu, członkowie Gminnej Komisji będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 
100 zł brutto. 
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2. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji za czynności związane z prowadzeniem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 150 zł brutto miesięcznie. 

3. Dodatkowo za przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 
członkowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie 20 zł brutto. 

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 1 i 3 jest podpisana lista obecności za udział 
w posiedzeniu lub czynnościach kontrolnych. 
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