
UCHWAŁA NR XXX/246/22 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) oraz art. 10 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. 
poz. 2469) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/232/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz 
uchwała Nr XXVII/233/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2022 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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Wstęp 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz narkomanii należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w postaci 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii uchwalanego co 4 lata przez Radę Gminy w Bedlnie. Zadaniem programu jest zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkomanii, zmniejszanie tych które aktualnie występują 
oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. Alkoholizm 
i narkomania to choroby społeczne i jak każde inne choroby wymagają leczenia. Proces ten jest 
długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób  
je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na 
końcowy skutek. Im mniej osób zostanie dotkniętych tą chorobą, tym mniej będzie wypadków drogowych 
spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, oraz będzie mniej przemocy w rodzinie. Nadmierne 
spożywanie alkoholu i używanie narkotyków stanowi poważny problem zarówno dla pojedynczych 
jednostek jak i dla ogółu społeczeństwa. Alkoholizm i narkomania w dzisiejszych czasach stały się bardzo 
trudnym problemem społecznym, który stanowi ogromne wyzwanie cywilizacyjne o szerokim zasięgu. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Wprowadzenie 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025, zwany dalej „programem”, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i używania 
narkotyków. Program przedstawia do realizacji zadania własne gminy wynikające z art.41 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

 Zgodnie z zapisami w/w ustaw zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej; 

w szczególności zadania te obejmują: 

·tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie 
się od spożywania alkoholu i narkotyków, 

·zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków, 

·udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej, w szczególności dotyczącej ochrony przed przemocą w rodzinie, 

·prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej o tematyce rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
adekwatnej do istniejącego na terenie gminy potencjalnego zagrożenia uzależnieniami, 

·wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 

·podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów 
alkoholowych i zasad ich sprzedaży, 
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·wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej; 

oraz cele szczegółowe w zakresie: 

·szerszego dostępu do oferty pomocowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii; 

·edukacji społecznej ukierunkowanej na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu i środków 
psychoaktywnych; 

·ograniczenia zjawiska picia alkoholu oraz używania narkotyków przez dzieci i młodzież oraz 
ograniczenia szkód zdrowotno – społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i używania 
narkotyków; 

·tworzenia dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 

·eliminowania czynników destabilizujących życie rodzinne; 

·partnerstwa w dążeniu do wypracowania skutecznych metod i rozwiązań w profilaktyce środowiskowej. 

Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych 
z problemem alkoholowym i narkomanii, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem wystąpienia tego 
problemu oraz do wszystkich, którym zależy na promowaniu zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów 
oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. 

2. Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

Przepisy prawne regulujące problematykę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych to: 

1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami.); 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. 
poz. 2469) 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559); 

4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 ze zmianami); 

5) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), 

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze 
zmianami). 

3. Za realizację programu odpowiada Wójt Gminy Bedlno. 

4. Zadania i sposoby realizacji zadań określonych w gminnym programie dostosowane są do potrzeb 
lokalnych gminy i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby 
instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony zewnętrznych 
podmiotów – jednostek samorządowych, organizacji, instytucji i osób fizycznych. 

5. Gminny program może być modyfikowany w razie wystąpienia uzasadnionych potrzeb związanych 
z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez 
wprowadzenie zmian stosowną uchwałą Rady Gminy Bedlno. 

6. Realizacja programu przebiegać będzie w oparciu o zaistniałe potrzeby i posiadane możliwości, bez 
dokonywania uprzedniego diagnozowania mieszkańców gminy. 

Rozdział 2. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Do zadań Wójta Gminy, zgodnie z art.41 ust. 3 ustawy należy powołanie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności inicjującej działania w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmującej czynności zmierzające do orzekania 
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. 
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2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby posiadające 
wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej, zgodnie 
z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bedlno wykonuje następujące 
działania: 

·podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od 
alkoholu, 

·prowadzi kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wydaje postanowienia dotyczące 
zgodności ich lokalizacji z odnośnymi uchwałami Rady Gminy Bedlno w związku z procedurą wydawania 
przez Wójta Gminy decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

·inicjuje w środowisku lokalnym działania służące profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, 

·prowadzi lokalną politykę wobec problemów alkoholowych poprzez udział w tworzeniu aktów 
prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjuje działania zwiększające efektywność przyjętego 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, 

·prowadzi inne działania przewidziane przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie otrzymują 
wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto ustalonego odrębnym 
rozporządzeniem Rady Ministrów na dany rok. 

5. Wynagrodzenie nie przysługuje pracownikom Urzędu Gminy i pracownikom jednostek organizacyjnych, 
jeżeli posiedzenie Komisji odbywać się będzie w godzinach pracy. 

