
Projekt 
 
z dnia  14 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

Rady Gminy Boronów 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2022" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. 
poz. 559), 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 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) w związku z art. 21 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2469) oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rada Gminy Boronów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2022”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 92/XXXII/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy 
Boronów na rok 2022" oraz uchwała nr 93/XXXII/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 
2022". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Bogdan Hutsz 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Boronów 

z dnia....................2022 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2022 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022, zwany dalej Programem, stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 

W 2022 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii ukierunkowany będzie na: 

1. prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, 

2. promocję zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, 

3. zmniejszanie rozmiaru aktualnie występujących problemów związanych z uzależnieniem i wiążących się 
z tym zaburzeń życia rodzinnego, 

4. zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych dotyczących 
w szczególności dzieci i młodzieży, 

5. zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu w tym ofiarom 
przemocy, 

6. pomoc dzieciom osób uzależnionych, dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu, narkotyków oraz 
uzależnień behawioralnych przez rodziców w zakresie pomocy socjalno – bytowej, psychologicznej i szkolnej, 

7. edukację społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów radzenia sobie z problemami 
z przemocą związanymi. 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2022 jest Urząd Gminy Boronów. 

1. Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 realizowane będą przy współudziale: 

1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie: 

a) planowania, inicjowania oraz koordynowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym poprzez 
realizację zadań zawartych w Programie, 

b) prowadzenia kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 

c) podejmowania czynności zmierzających do podjęcia się leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu 
lub orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

d) kontroli realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) wydawania opinii o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
z uchwałami rady gminy; 

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie w zakresie realizacji gminnej strategii integracji 
i polityki społecznej obejmującej programy pomocy społecznej, polityki pro rodzinnej, ochrony zdrowia 
i edukacji publicznej; 

3) innych podmiotów, którym zlecane będą zadania niniejszego Programu. 
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2. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

Gminny rynek alkoholowy 

Zgodnie z Uchwałą nr 20/III/2018 Rady Gminy Boronów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Boronów miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych ustalono: 

1. maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży: 

1) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa); 

3) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

2. maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży: 

1) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa); ` 

3) 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w dniu 5.11.2020 r. przedstawia się następująco: 

Zezwolenia na 
sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 
Ogółem 

Wg. rodzajów posiadanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu: 

 
     do 4,5%                pow.4,5% do 18%         powyżej 
                                                                         18% 
oraz na piwo                  bez piwa 

0 1 2 3 4 
Zezwolenia 
na sprzedaż 

napojów 
alkoholowych - 

ogółem 

31 11  10 10 

przeznaczone 
do spożycia poza 

miejscem 
sprzedaży 

24 8 8 8 

przeznaczone 
do spożycia 
w miejscu  
sprzedaży 

7 3 2  
2 

Diagnoza  

W IV kwartale 2020 roku na terenie Gminy Boronów została przeprowadzona „Diagnoza lokalnych 
problemów społecznych mieszkańców gminy Boronów” 

Z analizy wyników badań przeprowadzonych wśród młodych mieszkańców gminy można wnioskować, że 
problem picia alkoholu jest znaczne mniejszy niż widać to w badaniach ogólnopolskich ESPAD 2019. Nikt 
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z młodych ludzi nie przyznaje się do inicjacji alkoholowej. Co prawda niewielki odsetek młodych ludzi uważa 
alkohol za łatwo dostępny na terenie gminy (2%), ale nikt nie dokonywał takiego zakupu. 

Dorośli mieszkańcy deklarują, że spożywają alkohol okazjonalnie, a jednym z głównych problemów 
społecznych jest w ich opinii picie alkoholu przez młodzież. Około 51,8% z nich uważa, że picie alkoholu na 
terenie gminy wzrosło w ciągu ostatnich 10 lat, podobnego zdania są także ankietowani sprzedawcy napojów 
alkoholowych. Dodatkowo według 28,2% ankietowanych mieszkańców, osoby pijące alkohol stanowią 
lokalnie zagrożenie. 

Problem pośród młodych mieszkańców gminy stanowią niestety także inne substancje psychoaktywne. 
Wśród młodzieży niewielki procent ankietowanych deklarowało kontakt z narkotykami, ale mimo to młodzi 
ludzie twierdzą, że nie znają w swoim otoczeniu osoby, która „bierze” narkotyki. Ważną informacją jest to, ze 
młodzi ludzie rozmawiają o problemach związanych z używaniem narkotyków ze swoimi rodzicami. Nie 
zmienia to jednak faktu, że istnieje silna potrzeba informowania ich o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się 
z choćby jednorazowym zażywaniem narkotyków, zwłaszcza jeśli mowa o nadal „popularnych” wśród 
młodzieży dopalaczach. Potrzebę edukacji niejako potęguje fakt, że nawet wśród osób dorosłych znalazły się 
takie, które sporadyczne używanie narkotyków uważają za bezpieczne. Zatem działania edukacyjne związane 
z zażywaniem środków psychoaktywnych winny obejmować różne grupy wiekowe, nie tylko i wyłącznie 
młodzież. 

