
UCHWAŁA NR XLHI/305/2022
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 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 2022 r. poz. 559 .) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) a także na podstawie art.5 ust. 1 
i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) . na 
podstawie art.6 ust.2 pkt.3 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj Dz.U. 
2021 poz. 1249) Rada Gminy Złota uchwala, co następuje:

§ 1. Tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 
przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota, natomiast realizację programów Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Złotej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Złota Nr XLIII/305/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania do realizacji - Tabela Nr 1 stanowi załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr
Treść zadania

Sposób realizacji Termin Instytucje i osoby 
współpracujące przy 
realizacji programu

Preliminarz 
wydatków

1 2 3 4 5 6

I Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla 
dzieci i młodzieży poprzez edukację społeczna i 
profilaktykę

włączenie się w kampanię o tematyce antyalkoholowej, 
antynarkotykowej oraz na tematy przemocy w rodzinie, 

uzależnienia behawioralne
1. organizowanie prelekcji i pogadanek na tematy związane ze
szkodliwym działaniem alkoholu , i narkomanii oraz przemocą w rodzinie 
a także uwzględnienie uzależnień behawioralnych najczęściej 
występujących wśród młodzieży szkolnej

organizowanie prelekcji apeli i pogadanek na temat szkodliwości 
działania alkoholu i nikotyny na organizm człowieka

organizowanie spektakli i koncertów o tematyce szkodliwości 
wszelkiego typu używek w tym uzależnień behawioralnych

realizacja programów profilaktycznych we wszystkich szkołach 
w zależności od potrzeby

dofinansowanie zajęć sportowo- edukacyjno- rekreacyjnych 
wspieranie zajęć integralnych poprzez organizowanie festynów , 

koncertów , konkursów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki oraz letniego 
i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Praca ciągłą 
cały rok

GKRPA we 
współpracy ze 
szkołami

3500

II Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkomanii

Udzielanie konsultacji rodzinom z problemami 
alkoholowymi, narkotykowymi oraz rodzin z problemami natury 
behawioralnej

organizowanie lub dofinansowanie szkoleń i kursów 
specjalistycznych podnoszących kwalifikacje osób świadczących 
usługi terapeutyczne

doposażenie placówek własnych w pomoce i sprzęt 
niezbędny do prowadzenia zajęć terapeutycznych

dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w trakcie obozów 
terapeutycznych

utworzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ds.
Uzależnień i przemocy

współpraca z placówkami terapeutycznymi działającymi 
na terenie powiatu w celu poszerzenie świadczonych usług

kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania do 
specjalistycznych poradni odwykowych

współpraca z Sądem Rodzinnym w Pińczowie i

Cały rok GKRPA, KPP w 
Pińczowie, SZOZ 
Złota, Sąd Rodzinny 
Pińczów

2500
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kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 
poddania się leczeniu odwykowemu

III Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, narkotykowe oraz 
uzależnienia behawioralne pomocy w różnych 
formach

Zwiększenie dostępności różnych form form pomocy dla 
rodzin patologicznych

zwiększenie skuteczności interwencji wobec przemocy 
domowej i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny 
spowodowanych nadużyciem alkoholu, narkotyków uzależnień 
behawioralnych( opracowanie i wdrożenie programów 
terapeutycznych dla sprawców przemocy; szkolenia dla 
pracowników Policji, GOPS , członków GKRPA, ZI)

współpraca z Niebieską Linią
wsparcie finansowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych tj. 

organizowanie wypoczynku letniego i zimowego , opłacenie 
dożywiania, zakup pomocy dydaktycznych

Praca ciągła GKRPA, CARITAS 
Kielce, ZI, Poradnia 
Psychologiczno 
Zawodowa w 
Pińczowie, inne 
instytucje

3700

IV Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu , narkotyków oraz z problemami 
uzależnień behawioralnych

Wczesne wykrywanie zagrożeń alkoholowych , 
narkotykowych oraz behawioralnych w rodzinach oraz 
motywowanie do leczenia i terapii

kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania do 
poradni zdrowia psychicznego , poradni odwykowych

współpraca z placówkami lecznictwa stacjonarnego i 
ambulatoryjnego

kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków o wszczęcie 
postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu

Prace zgodnie 
z 
napływający 
mi wnioskami

GKRPA, Poradnia 
Odwykowa, kluby 
AA

2500

V Przestrzeganie przepisów obowiązującego 
prawa związanego z wydaniem i cofaniem 
zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz przestrzeganie zasad tej 
sprzedaży

Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie gminy i podejmowanie odpowiednich interwencji w celu 
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości

opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniami uchwały Rady 
Gminy dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży i limitów 
zawartych w uchwale

zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców i właścicieli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy

Cały rok GKRPA, KPP w 
Pińczowie

1804,71

VI Pomoc ofiarom przemocy w rodzinach Zorganizowanie spotkań dla ofiar przemocy ze specjalistą Cały rok GKRPA, GOPS, 3600
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do w/w spraw
kierowanie ofiar przemocy na terapię leczniczo- 

rehabilitacyjną
szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds

KPP w Pińczowie, 
Zł

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
opłata pobytu dla osób dotkniętych przemocą w 

ośrodkach, hostelach itp.

