
UCHWAŁA NR LIII/377/22 
RADY MIEJSKIEJ W WARCE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka  na lata 2022 -2025, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Środki na realizację niniejszego programu pochodzą z budżetu Gminy Warka. 

§ 3. Tracą moc: uchwała NR XXIX/206/21 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 18 listopada 2021 r.     
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Warka na rok 2022 oraz uchwała NR XXIX/207/20 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                     
w Gminie Warka na lata 2021 – 2023. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Warce. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.  
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                                                                                                           Załącznik do Uchwały                 

Nr LIII/377/22                                                                                                                                 

Rady Miejskiej w Warce                                                                                                                         
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WPROWADZENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2022 -2025 zwany dalej Programem, 

jest dokumentem wyznaczającym cele i sposoby rozwiazywania problemów alkoholowych,                      

narkomanii oraz uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Warka.  

Program wyznacza zadania zgodne z kierunkami określonymi w ustawie o wychowaniu                             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025. Kierunki działań dotyczą 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, w tym uzależnieniem od 

alkoholu, narkotyków oraz zachowań behawioralnych. 

Program w swej konstrukcji merytorycznej jest zgodny z założeniami Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Warka na lata 2021 -2030. W Programie uwzględnione zostały również rekomendacje  

i priorytety dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii, w miejsce których od 1 stycznia 2022 roku utworzone zostało 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Program stanowi najlepiej dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź na 

problemy związane z piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz uzależnieniami 

behawioralnymi, z uwzględnieniem jego środowiskowej specyfiki. W związku z powyższym 

działania zawarte w Programie oraz sposoby ich realizacji  dostosowane są do lokalnych 

potrzeb i możliwości prowadzenia określonych form pracy, w oparciu o posiadane zasoby 

instytucjonalne i osobowe. 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2050 z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.                 

z 2021 r. poz. 1249) 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1956 

z późn. zm.) 

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, przyjęty Uchwałą 

Nr 183 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. (M.P. poz.1204) 

 

Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi Ustawa                              

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października                

1982 r. Reguluje ona w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące profilaktyki                                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty 

odpowiedzialne za ich realizację. Określa również źródła finansowania tych zadań. Dokument 

reguluje dziedzinę promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy 

karne dotyczące obrotu alkoholem i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące 

postępowania wobec osób nadużywających alkoholu i określa podstawy lecznictwa 

odwykowego. 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych                                      

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu. Zadania te obejmują:  

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

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,  
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4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. Zadania te obejmują:  

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;  

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3) 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 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;  

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

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;  

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2021 poz. 2469) wprowadziła do programów profilaktyki                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zadania 

dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz zobowiązała gminy  do 

uchwalenia wspólnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

W celu realizacji ww. zadań przygotowano Gminny Program Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka 

na lata 2022-2025, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 
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minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, 

narkotyków a także uzależnień behawioralnych.  

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

• dzieci i młodzież szkolna, 

• osoby dotknięte problemem uzależnienia, 

• osoby zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia problemu uzależnienia, 

• członkowie rodzin osób dotkniętych problemem uzależnienia, 

Zadania ujęte w Programie finansowane są ze środków pozyskanych z pobieranych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, które stanowią 

dodatkowe dochody gminy.  

Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce. 

Diagnoza problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu                  

(na podstawie dostępnych danych) 

Alkoholizm 

Alkoholizm został oficjalnie uznany za chorobę przez Światową Organizacją Zdrowia, 

która nadała mu odpowiedni numer w powszechnie obowiązującej klasyfikacji znanych na 

świecie schorzeń. Choroba alkoholowa definiowana jest jako fizyczne i psychiczne 

uzależnienie od alkoholu etylowego (środek wpływający na spowolnienie działania układu 

nerwowego). Na rozwój alkoholizmu wpływają czynniki o podłożu: 

• psychologicznym 

• socjalnym 

• środowiskowym 

• genetycznym 

Nadużywanie alkoholu bezpośrednio wpływa na chorego oraz jego otoczenie. Spożywany w 

nadmiernych dawkach, alkohol wywołuje zachowania agresywne, wpływa na działanie mózgu 

i związane z tym podejmowanie świadomych decyzji. Alkoholizm najczęściej przekłada się na 

pogorszenie kontaktów z rodziną i otoczeniem oraz spadek sytuacji społeczne, finansowej. 
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Regularne nadużywanie alkoholu może powodować otępienie, problemy z logicznym 

myśleniem oraz rozwój poważnych chorób psychicznych (m.in. zespołu anestetycznego 

Korsakova). Substancja ta jest związkiem chemicznym, który wpływa nie tylko na stan 

psychiczny, ale i fizyczny człowieka. Choroba alkoholowa jest głównym czynnikiem 

prowadzącym do marskości wątroby. Światowa Organizacja Zdrowia określa alkoholizm jako 

chorobę postępującą i śmiertelną. 

