
                     

UCHWAŁA  NR XXI/132/2019 
RADY  MIEJSKIEJ  W KARCZEWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
                                                                                

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym                       

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 
1
), art. 4

1 
 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2019 r.  poz. 852) uchwala się, co następuje: 

                   

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, stanowiący Załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

       

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 

2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  

 

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

2020 r.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815 



 

 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 

dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                            

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852), kluczowym aktem prawnym, na 

podstawie którego prowadzone są działania w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi                  

i narkomanii na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania   

Problemów   Alkoholowych   i   Przeciwdziałania   Narkomanii. 

Z uwagi na ustawowy obowiązek nałożony na organ stanowiący w zakresie 

corocznego uchwalania wyżej wymienionego programu podjęcie uchwały jest celowe i 

zasadne. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
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                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK                                                                   

              do UCHWAŁY NR XXI/132/2019 

              RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

                                                                                                                       z dnia 19 grudnia 2019 r.      

 

 

Gminny Program 

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 
 
         Program określa kierunki prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii w oparciu o zadania własne Gminy 

wyznaczone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawą o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Program został przygotowany z uwzględnieniem zadań określonych 

w Krajowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, Dz. U. z 2016 r., poz. 1492),                   

a także zgodnie z rekomendacjami i wnioskami zawartymi w „Diagnozie Problemów 

Alkoholowych w Gminie Karczew”. 

 

 § 1. W programie przygotowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  przyjmuje  się  następujące  zadania  wyznaczone  do  realizacji  w  roku  2020: 

1) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących 

ryzyka  szkód  wynikających  ze  spożywania  alkoholu  dla  konsumentów  i  ich  otoczenia; 

2) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez  dzieci  i  młodzież; 
3) upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinach,  w  szczególności  z  problemem  alkoholowym; 

4) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki                             

i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie; 

5) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym; 

6) poszerzanie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych programów 

profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki 

uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych i 

innych zachowań ryzykownych  i  czynniki  chroniące,  wspierające  prawidłowy  rozwój; 

7) poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw                          

i  zachowań  prozdrowotnych  dzieci  i  młodzieży; 

8) poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej                                

i  opiekuńczej  dla   rodzin  z  problemem  alkoholowym; 

9) zwiększenie  dostępności  do  istniejących  form  wsparcia dla osób uzależnionych  od  

alkoholu, 

10) wspieranie  działalności  środowisk  abstynenckich, 

11) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym; 

12) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy                           

w  rodzinie,  w  szczególności  z  problemem  alkoholowym; 
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13) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców  napojów alkoholowych oraz 

kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu 

sprzedaży  alkoholu  nieletnim, 

14) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, 

15) wyjazdy terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym                                 

(w  zależności  od  potrzeb), 

16) wspomaganie realizacji zadań wykonywanych przez placówki wsparcia dziennego, działań 

instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

uzależnień. 
 

          § 2. 1. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r. gminny program 

przewiduje  realizację  następujących  zadań: 
1) kształtowanie  świadomości  zdrowotnej  i  motywacji  do  dbania  o zdrowie u dzieci i 

młodzieży  

    szkolnej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  problematyki  używania substancji 

psychoaktywnych 

    i  ich  negatywnych  następstw; 

2) prowadzenie  działań  edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych, w 

szczególności  

    do  dzieci,  młodzieży   i   rodziców   na   temat   zagrożeń   wynikających   z   używania  

środków  

    odurzających,  substancji  psychotropowych,  a  także  z  pozamedycznego  stosowania 

produktów  

    leczniczych,  których  używanie  może  prowadzić  do  uzależnienia; 

3) upowszechnianie  informacji  na  temat  dostępu  do  działań  profilaktycznych,  

interwencyjnych,  

    pomocowych  i  placówek  leczenia  dla  osób  zagrożonych  uzależnieniem  lub  uzależnionych 

od  

    środków  odurzających,  substancji  psychotropowych  i  nowych substancji psychoaktywnych 

oraz  

    ich  rodzin  przez  bieżącą  aktualizację  baz  danych  i  ich  udostępnianie; 

4) prowadzenie  doskonalenia  kompetencji  osób  pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  
dotyczącego  

    wczesnego    rozpoznawania    zagrożenia    używania    środków    odurzających,    substancji  

    psychotropowych,   środków    zastępczych    oraz    umiejętności    i    podejmowania    

interwencji  

    profilaktycznej; 