VII Wskazanie pozytywnych wzorców osobowych 
poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

Dofinansowanie działań profilaktycznych min.
wypoczynku wakacyjnego i zimowego

prowadzenie zajęć sportowych w szkołach oraz 
świetlicach i doposażenie tych placówek w sprzęt min. sportowy 
oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych

przygotowanie oraz tworzenie obiektów sportowych pod 
kątem zajęć oraz rozgrywek w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa 
stołowego oraz innych , celem zagospodarowania czasu wolnego 
oraz wskazywania pozytywnych wzorców jego zagospodarowania

prowadzenie zajęć sportowych w ramach 
zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży

przygotowanie do zajęć sportowych oraz dydaktycznych 
pomieszczeń w których mają być realizowane w niezbędny sprzęt 
( w tym sportowy) oraz niezbędne pomoce dydaktyczne

Praca ciągła 
cały rok

GKRPA,. GOPS, 
Placówki Oświatowe 
z terenu Gminy, 
KPP w Pińczowie, 
Biblioteka w Złotej 
oraz filie,

5500

VIII Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
narkotykowych oraz uzależnień 
behawioralnych

Organizacja imprez okolicznościowych m.in. Mikołajki, 
Wigilia, Dzień Dziecka oraz innych

dofinansowywanie działań na rzecz zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży

zakup sprzętu sportowego dla szkół
prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjno- kulturalnych
współpraca z różnymi organizacjami społecznymi i 

instytucjami w zakresie walki z uzależnieniami, podejmowanie 
wspólnych przedsięwzięć

wspieranie działań Policji, Poradni Odwykowej, placówek 
oświatowych oraz innych instytucji czy organizacji pozarządowych 
(np. LZS)

współpraca z placówkami oświatowym , stowarzyszeniami 
oraz klubami zlokalizowanymi na terenie Gminy Złota celem 
propagowania pozytywnych wzorców oraz szerzenia działań w

Praca ciągła 
cały rok

GKRPA, GOPS, 
placówki 
Oświatowe, KPP w 
Pińczowie, SZOZ 
Złota, Poradnia 
Odwykowa

5183,90
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ramach profilaktyki
IX Funkcjonowanie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wynagrodzenia dla członków Komisji
rozmowy edukacyjno- motywacyjne z osobami 

zgłaszanymi na leczenie odwykowe oraz z ich rodzinami
rozpatrywanie wniosków o zastosowanie przymusowego 

leczenia odwykowego
udzielanie rodzinom pomocy prawnej i innej celem 

minimalizacji skutków choroby alkoholowej
podnoszenie kwalifikacji członków Komisji, udział w 

szkoleniach, konferencjach itp.
obsługa korespondencyjna, zakup artykułów biurowych
refundacja badan biegłych powołanych przez Sąd w 

Pińczowie
udział w kampaniach edukacyjno- profilaktycznych
prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży 

podawania i spożywania napojów alkoholowych zwanej dalej 
kontrolą obejmującą:

przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi 
dotyczących w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym

sprawdzenie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu 
zgodnie z prawem miejscowym

weryfikacja przestrzegania warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych określonych w zezwoleniu Wójta Gminy Złota

współpraca z Zespołem interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Złota

opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z podjętymi Uchwałami 
Rady Gminy Złota

Praca ciągła 
cały rok

GKRPA, Księgowśc 
UG Złota

33189,90

Razem : 61 478,51 zł



Uzasadnienie
Zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 jest niezbędną, 
gdyż z nowym rokiem budżetowym (na rok 2023) zmienia się kwota przeznaczona na działania związane 
z realizacją GPPiRPAiPN w roku 2023.

Zmianie ulega Tabela Nr 1 zawierająca zestawienie zadań do realizacji wraz z zaplanowanymi kwotami. 
Pozostałe zapisy programu pozostają bez zmian.

W związku z tym podjęcie powyżej uchwały jest zasadne.
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