
                                                           Uchwała Nr XLII /322/2013 
Rady Gminy Masłów 
z dnia 19 grudnia 2013 roku 

w sprawie : Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie  
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.41 ust.2 i art.182

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-
lizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 124 z
późniejszymi zmianami)  uchwala się co następuje :

§ 1
Uchwala  się  „Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014” stanowiący Załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

  





Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII / 322 / 2013 
Rady Gminy Masłów
z dnia 19 grudnia 2013 roku 

GMINNY  PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2014 



WPROWADZENIEWPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i  Przeciw-
działania Narkomanii  na rok 2014 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minima-
lizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków.

Program  przedstawia  zadania  własne  gminy  wynikające  z  art.  4¹  ustawy  z  dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst
jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie
przeciwdziałania  alkoholizmowi  wykonuje  się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki  
społecznej, w szczególności:

 tworzenie  warunków sprzyjających  realizacji  potrzeb,  których  zaspokajanie  motywuje
powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

 działalność wychowawczą i informacyjną; 
 ograniczanie dostępności do alkoholu; 
 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 
 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Dodatkowo w związku z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)  zapisy Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  rozsze-
rzono o zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii realizuje się przez 
odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej,  gospodarczej,  oświatowo-wychowawczej  
i zdrowotnej, a w szczególności:

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
 leczenie, rehabilitacje i reintegracje osób uzależnionych;
 ograniczenie szkód zdrowych i społecznych;
 nadzór nad substancjami, których uzależnienie może doprowadzić do narkomanii;
 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania,  przetwarzania,  przerobu i posiadania

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.
Zadania  o  których  mowa  wyżej  zostały  uwzględnione  w  założeniach  Gminnej  Strategii  
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Masłów  na  lata  2009-2015  
przyjętej do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Masłów z dnia 05 lutego 2009
roku.  

I. Diagnoza problemów uzależnień w gminie Masłów.

Rozmiar  występujących  problemów  alkoholowych  stanowi  poważne  zagrożenie  dla  
społecznego  i  ekonomicznego  funkcjonowania  mieszkańców  Gminy  Masłów.  
W szczególności  sytuacja  ta  dotyczy  zagrożeń pojawiających  się  wśród dzieci  i  młodzieży.  
Podstawowym  zagrożeniem  wśród  dzieci  i  młodzieży  spośród  wszystkich  środków  
psychoaktywnych  jest  używanie  alkoholu. Uczniowie  po  raz  pierwszy  sięgnęli  po  napoje  
wysokoprocentowe na uroczystości rodzinnej oraz imprezach towarzyskich na co  najczęściej
mają przyzwolenie rodziców. Niestety taka sytuacja ma bezpośredni związek z tradycją panującą
w  Polsce,  gdzie  różnego  typu  imprezy  rodzinne  kojarzone  są  ze  spożywaniem  alkoholu.  
Powodem dla którego uczniowie sięgają po napoje alkoholowe podczas imprez towarzyskich jest
chęć  dobrej  zabawy  i  polepszenia  samopoczucia,  a  także  przyjemność  jaką  daje  sama  
konsumpcja  alkoholu.  Niestety,  spożywanie  alkoholu  często  prowadzi  do  uzależnienia.  



W świadomości młodych ludzi takie przekonanie może jeszcze nie występować, co prawdopo-
dobnie  wynika  z  braku  dostatecznej  wiedzy na  temat  mechanizmów  uzależnień.  Najczęściej
wskazywanym miejscem, gdzie młodzież może zakupić alkohol są sklepy osiedlowe, puby oraz
dyskoteki. Na przestrzeni ostatnich lat wystąpił wzrost używania i nadużywania alkoholu przez
młodzież szkolną. Dlatego tak ważne jest aby w szkołach prowadzone były zajęcia profilaktycz-
ne  mające  na  celu  działalność  informacyjną  i  edukacyjną  dla  dzieci  i  młodzieży.  
GKRPA wspiera zajęcia profilaktyczne w szkołach oraz wypoczynek letni dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, których liczba i rodzaj zostało ujęte w poniższej tabeli nr 1.

Tab.  1.  Wykaz  zajęć  profilaktycznych  w  szkołach  z  terenu  Gminy  Masłów  realizowanych  w
drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013.
Lp. Rodzaj zajęć Liczb nauczycieli

prowadzących 
zajęcia

Ilość dzieci
uczęszczających 
na  zajęciach

Ogółem liczba 
godzin

1. „Spójrz Inaczej” 12 248 239 h

2. „Zajęcia socjoterapeutyczne” 17 323 639 h

3. „Zajęcia przeciw. Narkomanii” 5 73 102 h

Źródło opracowania własne na podstawie danych GKRPA w Masłowie

Występujące problemy alkoholowe wpływają negatywnie na stan zdrowia jak również
na życie rodzinne, społeczne i moralne mieszkańców gminy.
Problemy związane z nadużyciem alkoholu, narkotyków czy innych używek dotyczą znacznej
grupy  Polaków,  w  tym  także  mieszkańców  Gminy  Masłów.  W  procesie  tym  uczestniczy
rodzina i środowisko osoby której problem dotyczy. 