  Skalę problemu alkoholowego w Gminie obrazuje liczba wniosków o podjęcie działań 

w stosunku do osoby nadużywającej alkohol wpływających do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2018 roku wpłynęły 22 wnioski,                                  

w 2019 roku – 18 wniosków, w 2020 roku -  20 wniosków a w 2021 r. zarejestrowano 24 

wnioski. 

Wnioski zostały rozpatrzone następująco: 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

 

2021 rok 

 

Liczba osób skierowanych do 

psychologa 

 

 

       9 

 

13 

 

9 

 

13 

Liczba rodzin monitorowanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny (przemoc 

wynikająca z problemu alkoholowego) 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

5 

Liczba rodzin monitorowanych przez 

pracowników socjalnych 

 

 

         1 

 

        1 

 

        0 

 

       5 

Liczba rodzin monitorowanych przez 

Asystenta Rodziny 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Liczba skierowanych wniosków do 

Sądu 

 

5 

 

2 

 

9 

 

4 

Liczba osób ,które zdecydowały się na 

wszycie „esperalu” 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 
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Osoba została zobowiązana do 

aktywnego uczestnictwa w spotkaniach 

grupy AA oraz terapii ambulatoryjnej, 

zgodnie  z opinią psychiatryczno-

psychologiczną 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

Sprawy w trakcie rozpatrywania 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

Liczba osób skierowanych na badanie w 

przedmiocie uzależnienia alkoholowego 

do biegłego lekarza psychiatry i 

psychologa w celu wydania opinii 

 

6 

 

4 

 

12 

 

7 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

PORADNICTWO 

Liczba osób, które 

skorzystały z porad: 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Psychologa 

 

 

81 

 

88 

 

76 

 

90 

 

85 

 

Prawnika 

 

 

83 

 

56 

 

53 

 

27 

 

22 

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Wybrane dane dotyczące lokalnego rynku napojów alkoholowych oraz działalności 

GKRPA w gminie Warka przedstawia poniższa tabela. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych w 

gminie 

 

83 

 

81 

 

79 

 

         

       78 

 

 

74 

liczba przeprowadzonych 

kontroli punktów 

sprzedaży napojów 

alkoholowych 

0 30 21 

 

        3 

 

          4 

liczba wydanych 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

82 37 26 

 

       8 

 

7 

 

liczba decyzji wydanych 

w gminie o wygaśnięciu 

zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

23 23 32 

 

 

14 

 

 

19 

Lokalny rynek napojów alkoholowych oraz działalność GKRPA w latach 2017-2021 w zakresie profilaktyki                          

i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie.                                                                                                                                             

Dane Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Warce. 

W latach 2017-2021 w gminie nieznacznie zmniejszyła się liczba punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, wydawano także mniej zezwoleń na taką sprzedaż.  

Skuteczne przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 

eliminacja ich niekorzystnego wpływu na społeczeństwo wymaga prowadzenia działań 

związanych z profilaktyką i łagodzeniem zarówno objawów, jak i skutków tych zjawisk.   

Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Warka  jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce.  Ośrodek świadczy 

także pomoc osobom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.                                          
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W pewnej sprzeczności z tymi danymi pozostają wyniki badania ankietowego, 

gdzie alkoholizm był najczęściej wskazywanym problemem lokalnym dostrzeganym przez 

respondentów, co obrazuje poniższy wykres. 

 

Oznacza to, iż problem uzależnień jest dotkliwie odczuwany przez mieszkańców i może 

stanowić realne zagrożenie dla porządku społecznego i prawidłowego funkcjonowania rodzin. 

Jednocześnie, uzależnienie uważane jest przez ankietowanych jako indywidualna skłonność 

człowieka i objaw jego niezaradności życiowej. Do popadania w nałogi, według 

ankietowanych, może prowadzić stres, konflikty rodzinne  i utrata pracy. Rozkład opinii 

mieszkańców Gminy Warka na ten temat obrazuje poniższy wykres.