5) poszerzanie   i   udoskonalanie    oferty    działań    rozwijających    kompetencje    

wychowawcze   

    i  profilaktyczne  rodziców  i  osób  pracujących  z  dziećmi i młodzieżą  sprzyjające 

kształtowaniu  

    postaw  i  zachowań  prozdrowotnych  dzieci  i  młodzieży; 

6) zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej   dla  osób  uzależnionych  i  osób 

zagrożonych  

    uzależnieniem  od  narkotyków, 

7) udzielanie  rodzinom,  w   których   występują   problemy   narkomanii   pomocy   

psychospołecznej i   prawnej, 

8) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 
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dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                                       

i  socjoterapeutycznych, 

9) wspomaganie   działań   instytucji,   organizacji   pozarządowych   i   osób   fizycznych,   

służących  

     rozwiązywaniu   problemów   narkomanii, 

         2. Jednostką wskazaną do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii jest 

Miejsko-   

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Karczewie. 

                                                           

 § 3. 1. Wymienione zadania realizowane są przez istniejące na terenie gminy placówki                               

i   jednostki   organizacyjne: 

1)  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej, 

2)  Miejsko-Gminny   Ośrodek   Samopomocy   Środowiskowej,   w   ramach   którego   działa    

Punkt  

     Konsultacyjny  dla  Osób  Uzależnionych  i  Współuzależnionych,  lokalny  telefon  dla  ofiar 

przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”, punkt informacyjny dla osób uzależnionych od 

narkotyków, 

3)  świetlice   działające   na   rzecz   dzieci   i   młodzieży   na   terenie   Gminy  Karczew. 

     2.  Wymienione   placówki   prowadzą   działalność   przy   współudziale: 

1)  Komisji   ds.   Zdrowia,   Opieki   Społecznej,   Bezpieczeństwa   i   Porządku Publicznego, 

2)  Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych,   zwanej   także   Komisją, 
3)  Pełnomocnika   Burmistrza   ds.   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych. 

     3. W  realizację  zadań  czynnie  włączają  się  pedagodzy  szkolni,  Policja,  kuratorzy,  

Poradnia  

Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w  Otwocku,  Sąd  Rejonowy  w  Otwocku,  Ośrodek   

Interwencji    

Kryzysowej   CARITAS  w  Otwocku,  Ośrodek Readaptacyjny  w  Anielinie,  poradnie  

odwykowe,  

kluby  abstynenta,  ośrodek   dziennego   pobytu   dla   osób   uzależnionych   w   Otwocku  –  

Świdrze,    

Ośrodek Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku, Szpital Psychiatryczny w Pruszkowie, oddział 

odwykowy szpitala MSW w Otwocku, PCPR w Otwocku, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień                             
i   Podwójnej   Diagnozy   dla   Dzieci   i   Młodzieży   w   Zagórzu. 

 

          § 4. 1. Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na   sprzedaż   napojów   alkoholowych.   Dysponentami   środków   w   2020 r.   są: 
1) Miejsko - Gminny   Ośrodek   Samopomocy   Środowiskowej   w   ramach   działania   Punktu              

   Konsultacyjnego   dla   Osób   Uzależnionych   i   Współuzależnionych   oraz   osób   

zagrożonych  

   uzależnieniem   i   sytuacją   kryzysową, 
        a) umowy  -  zlecenia   z   psychologami,   terapeutami,   prawnikiem, 

        b) doposażenie  w  pomoce  i  sprzęt  niezbędny  do  prowadzenia   zajęć   terapeutycznych, 

        c) obsługa   Ośrodka, 

    d) profilaktyczna  działalność  informacyjna  (w  tym  organizowanie  i  udział  w  

wydarzeniach 

            promujących  trzeźwy  styl  życia), 

        e) działalność  wspólnoty  samopomocowej  AA  oraz  wspólnoty samopomocowej 

DDA/DDD, 

        f) rozwijanie   umiejętności   indywidualnych,   edukacja   i   poradnictwo   dla   rodziców,  

           wychowawców,   dzieci   i   młodzieży   służące   przeciwdziałaniu  uzależnieniom  i  

sytuacjom  

           kryzysowym   w   społeczeństwie. 
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 2)  Miejsko - Gminny   Ośrodek   Pomocy   Społecznej 

        a) programy  profilaktyczne  w  placówkach  oświatowo-wychowawczych obejmujące 

programy   

            na  rzecz  uczniów,  rodziców  i  nauczycieli, 

        b) profilaktyczna  działalność  informacyjna, 

        c) szkolenie  dla   członków   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów   