Tab. 2. Liczba rozpatrzonych wniosków w latach 2011 - 2013
Lp. Zrealizowane zadania 2011 2012 2013
1. Nowe wnioski 26 34 13
2. Liczba wystosowanych wezwań 102 71 70
3. Liczba skierowań na

badania z lekarzem biegłym
13 8 13

4. Liczba  wniosków  złożonych  do
Sądu Rodzinnego

15 15 22

Źródło opracowania własne na podstawie danych GKRPA w Masłowie

Liczba wniosków które wpłynęły do Punktu Konsultacyjnego w Masłowie w 2013 roku
w porównaniu  do  2012  roku  zmalała.  Natomiast  wzrosła  liczba  działań  zmierzających  do
orzeczenia  i  zastosowanie  wobec  osoby uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się
leczeniu odwykowemu. 

Rok  2014  będzie  kontynuacją  wielu  działań  zainicjowanych  w  latach  poprzednich.
Mając  doświadczenie  w  tej  materii  jesteśmy  w  stanie  wstępnie  ocenić  potrzeby  naszych
mieszkańców  a  także  formy  pomocy  skuteczne  w  tym  systemie,  jednakże  by  aktywnie
przeciwdziałać  zagrożeniom  cywilizacyjnym  i  społecznym  konieczne  jest  rozpoznanie
istniejącego stanu. Warto podkreślić, że diagnoza nie daje odpowiedzi na pytanie: jak działać?,
lecz wskazuje co jest do zrobienia. 

Problem alkoholowy dotyka  osób  o  różnym  statusie  materialnym.  Jednak  dostępny
obraz  tworzą  dane  statystyczne  instytucji  wspomagających  głównie  środowiska  ubogie.



Wyjaśnieniem tego zjawiska jest fakt, że najczęściej osoby dobrze sytuowane zgłaszają się po
pomoc bezpośrednio do ośrodka specjalistycznego, szczególnie dla anonimowości z dala od
miejsca  zamieszkania.  Z  naszych  zasobów  korzystają  jedynie  w  celach  informacyjnych.
Doświadczenie  uczy,  że  nie  warto  działać  w  pojedynkę.  Tworzenie  lokalnej  koalicji
trzeźwościowej, łączącej zainteresowanie i zaangażowanie wielu stron, w tym reprezentantów
sfery  zdrowia,  pomocy  społecznej,  policji,  wymiaru  sprawiedliwości,  edukacji  pozwala  na
efektywną  realizację  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

II. Cele programu.

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2014  jest  zmniejszenie  skali  zjawiska  nadużywania  
alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych oraz podnoszenie świadomości lokalnej spo-
łeczności w zakresie szkodliwości picia alkoholu i nadużywania narkotyków

Cele szczegółowe:

1. Rozpoznanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Masłów oraz potrzeb
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywania.

2. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej zmniej-
szeniu  aktualnych  i  zapobieganiu  nowych  problemów związanych  z  uzależnieniami,  
w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

3. Propagowanie  zdrowego  stylu  życia  poprzez  wprowadzenie  do  szkół  oraz  świetlic  
profesjonalnych programów profilaktyki.

4. Podnoszenie  kwalifikacji  osób pracujących  w dziedzinie  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami.

5. Kontrola rynku napojów alkoholowych w kontekście przestrzegania zasad i warunków
korzystania oraz podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców na-
pojów alkoholowych.

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod
rozwiązywania problemów alkoholowych, współpraca z punktem konsultacyjnym, pla-
cówkami służby zdrowia gdzie osoby uzależnione i współuzależnione mogą uzyskać pro-
fesjonalną pomoc.

III. Zasoby umożliwiające realizację Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 w Gminie Masłów:

1. Zasoby instytucjonalne. Ilekroć w Programie jest mowa o :
a) „GKRPA” – rozumie się przez to Gminną Komisję ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie;
b) „GOKiS” - rozumie się przez to Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie;
c) „GOPS” - rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie;
d) „Organizacje pozarządowe” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumie-

niu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie działające na terenie Gminy Masłów;



e) „Placówki Służby Zdrowia” – rozumie się przez to Niepubliczne Zakłady Opieki Zdro-
wotnej mające siedzibę na terenie Gminy Masłów;

f) „Policja” - rozumie się przez to Komisariat Policji I w Kielcach;
g) „Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna”  - rozumie się przez to Poradnię Psycholo-

giczno- Pedagogiczną w Bodzentynie;
h) „Poradnie  ds.  uzależnień”  -  rozumie  się  przez  to  Poradnię  Leczenia  Uzależnień  

z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 72, Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależ-
nienia z siedziba w Kielcach ul. J.N. Jeziorańskiego 65, Ośrodek Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia z siedziba w Kielcach ul. Grunwaldzka 47;

i) „Promyczek” – rozumie się przez to Placówka Wsparcia Dziennego Promyczek;
j) „Sąd” -  rozumie  się  przez  to  Sąd  Rejonowy  w  Kielcach  III  Wydział  Rodzinny  

  i Nieletnich ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce;
k) „Szkoły”- rozumie się przez to Placówki Oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy     
  Masłów;
l) „SZOO” -rozumie się przez to Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie;
m) „Szpital” -  rozumie  się  przez  to Wojewódzki  Specjalistyczny  Szpital  dla  Nerwowo  

   i Psychicznie Chorych w Morawicy;
n) „Urząd Gminy” - rozumie się przez to Urząd Gminy Masłów;
o) „Zespół  Interdyscyplinarny” -  rozumie  się  przez  to  Zespół  Interdyscyplinarny  

ds. przeciwdziałania przemocy działający przy GOPS.