Jakie są według Pani/Pana przyczyny występowania uzależnień? 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROFILAKTYCZNE  

• warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych,                                 
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• zakup ulotek i plakatów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu oraz 

skutków jego nadużywania. 

• we wrześniu 2021 roku na terenie  gminy Warka przeprowadzono kampanię 

informacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych. Kampania składała się                              

z trzech części: badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, audytu punktu                        

i szkolenia sprzedawców. W kampanii uczestniczyła osoba ,,małoletnia” (,,tajemniczy 

klient”) oraz realizator kampanii – trener. W kampanii wzięło udział 67 punktów 

sprzedaży alkoholu, z czego: 

a) w 38 punktach nie spytano ,,tajemniczego klienta” o okazanie dowodu tożsamości, 

b) w 29 punktach sprzedawcy zapytali ,,tajemniczego klienta” o dowód osobisty, po czym 

gdy osoba dokonująca zakupu go nie okazała, sprzedawca nie chciał sprzedać alkoholu, 

c) w 13 audytowanych punktach nie widoczne były odpowiednie informacje dotyczące 

szkodliwości spożywania alkoholu, 

d) w 5 punktach brakowało odpowiednich informacji dotyczących zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim. 

 

Narkomania 

 Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. 

Narkotyki  to substancje najczęściej nielegalnie wytwarzane i dystrybuowane, które są 

używane i nadużywane w celu osiągnięcia pożądanej zmiany stanu psychiki. Światowa 

Organizacja Zdrowia zaleca zastępowanie słowa „narkotyki” terminem „środki 

psychoaktywne”. 

 Środki psychoaktywne mają zdolność wywoływania uzależnień oraz uszkadzania 

najważniejszych narządów człowieka. 

Uzależnienie fizyczne jest to przystosowanie organizmu do obecności określonego środka 

psychoaktywnego. 

Uzależnienie psychiczne oznacza potrzebę, pragnienie przyjmowania określonej substancji, 

brak której powoduje lęk, niepokój, poczucie zagrożenia. Myśli i działania osoby uzależnionej 

koncentrują się wokół narkotyków, sposobu ich zdobywania i z nimi związanych doznań. 
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Z punktu widzenia nauk społecznych wyróżniono następujące modele używania substancji 

psychoaktywnych: 

a) eksperymentalny – to model rzadkiego używania substancji, najczęściej spowodowany 

ciekawością. W części przypadków takie używanie może być ryzykowne i zagrożone 

zakażeniem HIV, żółtaczką itp. Należy zachęcać do zaprzestania dalszych 

eksperymentów. 

b) okazjonalny – to model celowego przyjmowania substancji, często pod wpływem 

otoczenia. Cechuje się powtarzalnością i częstym sięganiem po różne substancje. 

Ryzyko wystąpienia szkód zdrowotnych jest znaczne. Należy edukować i motywować 

do zmiany zachowania, redukować problemy psychologiczne, które mogą być powodem 

używania środków psychoaktywnych dla pozytywnych doznań. 

c) problemowy – to model wynikający z upośledzenia kontrolowania zachowania 

związanego z przyjmowaniem narkotyków. Wymaga leczenia medycznego, 

psychoterapeutycznego i oddziaływań środowiskowych wraz z pomocą służb 

społecznych. 

Narkomania niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie                             

w kontekście chorób infekcyjnych (zakażenia HIV, żółtaczką, chorobą weneryczną itp.).               

Jest ona ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo, 

alkoholizm, bezrobocie, prostytucja, przestępczość czy bezdomność. 

 Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk.                           

W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi 

narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich 

występowania i dostępności. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się ceny (szczególnie 

tzw. ,,miękkich narkotyków”) spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się 

wiek pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu.  

 Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie te działania, 

zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków. 
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społecznym poprzez ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 

społecznych. Działania profilaktyczne programu skierowane są do ogółu społeczeństwa,                      

ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w tym młodzieży z grup ryzyka.  

 W szkołach realizowane są zajęcia profilaktyczne, których celem jest przekazywanie 

uczniom informacji na temat negatywnego działania środków uzależniających na organizm 

młodego człowieka, zapoznanie uczniów z terminem uzależnienia, jego objawami i skutkami 

oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.  

