
UCHWAŁA NR 279/XXXIX/2022 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

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 z późn. zm.) w związku z art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) Rada Gminy 
Radłów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały. 

2. Program przyjęty niniejszą uchwałą stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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Załącznik do uchwały Nr 279/XXXIX/2022 

Rady Gminy Radłów 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

NA ROK 2023 

 

 

 

 

L.p. 

 

Kierunki działania 

 

 

Formy i rodzaje realizacji 

 

odpowiedzialny 

 

Rodzaj  

wpływu 

 

koszt 

 

I 

 

Zwiększanie dostępności 

pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej  oraz 

informacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu i substancji 

psychoaktywnych a także 

uzależnionych 

behawioralnie i ofiar 

przemocy w rodzinie 

Wynagrodzenie wraz z kosztami ubezpieczenia -Dyżury Punktu 

Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(raz w miesiącu) 

 

Barbara Makutra 

 

 

z alkoholi 

 

3.300,- 

 

 

1. Profilaktyka w rodzinach abstynenckich, 

2. Profilaktyczna działalność informacyjna w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

(realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wpływy z tzw. 

małpkowego)  

 

 

 

 

Barbara Makutra 

 

z innych 

opłat - 

,,małpkowe” 

 

1/3.000- 

2/17.000,- 

(20.000,-) 

   

Udostępnienie form terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, 

współuzależnionych w oparciu o programy Poradni Odwykowej  

w Oleśnie. 

 

Barbara Makutra 

 

z alkoholi 

 

6.500,- 

  

 

  Zlecanie wykonania opinii biegłych w  zakresie uzależnienia od 

alkoholu. 

 

 

Irena Gnot 

 

z alkoholi 

 

2.000,- 

 

II 

 

Udzielanie pomocy 

Rozpropagowanie telefonu  „ Niebieska Linia” Członkowie 

GKRPA 

z alkoholi - 

 rodzinom, w  których 

występują problemy 

alkoholowe, inne 

uzależnienia i przemoc 

oraz współpraca z 

odpowiednimi 

instytucjami 

 

Kontynuowanie współpracy z sądem, służbą zdrowia, 

psychologami, pedagogami i GOPS w zakresie rozwiązywania 

problemów uzależnień 

 

Irena Gnot 

 

 

 

 

 

z alkoholi 

 

1.000,- 

  Współpraca z dzielnicowym policji Gminy Radłów w zakresie 

interwencji w sytuacjach nadużywania alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych 

 

Alina Szczęść-

Owczarska 

 

z alkoholi 

 

- 

 

III 

 

Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

przeciwdziałania 

narkomani oraz 

uzależnieniom 

behawioralnym 

 

 

Zorganizowanie kolonii edukacyjno – rozwojowej lub innych 

form rekreacji i spędzania wolnego czasu dla dzieci i ich rodzin - 

w szczególności dla dzieci i rodzin zagrożonych patologią 

społeczną. 

 

Członkowie 

GKRPA 

 

 

z alkoholi 

 

 

45.000,- 

 

 

Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki uzależnień 

behawioralnych  

 

 

 członkowie  

GKRPA 

 

 

z alkoholi 

 

 

1.600,- 

  

 

w szczególności 

dla  młodzieży 

Edukacja profilaktyczna rodziców, dzieci i pedagogów członkowie  

GKRPA 

 

 

z alkoholi 

 

1.800,- 

  Wyposażenie biura GKRPA, organizacji sportowych, świetlic 

środowiskowych i „zielonych” w sprzęt do prowadzenia 

działalności profilaktycznej, sprzęt sportowy, 

 

członkowie  

GKRPA 

 

 

 

z alkoholi 

 

2.000,- 
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IV 

 

Organizacja  Pracy 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Radłowie. 

Za posiedzenia Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w 

wysokości 8% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. 

 

Członkowie 

GKRPA 

 

/6 posiedzeń/ 

 

z alkoholi 

 

8.508,- 

 oraz 

Pełnomocnika 

Wójta Gminy 

ds. Rozwiązywania 

 

Prace z osobami nadużywającymi alkoholu , wzywanie na 

rozmowy, kierowanie na diagnozę w zakresie uzależnienia, 

wskazywanie ewentualnych sposobów  leczenia. 

 

Członkowie 

GKRPA 

 

z alkoholi 

 

- 

 

 

 Problemów 

Alkoholowych 

 

Szkolenia członków GKRPA 

 

 

Barbara Makutra 

 

z alkoholi 

 

1.000 

   

Wynagrodzenie wraz z kosztami ubezpieczenia dla 

Pełnomocnika Wójta Gminy d/s. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, obsługa Komisji oraz koszty delegacji, 

wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji. 

 

 

 

Barbara Makutra 

 

z alkoholi 

 

17.292,- 

   

Kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem ich zgodności z 

obowiązującymi przepisami. 

 

 

Urszula Łazarek 

 

z alkoholi 

- 

 

            Razem:           110.000 
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