Rozdział 3. 
Realizatorzy programu 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie – główny realizator programu 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

3. Szkoły Podstawowe znajdujące się na terenie gminy 

4. Komisariat Policji w Żychlinie  

5. Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie 

6. Służba zdrowia 

7. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

8. Inne instytucje zajmujące się problematyką uzależnień. 

Rozdział 4. 
Adresaci programu 

Adresatami programu są: 

1) osoby i ich rodziny dotknięte bezpośrednio problemem uzależnień, 

2) osoby i ich rodziny zagrożone problemem uzależnień, 

3) przedstawiciele instytucji i służb, pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi 
problemem uzależnień. 

Rozdział 5. 
Cele programu 

1. Celem głównym programu jest ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych i używania środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu 
wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Bedlno oraz prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
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2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności wśród dzieci 
i młodzieży. 

Formami służącymi realizacji tego celu na terenie gminy są: 

1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy 
skupiających się przede wszystkim na: 

a) eliminowaniu lub redukowaniu wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, 

b) rozwijaniu postaw prozdrowotnych, 

c) promowaniu pozytywnych wzorców osobowościowych, 

d) prowadzeniu doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem nowoczesnych 
i adekwatnych do potrzeb technologii profilaktycznych. 

2) Wprowadzanie profilaktyki zapobiegania uzależnieniom do tematyki zajęć wychowawczych w szkołach na 
terenie gminy. 

Jako formy tych działań planowanych do prowadzenia i kontynuacji w szkołach wskazuje się: 

a) organizowanie profilaktycznych, edukacyjno – rozwojowych zajęć pozalekcyjnych, 

b) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, narkomanii 
i uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniu, 

c) szkolenia dla nauczycieli, 

3) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych (np. broszury, ulotki dla młodzieży, 
rodziców, nauczycieli itp.), 

4) współorganizowanie festynów rekreacyjno – sportowych, teleturniejów dla młodzieży szkolnej, lub innych 
imprez mających na celu promocję zdrowia i trzeźwych obyczajów, 

5) organizowanie form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w postaci kolonii, obozów lub innych wyjazdów 
związanych z profilaktyką uzależnień, a także obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których 
występuje alkoholizm, narkomania lub z rodzin podwyższonego ryzyka, 

6) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szkolnej, np. wyjazdy 
na teleturnieje, wycieczki, zimowiska lub półkolonie itp., 

7) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej do kina lub teatru na spektakle związane z tematyką 
alkoholizmu, narkomanii, uzależnień lub sekt, 

8) organizowanie wyjazdów lub imprez, mających na celu integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk, 

9) organizowanie autorskich programów profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez 
technologie profilaktyczne, tj. kompletny godzinny scenariusz zajęć, profesjonalnie przygotowani 
realizatorzy, 

10) dofinansowanie do zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka, 

11) organizowanie konkursów międzyszkolnych na temat profilaktyki i uzależnień, 

12) organizowanie badań i sondaży opinii społecznych, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić 
aktualny stan problemów związanych z alkoholizmem oraz narkomanii na terenie gminy. 

Rozdział 6. 
Działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu 

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Rada 
gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, odrębnie dla poszczególnych 
jednostek pomocniczych gminy. 

Zadanie powyższe realizowane jest na terenie Gminy Bedlno w szczególności poprzez: 

1) ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych: 
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a) zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia: 

- w miejscu sprzedaży: 10 zezwoleń 

- poza miejscem sprzedaży: 40 zezwoleń 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia: 

- w miejscu sprzedaży: 10 zezwoleń 

- poza miejscem sprzedaży 40 zezwoleń 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

- w miejscu sprzedaży: 10 zezwoleń 

-  poza miejscem sprzedaży 40 zezwoleń (obowiązuje Uchwała nr XXIII/215/2018 Rady Gminy Bedlno 
z dnia 27 lipca 2018 r.) 

2) przy wydawaniu zezwoleń uwzględnianie zasad, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z założeń niniejszego programu. 