 Szczególnie ważnym czynnikiem chroniącym młodzież od sięgania po różnego rodzaju 

środki  uzależniające są więzi emocjonalne w rodzinach, możliwość realizacji zainteresowań, 

poszanowanie praw, norm, wartości, autorytetów lub przynależności do pozytywnych grup 

społecznych.  

Ze względu na rangę zjawiska wszelkie sposoby przeciwdziałania uzależnieniom,                              

a zwłaszcza akcje oraz programy opracowane i wdrażane przez szkołę są niezwykle ważne. 

Szkoła może więc odegrać znaczącą rolę w propagowaniu i budowaniu zdrowego modelu życia 

dla młodego pokolenia. Najlepsze rezultaty przynosi wczesna profilaktyka. Programy 

profilaktyczne i zapobiegawcze powinny zostać opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży, 

aby rozwijać ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, 

mogącymi sprzyjać sięganiu po narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia.     

Nowoczesne programy profilaktyczne stawiać powinny sobie za cel wyposażenie odbiorców 

zarówno w wiedzę jak i w ważne umiejętności psychologiczne oraz postawy umożliwiające 

skuteczne formułowanie konstruktywnych celów życiowych, radzenie sobie z problemami            

i trudnymi sytuacjami.  

Problemy alkoholowe i narkotykowe mają charakter interdyscyplinarny i dlatego 

powinny znajdować się w sferze zainteresowań różnych służb i instytucji takich jak: służba 

zdrowia, oświata, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, organy ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, media. Każde z nich postrzega problem z innej strony. Dlatego też, zasadne 

jest łączenie wiedzy, doświadczeń, możliwości w celu świadczenia pomocy oraz promowania 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.  
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Uzależnienia behawioralne 

Uzależnieniem behawioralnym, inaczej nazywanym czynnościowym, nazywamy grupę 

objawów związanych z wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym powtarzaniem konkretnej 

czynności. Działanie takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego 

napięcia poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii 

przez osobę wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane 

społecznie. Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, którym 

osoba z takimi problemami nie jest w stanie się oprzeć, a poddanie się im przynosi poczucie 

ulgi. Szczególnie często uzależnienia behawioralne dotyczą dzieci oraz młodzieży. Jednym z 

częstszych takich zaburzeń jest nałogowe korzystanie z zaawansowanych technicznie 

urządzeń do wymiany danych, takich jak komputery i smartfony. 

Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są zakupoholizm, fonoholizm, 

pracoholizm, patologiczny hazard, kompulsywne objadanie się, uzależnienie o używania 

komputera i gier komputerowych, siecioholizm.  

REALIZOWANE PROGRAMY 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie Warka na lata 2022-2025 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata    2021 – 2030 

• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Jej Ofiar                      

w Gminie Warka na lata 2021-2024 

• Program osłonowy w Gminie Warka w ramach wieloletniego rządowego programu ,, 

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• Tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

• Podejmowanie działań mobilizujących osoby uzależnione do podejmowania 

dobrowolnego leczenia, 

• Rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób nadużywających 

alkoholu oraz wdrażanie procedury kierowania tych spraw  do Sądu, 

http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=283322
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=283322
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=283324
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=233954
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=283321
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=283321
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• Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym (konsultacje                  

z psychologiem, prawnikiem), a w szczególności ochrona przed przemocą                          

w rodzinie, 

• Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz   kontrola przestrzegania obowiązujących zasad sprzedaży napojów alkoholowych, 

• Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach profilaktyki 

przeciwdziałania alkoholizmowi przez jednostki organizacyjne gminy (Dworek na 

Długiej, Centrum Sportu i Rekreacji, szkoły), Urząd Miejski  i inne, 

• Współpraca z: Komisariatem Policji, Zespołem Interdyscyplinarnym                                        

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pedagogami szkolnymi, grupami 

samopomocowymi AA oraz jednostkami samorządowymi Gminy Warka. 

CEL PROGRAMU 

CELEM PROGRAMU JEST OGRANICZANIE ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 

SKUTKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADUŻYWANIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, 

UŻYWANIA INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ 

BEHAWIORALNYCH POPRZEZ PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY                                                    

I ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW; PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH 

DO ZMIANY STRUKTURY SPOŻYCIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PROWADZENIE SKOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH, 

TERAPEUTYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH. 