2. Zasoby kadrowe:
a) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
b) Psychoterapeuta;
c) Pracownicy socjalni;
d) Pedagodzy szkolni;
e) Dyrektorzy szkół i nauczyciele;
f) Policja-Komisariat Policji I w Kielcach;
g) Zespół Interdyscyplinarny;
h) Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  

Alkoholowych  i Narkomanii w Masłowie;
i) Służba zdrowia w tym lekarze i pielęgniarki środowiskowe;
j) Przedstawiciele organizacji pozarządowych;
k) Przedstawiciele samorządu terytorialnego w tym radni i sołtysi.



V. Realizatorzy Programu.

1. Realizatorem zadań określonych w Programie są:

 Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
(zwany dalej Pełnomocnik Wójta);

 Urząd Gminy Masłów;
 Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  

i Narkomanii w Masłowie;
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie;
 Policja; 
 Pedagog szkolny;
 Psychoterapeuta; 
 Przeszkoleni nauczyciele;
 Inne  instytucje  wspierające  realizację  programu  według  potrzeb  związanych  

z jego prawidłową realizacją;
 Zespół Interdyscyplinarny.

2. W imieniu Wójta Gminy Masłów kontrolę merytoryczną w zakresie realizacji programu
prowadzi  Pełnomocnik  Wójta  ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych i Narkomani.

VI. Ewaluacja Programu.

Ewaluacja  służy ocenie  skuteczności  działań  podejmowanych  w ramach realizacji  Programu.
Stanowi również podstawę jego modyfikacji. Ewaluacja jest współczesnym wymogiem realizacji
każdego programu profilaktycznego poprzez:

1. Monitoring dostępności, skuteczności, jakości oraz efektywności ekonomicznej różnych
kategorii działań;

2. Monitoring potrzeb i skuteczności działań profilaktyczno - terapeutycznych wśród dzieci
i młodzieży oraz monitoring szkolnych programów profilaktyki.

VII.  Zasady finansowania realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2014

1. Środki na finansowanie Programu w wysokości 120 000,00 zł pochodzą z opłat  
za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ujęte są w budżecie  
gminy w dziale 851 "Ochrona Zdrowia" w tym:
a) rozdział  85153  "Zwalczanie  Narkomanii".  Na  realizację  zadań  w  2014  roku  

zaplanowano kwotę 2.700,00 zł.
b) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Na realizację zadań w 2014 roku 

zaplanowano kwotę 117.300,00 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym są  przeznaczone w na-
stępnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego programu profilaktyki, rozwią-
zywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii.



VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowa w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 lipca
2005r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2012r.,  poz.  124  
z późniejszymi zmianami), ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych.

2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
3. Szczegółowe sprawozdanie  z  realizacji  Programu zostanie  przedstawione Radzie  Gminy

Masłów w rocznym sprawozdaniu z realizacji uchwał Rady Gminy.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII / 322 / 2013
Rady Gminy Masłów z  dnia 19 grudnia 2013 roku 

Realizacja  zadań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  

alkoholowych prowadzona jest zgodnie z art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.)- w postaci

gminnego programu uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.  Stosownie do art.182 przedmio-

towej  ustawy  dochody  z  opłat  za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  

wykorzystywane są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustawa z dnia 29 lipca  2005r.  o przeciwdziałaniu  narkomanii  (tekst  jednolity Dz.U.  

z 2012r., poz. 124 z późniejszymi zmianami) w art. 10 stwierdza, że przeciwdziałanie narkoma-

nii  należy do zadań własnych gminy,  wymienia  zadania  – które  wymieniono w załączonym

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziała-

nia Narkomanii. 

Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii

zajmuje  poważne  miejsce  w  działaniach  jednostek  powołanych  do  realizacji  tych  zadań  

na terenie naszej gminy. Potrzebę tych działań widzimy i coraz częściej zdajemy sobie sprawę 

z  negatywnego  wpływu  alkoholu,  narkotyków  na  zdrowie  mieszkańców  i  co  za  tym  idzie  

dostrzegamy konieczność przeciwdziałania temu zjawisku. 

            W programie z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się promocji zdrowego stylu 

życia,  zdając  sobie  sprawę  z  konsekwencji  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  

i narkotyków.  

Niniejszy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Ko-

misję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie na posiedzeniu

w dniu 02.12.2013r.

Podstawa  prawna:  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art.41 ust.2 i art.182

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoho-

lizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1356 z późniejszymi  zmianami),  art.  10 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 124 

z późniejszymi zmianami)

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

/-/ Sylwester Wojtyna

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
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