Alkoholowych, 

        d) szkolenia dla przedstawicieli grup zawodowych mających kontakt z problemami uzależnień, 
        e) szkolenia  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych, 

        f) dofinansowanie terapeutycznych obozów i kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych 

chorobą  alkoholową, 
        g) badania   przeprowadzone   przez   biegłego   w   celu   określenia   stopnia   uzależnienia, 

        h) pomoc  psychologiczno – prawna  dla  rodzin  osób  dotkniętych  problemem   

alkoholowym,  

            narkomanią,  przemocą  domową  i  innymi  formami  patologii  życia  rodzinnego (umowy 

- 

            zlecenia  z  psychologami), 

        i) wspieranie    działalności    świetlicy    środowiskowej    prowadzonej   przez  

Stowarzyszenie  

           „ W  Stronę  Słońca”  w  Karczewie  zgodnie  z  zawartym  porozumieniem. 

3)  Urząd  Miejski: 

        a) wynagrodzenia  dla  członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

        b) obsługa  Komisji  –  wynagrodzenie  z  tytułu  umowy  -  zlecenia, 

        c) dofinansowanie  szkoleń  i  innych form spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

dla  

            osób  zajmujących  się  realizacją  zadań  w  zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów  

            uzależnień, 
        d) dofinansowanie  pozalekcyjnych  zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej jako 

forma  

            przeciwdziałania  zachowaniom  niewłaściwym  (piciu  alkoholu, braniu narkotyków, 

agresji), 

        e) prowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych  dla dzieci i młodzieży dotyczących 

ryzyka  

            szkód   wynikających   ze   spożywania    alkoholu   oraz  zagrożeń  wynikających  z  

używania  

            środków  odurzających; 

        f) profilaktyczna  działalność  informacyjna. 

         2. Nadzór nad celowością wydatków sprawuje Pełnomocnik Burmistrza do spraw Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
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          § 5. 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniuje wnioski                            

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży w zakresie zgodności lokalizacji  punktu sprzedaży z uchwałą Nr 

LX/528/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i uchwały Nr LXIII/556/2018 z 

dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

         2. Cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych następuje w 

przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

         3.Wnioski o cofnięcie  zezwolenia winny być opiniowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

          § 6.  Do  zadań   Komisji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26  października 1982 r. o wychowaniu 

w   trzeźwości  i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   należy   w   szczególności: 

1) opracowywanie   projektów   gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   

problemów 

    alkoholowych,   a   po   jego   zatwierdzeniu   realizacja   ustalonych   zadań, 
2) inicjowanie  przedsięwzięć  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych                

    i  innych  uzależnień, 
3) współdziałanie  z  organami  administracji  państwowej,  instytucjami i organizacjami 

społecznymi 

     w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym, 

4) wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą 
związaną  z  napojami  alkoholowymi  w  zakresie: 

     a) zakazu  reklamy  napojów  alkoholowych, 

     b) sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod 

zastaw, 

     c) przestrzegania  warunków  sprzedaży  napojów  alkoholowych, 

     d) zachowania   porządku   publicznego   w   miejscu   sprzedaży   i   najbliższym   otoczeniu, 

5) pomoc rodzinom osób uzależnionych we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi 

instytucjami, 

6) kierowanie  na  badanie  przez  biegłego  osób  nadmiernie  pijących  w  celu  uzyskania  opinii 

na temat  uzależnienia  od  alkoholu  osoby  badanej, 

7) kierowanie do sądów wniosków w sprawie poddania osoby uzależnionej od alkoholu leczeniu 

odwykowemu,                                                                                                                                  

8)  współdziałanie  w  realizacji   Gminnego   Programu   Przeciwdziałania   Przemocy   w   

Rodzinie. 

 

          § 7. Wynagrodzenie członków Komisji ustala się w formie ryczałtu w wysokości 150 zł 

płatnego za każdy udział w posiedzeniu Komisji oraz za udział w kontroli punktów sprzedaży 

alkoholu    przeznaczonego    do    spożycia    poza   miejscem   i   w   miejscu sprzedaży. 

     
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 
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