Cel Programu realizowany będzie poprzez pracę w nw. obszarach przy efektywnym 

wykorzystaniu zasobów instytucjonalnych w wybranych inicjatywach lokalnych: 

• Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców, bez względu na 

stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

 

• Profilaktyki selektywnej – adresowanej do jednostek lub grup o podwyższonym ryzyku 

wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, 

 

• Profilaktyki wskazującej – adresowanej do osób lub grup, które ujawniają pierwsze 

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie 

spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia, 
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• Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku                                    

z uzależnieniem. 

Cele szczegółowe zdefiniowane zostały przy opisie poszczególnych zadań zaplanowanych do 

realizacji. 

ZADANIA 

Zadanie 1 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ                                                

I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

NARKOTYKÓW I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIAMI 

 

1. Wspieranie grup samopomocowych (np. AA); 

2. Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu, działań motywujących                              

i mobilizujących do podejmowania dobrowolnego leczenia oraz kierowanie tych osób 

na leczenie odwykowe; w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                                

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3. Kierowanie osób, wobec których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu na badania psychologiczne i psychiatryczne prowadzone przez biegłych 

lekarzy; 

4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień                                     

i przemocy w rodzinie (psycholog, prawnik). 

5. Pomoc oraz refundowanie kosztów dobrowolnego leczenia osób uzależnionych 

poprzez: 

a) pomoc w umieszczaniu pacjentów w zakładzie lecznictwa odwykowego bądź                        

w ośrodkach odwykowych; 

b) pomoc w uzyskaniu doraźnej pomocy medycznej; 

c) finansowanie kosztów związanych z: wydawaniem opinii  psychologicznych                   

i psychiatrycznych przez biegłych lekarzy, doręczeniami korespondencji przez 

komornika. 

6. Upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego; 

7. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i szkoleniowych (broszury, ulotki, 

plakaty, itp.); 
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8. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników 

podnoszących kwalifikacje w zakresie pomocy osobom uzależnionym,  

współuzależnionym oraz ofiarom i sprawcom  przemocy  w rodzinie                                               

z problemem alkoholowym; 

9. Dofinansowywanie działań profilaktyczno - terapeutycznych prowadzonych                                   

w innych jednostkach. 

10. Dofinansowanie i finansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych 

formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz 

osób uzależnionych i ich rodzin.  

11. Współpraca z instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy terapeutycznej                                      

i rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  

12. Wsparcie instytucji zajmujących się leczeniem uzależnionych od narkotyków, 

poprzez dofinansowanie programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

13. Upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych 

oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy.  

14.  Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami, wobec których 

istnieje podejrzenie o używanie substancji odurzających. 

Zadanie 2 

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM 

UZALEŻNIENIEŃ OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED 

PRZEMOCĄ W RODZINIE 

1. Organizowanie porad psychologicznych, obejmujących całą rodzinę dotkniętą 

problemem alkoholowym (Punkt Konsultacyjny); 

2. Upowszechnianie wiedzy o mechanizmach uzależnień; 

3. Upowszechnianie informacji o numerach telefonów zaufania poprzez umieszczanie 

ich w ogólnodostępnych miejscach; 

4. Pomoc prawna i psychologiczna oraz zapewnienie schronienia w sytuacji 

kryzysowej dla ofiar przemocy domowej (np. w Domu Samotnej Matki, Pogotowiu 

Opiekuńczym, itp.) z przyczyn nadużywania alkoholu; 
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5. Koordynacja i wspieranie działalności pedagogów, dotyczącej pracy z dziećmi             

i młodzieżą z grup ryzyka i zagrożenia  przemocą  domową,  a  także  agresją                  

w środowisku rówieśniczym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; 

6. Realizowanie i monitorowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, np. prelekcje, pogadanki, warsztaty psychologiczne; 

7. Realizowanie procedury ,,Niebieskie Karty” w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, w wyniku nadużywania alkoholu; 

8. Współpraca realizatorów Programu z Zespołem Interdyscyplinarnym                                           

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

9. Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania alkoholu; 

10. Utrzymanie, remont, doposażenie Punktu Konsultacyjnego, pomieszczenia na 

potrzeby posiedzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

11. Udzielanie specjalistycznych porad psychologicznych i prawnych dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji 

psychoaktywnych oraz ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym.  

12. Prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu 

odurzającym.  

13. Wspieranie instytucji zajmujących się pierwszą interwencją w problemach 

narkotykowych.   

14. Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do 

rodzin, w których występuje problem uzależnień. 

Zadanie 3 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ                                          

I EDUKACYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA 

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 
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PROGRAMACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH                                                                           

I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

1. Utrzymanie, remont, doposażenie świetlic realizujących programy opiekuńczo -

wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień                                        

i przemocą w rodzinie; 

2. Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć                    

w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych; 

3. Promowanie różnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez organizowanie                      

i finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, konkursów oraz zajęć                                       

o charakterze artystyczno – profilaktycznym, koncertów i akcji o tematyce 

promującej zdrowy styl życia bez uzależnień, we współpracy  z innymi jednostkami 

i organizacjami z terenu Gminy Warka; 

4. Organizowanie imprez okolicznościowych, dydaktyczno – integracyjnych, które 

integrują dzieci i młodzież oraz dorosłych. Integracja środowisk oraz pokoleń 

służąca przekazywaniu wartości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, np. 

Mikołajki, Dzień Dziecka i inne; 

5. Organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego połączonego  

z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

6. Organizacja i finansowanie dożywiania, a w uzasadnionych przypadkach, 

dowożenie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach  opiekuńczo – 

wychowawczych i sportowych; 

7. Promowanie i dofinansowanie działań na rzecz organizacji imprez artystycznych, 

sportowych, rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 

gminy, promujących trzeźwy  i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu                 

(m.in. wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, festyny, koncerty, zawody). 

8. Promowanie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień od 

alkoholu (konkursy, warsztaty terapeutyczne, spotkania z ludźmi kultury                                   

i sztuki, koncerty profilaktyczne, itp.); 

9. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjno - społecznych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 

10. Współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci                 

i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków; 
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11. Współpraca z Policją w celu egzekwowania prawa w zakresie spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych oraz w celu zwiększania liczby kontroli kierowców pod 

względem trzeźwości; 

12. Przygotowywanie i umieszczanie w placówkach użyteczności publicznej informacji 

o ogólnopolskich formach pomocy, w szczególności o: „bezpłatnym telefonie 

zaufania dla dzieci i młodzieży” – tel. 116–111, telefonie dla ofiar przemocy                           

w rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 0-800-120-002; 

13. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, realizowanych przez 

młodzież i skierowanych do grup rówieśniczych. 

14. Wspieranie programów profilaktycznych w placówkach oświatowo – 

wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.  

15. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych lub zakup innych 

publikacji oraz czasopism z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.  

16. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania z zakresu 

profilaktyki uzależnień (udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach 

spotkań).  

17. Dofinansowywanie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych 

przez jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty działające w zakresie 

profilaktyki uzależnień.  

18.  Dofinansowanie obozów i kolonii z elementami profilaktyki uzależnień 

organizowanych dla dzieci i młodzieży, promującą zdrowy styl życia wolny od 

uzależnień.  

19. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                      

z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu 

zjawisku. 
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Zadanie 4 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB 

FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

1. Finansowanie szkoleń, kursów i seminariów z zakresu profilaktyki  uzależnień                        

i przemocy w rodzinie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

2. Współpraca z placówkami odwykowymi i grupami samopomocowymi; 

3. Wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 

problemów przemocy w rodzinie z przyczyn nadużywania alkoholu; 

4. Finansowanie lub dofinansowywanie działań Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

realizowanych przez inne organizacje społeczne, instytucje kultury, zespoły 

sportowe i inne, mające wyraźne odniesienia profilaktyczne, a także eksponujące               

i propagujące wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5. Finansowanie zadań i programów profilaktycznych zleconych do realizacji innym 

jednostkom; 

6. Prenumerata czasopism specjalistycznych, branżowych i umożliwianie korzystania 

z nich. 

7. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony 

zdrowia oraz stwarzającymi szansę powrotu osób uzależnionych do normalnego 

trybu życia.  

8. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi                                 

i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

9. Wspieranie i dofinansowywanie instytucji lokalnych w organizacji imprez 

artystycznych dla społeczności gminy, mających wyraźne odniesienie do 

profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.  