Zasadniczy nacisk kładzie się na przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych 
w przedmiotowej ustawie oraz warunków określonych w zezwoleniu, a w szczególności: 

a) zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

b) zakazu reklamy alkoholu, 

3) wymóg wywieszenia w miejscu sprzedaży, na widocznym miejscu informacji o: 

a) zakazie spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie i nietrzeźwe, 

b) szkodliwości spożywania alkoholu, 

Wymaga się nadto posiadania zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

4) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bedlno oraz wydawanie 
opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Bedlno, 

5) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i edukacyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia i osobom nietrzeźwym, 

6) Rada Gminy może określić dodatkowe warunki i zalecenia, których przestrzeganie jest niezbędne z punktu 
widzenia realizacji nie tylko przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ale i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025, 

7) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się gdy zachodzą przesłanki określone 
w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeżeli zostaną one 
potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów: 

·protokołem policji lub prawomocnym orzeczeniem sądu, 

·protokołem z kontroli dokonanej przez Urząd Gminy lub Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

·protokołem właściwego organu kontroli państwowej np. Urzędu Kontroli Skarbowej, Państwowej 
Inspekcji Handlowej, 

·zeznaniami świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym. 

8) W postępowaniu administracyjnym przy cofaniu zezwolenia należy uwzględnić: 

·co najmniej dwukrotnie udokumentowanych przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 10 pkt. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

9) Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży. 
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Rozdział 7. 
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

Zjawisko przemocy w sposób ścisły wiąże się z problemem alkoholowym oraz problemem narkomanii 
występującym w rodzinach. Statystyki podają, że większość sprawców czynów kwalifikowanych przez 
Kodeks Karny jako fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny działa pod wpływem 
alkoholu lub innych środków uzależniających. Aktem prawnym nakładającym na gminy obowiązek 
realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego 
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub ustawy 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii . 

Mając na uwadze, iż problem w równym stopniu dotyczy osoby uzależnionej od alkoholu, środków 
psychoaktywnych, jak i członków jej rodziny, jednym z najważniejszych elementów pomocy członkom 
rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii jest ochrona przed przemocą w rodzinie. 

Realizacji tego zadania służą w szczególności: 

1) organizowanie pomocy dla członków rodziny uzależnionego (psychologicznej, materialnej i prawnej), 

2) dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, 

3) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

4) dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie pomagania 
ofiarom przemocy domowej (dla pracowników służb społecznych i instytucji stykających się z ofiarami 
i sprawcami przemocy domowej), 

5) organizowanie i udział w szkoleniach z zakresu wdrażania nowych procedur interwencji wobec przemocy 
domowej, np. Niebieskie Karty, 

6) pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych, w tym również badania w kierunku uzależnienia, 

7) organizacja i finansowanie zajęć terapeutycznych umożliwiających odzyskanie funkcji społecznych dla 
osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w różnego rodzaju instytucjach czy jednostkach, 

8) współpraca z przedstawicielami organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie – kuratorami, prokuratorami, sędziami, 

9) finansowanie wypoczynku i rekreacji oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Bedlno z rodzin, w których występują problemy uzależnień oraz problemy przemocy w rodzinie, 
zmierzającego do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas wakacji, zarówno w formie 
zorganizowanego wyjazdu wypoczynkowego, jak również poprzez organizację lokalnych zajęć 
artystycznych, sportowych, ruchowych czy różnego rodzaju zawodów, festynów, koncertów 
organizowanych przez Gminę Bedlno, szkoły podstawowe z terenu Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury, 

10) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji 
wychowawczych, społecznych oraz przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy, 
alkoholu i środków psychoaktywnych, 

11) wspieranie modelu funkcjonowania prawidłowej postawy w pełnej rodzinie z problemami uzależnień, 

12) informowanie środowiska o miejscach, w których można takiej pomocy uzyskać. 

Na terenie Gminy Bedlno są to: 

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie, 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie. 
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Rozdział 8. 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i środków psychoaktywnych 

1. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane są do osób 
uzależnionych od alkoholu w celu: 

a) zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego, 

b) podejmowania czynności zmierzających do wydania przez sąd orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia otwartego bądź 
stacjonarnego, 

c) ponoszenie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych u osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu 
oraz sporządzanie opinii przez biegłych sądowych–psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu, 

2. Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej, 

3. Finansowanie udziału osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin w konferencjach, 
sympozjach i innych formach szkoleń związanych z podnoszeniem ich umiejętności i kwalifikacji. 

Rozdział 9. 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego 

1) Przeprowadzenie odpowiednich czynności wyjaśniających zmierzających do ustalenia osób 
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i produkcji napojów alkoholowych oraz 
zabraniającej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się w stanie nietrzeźwym, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw. 

2) Przeprowadzanie odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie odpowiednich materiałów 
niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 
związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Rozdział 10. 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji 

Społecznej 

1) Rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, 

2) Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Rozdział 11. 
Wydatki na realizację zadań oraz sposób ich realizacji. 

1) Plan finansowania zadań ustalonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok określa załącznik nr 1 do niniejszego 
programu. 