Wśród młodzieży można zaobserwować pewien trend przeniesienia swojego funkcjonowania w świat 
wirtualny. Spory odsetek młodych ludzi deklaruje, że swój czas wolny spędza surfując w Internecie (47,1%) 
czy też grając w gry komputerowe (49%). Dodatkowo aż 78,4% badanych przyznaje, że przez Internet 
i korzystanie z komputera zdarzyło im się zaniedbać rodzinę, przyjaciół czy obowiązki. Warto zatem poruszyć 
z młodymi ludźmi tematykę gier, Internetu, tym bardziej, że sami młodzi respondenci właśnie w tego typu 
zajęciach profilaktycznych chcieliby uczestniczyć. 

Na podstawie wniosków i rekomendacji przedstawionych w diagnozie zasadne jest podejmowania działań 
mających na celu eliminację potencjalnych zagrożeń związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz 
innych substancjo psychoaktywnych a także uzależnień behawioralnych. Ważne jest realizowanie programów 
profilaktycznych i edukacyjnych na terenie gminy, które swoim zasięgiem, obejmują różne grupy 
mieszkańców. Istotne jest podnoszenie świadomości w zakresie zdrowotnych konsekwencji nadużywania 
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są w następujący sposób: 

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

1. Rozwijanie współpracy między placówkami udzielającymi pomocy terapeutycznej i zwiększanie 
dostępności do usług w/w placówek. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówce 
odwykowej, do której kierowani są mieszkańcy naszej gminy. 

2. Prowadzenie systematycznej działalności motywowania do leczenia i kierowanie na leczenie odwykowe 
(wywiady środowiskowe, kierowanie na badanie przez biegłego, rozmowy z uzależnionymi i ich rodzinami). 

3. Finansowanie Punktu konsultacyjno-terapeutycznego na terenie Gminy Boronów. 

4. Prenumerata czasopism dot. profilaktyki, zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych 
(broszury, ulotki) dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji współpracujących tj. szkoła, biblioteka, 
GOPS, Ośrodek Zdrowia, GOK. 

5. Kierowanie osób chętnych do ośrodków leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. 

6. Występowanie do sądu z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu. 

II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu, 
narkotyków oraz uzależnienia behawioralne pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie 
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1. Opieka nad dziećmi  i rodzinami patologicznymi, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i imprez 
okazjonalnych. 

2. Pomoc materialna i rzeczowa rodzinom. 

3. Udzielanie pomocy (konsultacje, porady, informacje, kierowanie do specjalistycznych placówek) 
w Punkcie Konsultacyjnym. 

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania  problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków 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 

1. Promowanie aktywnych form wypoczynku  i spędzania wolnego czasu bez alkoholu (zabawy i konkursy, 
rajdy, turnieje, spartakiady, organizowanie oprawy i nagród dla ich uczestników). 

2. Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu gminy Boronów: 

1) dofinansowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, 

2) dofinansowanie sekcji zainteresowań, 

3) rozwijanie zainteresowań i realizacja pomocy dydaktycznej dla dzieci, 

4) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie do wyjazdów 
i wycieczek, 

5) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

6) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

3. Organizowanie zajęć profilaktycznych (programów terapeutycznych, profilaktycznych, spektakli 
teatralnych, imprez muzycznych, konkursów, widowisk, pokazów, koncertów, zajęć sportowych promujących  
wolny od alkoholu styl życia) dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przez Bibliotekę Publiczną 
w Boronowie. Zakup literatury, prenumerata czasopism, materiałów informacyjnych, prowadzenie działu 
tematycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień. 

5. Dofinansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających w sferze profilaktyki uzależnień 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

IV.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu narkotyków oraz uzależnień behawioralnych 

1. Współdziałanie z Kościołem w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Prowadzenie prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie form spędzania wolnego czasu, 
promocja zdrowia i propagowanie abstynenckich obyczajów. 

2. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia, Policją i innymi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 

3. Współpraca z placówkami oświatowymi z poza terenu gminy, do których uczęszczają mieszkańcy 
gminy. Sygnalizowanie problemów wychowawczych, edukacyjnych związanych z uzależnieniami. 

4. Wydatki związane z działalnością GKRPA, z tytułu wynagrodzeń, pokrycie kosztów badania przez 
biegłego lekarza, zakup materiałów dla prac związanych z działalnością komisji. 

5. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej członkom 
przysługuje wynagrodzenia w wysokości 150,00 złotych brutto. Dla osoby pełniącej funkcje przewodniczącego 
wynagrodzenie to podwyższa się o 100%. 
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V.  Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w sądzie 
w charakterze oskarżyciela publicznego 

1. Lustracja obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy zabraniających reklamy i promocji 
napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa w zakresie zawartym w art 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych w zakresie sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, jak również na kredyt lub pod zastaw. 

3. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych związanych 
z nadużywaniem napojów alkoholowych jak również z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

VI.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej 

Wspieranie i współpraca z centrami integracji społecznej. Kierowanie do nich z terenu gminy osób 
uzależnionych, po uprzednim odbyciu terapii odwykowej. 
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