10. Współpraca z Komisariatem Policji w Warce oraz z Komendą Powiatową w Grójcu 

w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych oraz w sprawach 

związanych z przeciwdziałaniem rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci                            

i młodzieży, jak również w zakresie skutecznego reagowania w przypadkach 

naruszania prawa i porządku publicznego. 
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Zadanie 5 

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 

OKREŚLANYCH W ART. 131 i 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI                         

I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED 

SĄDEM  W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO 

1. Przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w oparciu o posiadane upoważnienia, kontroli punktów sprzedaży 

alkoholu stosownie do postanowień ustawy  o   wychowaniu  w     trzeźwości                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2. Kontrola punktów ubiegających się po raz pierwszy o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży, podawania napojów alkoholowych z obowiązującymi na terenie gminy 

zasadami usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;  

3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej 

w Warce w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży                               

i podawania napojów alkoholowych oraz uchwałą Rady  Miejskiej  w Warce                        

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży. 

 

Zadanie 6 

Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem                      

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                              

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

 

1.  Objęcie wsparciem socjalnym osób uzależnionych i ich rodzin.  

2.  Rozpowszechnienie informacji o możliwościach pomocy osobom uzależnionym.  

3.  Organizacja akcji, pikników promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień                                  

i sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym. 
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ŹRÓDŁA  I  ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ 

1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2022-2025 

są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

2. Zasady finansowania zadań: 

a.  wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, wynikających                                  

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

określonych w Programie ujmowane są co roku w planie budżetowym   w Dziale 

851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, rozdział 

85153 przeciwdziałanie narkomanii 

b.  ponosi się wydatki związane z: wydawaniem opinii biegłych sądowych, 

orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, doręczeniami 

korespondencji przez komornika 

c.  koszty szkoleń, podróży służbowych i diet członków Komisji związanych                                       

z pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków przeznaczonych 

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów   

Alkoholowych. Decyzje o skierowaniu na szkolenia podejmuje Burmistrz Warki na 

wniosek Przewodniczącego Komisji. 

3. Dysponentem ww. środków jest Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Warce, Centrum Sportu i Rekreacji w Warce oraz Urząd Miejski w Warce. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

1.  Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przysługuje wynagrodzenie określone przez Radę Gminy. 
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2.  Rada Miejska w Warce ustala zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne  w kwocie   

350 zł (brutto) dla każdego członka komisji za pracę na posiedzeniach komisji oraz za 

realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych będących w kompetencji komisji, wypłacane co miesiąc na podstawie 

listy obecności. 

REALIZATORZY PROGRAMU 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii jest realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy 

współpracy z: 

1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce, 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym w Warce, 

3. Pracownią Psychoterapii i Psychologii Śledczo- Sądowej KATHARSIS,  

4. Poradnią Zdrowia Psychicznego w Grójcu, 

5. Urzędem Miejskim w Warce, 

6. Placówkami oświatowo- wychowawczymi: 

a) Szkołami, 

b) Przedszkolami, 

c) Świetlicami opiekuńczo – wychowawczymi, 

7. Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, 

8. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warce, 

9. Gminną Jednostką Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, 

10. Sądem Rejonowym w Grójcu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

11. Prokuraturą Rejonową w Grójcu, 

12. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, 

13. Komisariatem Policji w Warce, 

14. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce, 

15. Kościołami, 

16. Organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznych, w tym realizujące działania związane z przemocą   w rodzinie, 

17. Grupą Samopomocową AA w Warce. 
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SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU 

Realizacja zadań programu jest finansowana ze środków pochodzących z dochodów z opłat 

pobieranych przez Gminę Warka za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na 

podstawie art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Środki na realizację programu określa każdego roku uchwała budżetowa Gminy Warka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2022-2025 jest wynikiem obowiązków nałożonych na gminę ustaw z 17 grudnia 

2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2469). Program stanowi kontynuację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2022 oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka na lata 2021-2023 (które tracą swoją moc 

obowiązującą 31 marca 2022 roku). Program zakłada realizację działań, które są zgodne zarówno z 

kierunkami zawartymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.), jak i z kierunkami 

zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050 ze zm). Ustawy te nakładają na gminę prowadzenie działań w obszarze profilaktyki, 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji społecznej osób uzależnionych czyniąc je 

zadaniami własnymi gminy, a wspomniana wcześniej nowelizacja określa obowiązek uchwalenia 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii. Znaczenie przeciwdziałania uzależnieniom podkreśla fakt, że profilaktyka uzależnień 

(w tym uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych) jest jednym z 

celów operacyjnych  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.  
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