2) O finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji przedsięwzięć ujętych w programie decyduje Wójt Gminy 
działający w granicach środków ujętych w budżecie Gminy Bedlno na ten cel w latach 2022 - 2025 oraz na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

3) Zadania programu realizowane są poprzez: 

·wykorzystywanie sił własnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy dysponujących 
środkami finansowymi w ramach programu, 

·zlecanie zadań jednostkom organizacyjnym Gminy, 

·współfinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
występujące z ofertą. 
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Rozdział 12. 
Oczekiwane efekty programu 

Oczekiwane efekty realizacji programu: 

1) Zwiększenie skuteczności działań zmierzających do ograniczenia uzależnień, 

2) Podwyższenie kompetencji służb zajmujących się problematyką uzależnień, 

3) Zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem lub 
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 

4) Zwiększenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa osób współuzależnionych, 

5) Zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych korzystniejszych warunków do rozwoju, nauki 
i odpowiedniego wzrastania. 

Rozdział 13. 
Monitorowanie realizacji programu 

1) Koordynację realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii prowadzi pełnomocnik we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej 

2) Monitoring realizacji programu prowadzony jest poprzez: 

·raport z wykonania programu przedkładany Radzie Gminy Bedlno, 

·informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z programu 
przesyłamy do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

    

  

Preliminarz wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno 

na rok 2022 

W budżecie gminy rozdz. 851 54 „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 

zaplanowano: 

rozdz. 851 54 „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi” 

1. dochody – 77.000,00 złotych 

2. wydatki – 74.967,00 złotych 

W budżecie gminy rozdz. 851 53 „Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii” 

zaplanowano: 

rozdz. 851 53 „Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii” 

1. wydatki – 10.000,00 złotych 

Kwotę 74.967,00 złotych proponuje się wydatkować następująco: 

Lp. Nazwa zadania Wysokość środków 
przeznaczonych na 
realizację zadania 

1. Pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrożonych i 
dotkniętych alkoholizmem i przemocą 

12 000,00  

2. Materiały i wyposażenie 
w tym:  
·zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w 
szkołach na terenie Gminy Bedlno, 
·zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu przez młodzież, 

10 000,00  

3. Usługi niematerialne 
w tym: 
·finansowanie kolonii, obozów i innych wyjazdów  związanych 
z profilaktyką uzależnień oraz obozów terapeutycznych, 
·szkolenia, 

20 000,00 

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
w tym m.in.: 
·opinie w kwestii uzależnień, 
·wynagrodzenia dla członków komisji, 
·-delegacje,  
·wywiady środowiskowe, 
·ZUS i Fundusz Pracy, 
·różne opłaty i składki (m.in. opłaty sądowe), 
·kontrole (np. punktów sprzedaży napojów alkoholowych), 

5 000,00  

5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00  
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6. Koszty związane z organizacją spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież w ramach profilaktyki uzależnień 
w tym m.in.: 
·koszty materiałów pomocniczych, np. kredki, farby, bloki 
rysunkowe, plastelina itp., 
· nagrody za udział w konkursach, 
·poczęstunki lub posiłki w ramach imprezy, np. słodycze, 
napoje, kanapki, posiłek w trakcie wycieczki itp., 
·koszt organizacji imprez, m.in. spektakle, teleturnieje itp. 

 10 000,00 

7. Koszty związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom 
spożywania alkoholu finansowane z środków pochodzących z 
tytułu opłat od napojów alkoholowych (tzw. małpki) w tym: 
·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 reklama napojów 
alkoholowych i art. 15 zakaz sprzedaży alkoholu 
niepełnoletnim, nietrzeźwym, pod zastaw lub na kredyt ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego 
·wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i 
finansowanie centrów integracji społecznej 

7 967,00 

Podsumowanie 74.967,00 

Kwotę 10.000,00 złotych proponuje się wydatkować następująco: 

Lp. Nazwa zadania Wysokość środków 
przeznaczonych na 
realizację zadania 

1. Usługi niematerialne: 
 - szkolenia 

1 500,00  

2. Organizacja konkursów ( zakup nagród) oraz zajęcia sportowo-
rekreacyjne (koszty związane z organizacją czasu wolnego) 

4 500,00  

3. Delegacje 200,00  
4. Zakup materiałów edukacyjnych 1 500,00  
5. Zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w 

szkołach z terenu gminy Bedlno 
2 300,00  
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii zostało przekształcone w Krajowe Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. Powstał więc obowiązek przyjęcia nowego, wspólnego Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
którego okres obowiązywać będzie na 4 lata. Celem programu jest prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień występujących na terenie gminy, integracją 
społeczną osób uzależnionych oraz działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie profilaktyki 
uzależnień. 
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