
UCHWAŁA NR ………………/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

z dnia …………… 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 

art. 41 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), art. 10 ust. 1-3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 

 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2022  

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do UCHWAŁY NR ……………/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  

z dnia ……………… 2021 r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM  

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  

NARKOMANII 

 

NA 2022 ROK 

 
 

 

 

 

 

Piwniczna-Zdrój, …………………. 2021 r. 
 



I. WPROWADZENIE  

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii zwany dalej „Programem” określa gminną strategię w zakresie profi-

laktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych, które wynikają z naduży-

wania alkoholu oraz narkotyków. Zgodnie z art. 41ustawy z dnia 26 października 1982r. o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwia-

zywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań wła-

snych gminy. Realizacja zadań prowadzona w postaci Programu uwzględnia cele operacyjne 

dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez Pro-gram uchwalany 

corocznie przez radę gminy. Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym pro-

gramie są w głównej mierze kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. 

Program jest skierowany do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób zwią-

zanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. 

Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu, substancji psychoak-

tywnych czy innych uzależnień behawioralnych. Cele programu będą realizowane w poszcze-

gólnych obszarach: 

− profilaktyki uniwersalnej adresowanej do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój (dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidual-

nego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych; 

− profilaktyki selektywnej adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 

− profilaktyki wskazującej adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne 

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie 

spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja 

szkód; 

 

II. PODSTAWY PRAWNE 

 

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty 

prawne: 

 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), 

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050), 

3) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956), 

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Pro-

gramu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642).  

 



III. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

1. Cele główne Programu: 

1) ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywani na-

pojów alkoholowych, używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktyw-

nych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój,  

2) promocja zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

przez dzieci, młodzież i dorosłych, 

3) inicjowanie i prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych zmierzają-

cych do zapobiegania powstawaniu nowych problemów uzależnień oraz zmniejsza-

nia rozmiarów tych już istniejących,  

 

2. Zadania Programu oraz sposób ich realizacji: 

 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-

leżnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.  

 

Sposoby realizacji: 

− prowadzenie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czyn-

ności motywacyjno - interwencyjnych wobec zgłaszających się osób nadużywających 

alkoholu oraz członków ich rodzin, 

− kierowanie osób uzależnionych na badania biegłych sądowych (psychologa i psychia-

try) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego, 

− kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego,  

− współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego (Małopolski Ośrodek Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) po-

przez dofinansowanie ich działalności w zakresie świadczeń terapeutycznych oraz 

opieki nad osobami nietrzeźwymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, 

− finansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie pracy  

z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie spo-

wodowanej nadużywaniem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, 

− finansowanie osobom uzależnionym zwrotu kosztów przejazdu do Ośrodka Profilaktyki 

i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na zajęcia psychologiczno-terapeutyczne, 

− gromadzenie i udostępnianie informacji o formach pomocy terapeutycznej i rehabilita-

cyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych,   

 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

 



Sposoby realizacji: 

− koordynacja działań w zakresie pomocy dla osób dotkniętych problemem uzależnienia 

oraz jego następstwami poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespo-

łem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Komisariatem Po-

licji, placówkami oświatowymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi w celu 

zwiększenia skuteczności podejmowanych działań w stosunku do osób uzależnionych 

oraz członków ich rodzin,  

− prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych przy 

szkołach podstawowych w Piwnicznej-Zdroju, Kosarzyskach, Łomnicy Zdroju, Głę-

bokiem, Wierchomli Wielkiej oraz w świetlicy wiejskiej w Zubrzyku, zapewniających 

dzieciom i młodzieży pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, organizację czasu wol-

nego poprzez zabawy i zajęcia sportowe,  

− organizacja wypoczynku letniego – półkolonii z programem profilaktycznym jako al-

ternatywnej formy spędzania wolnego czasu w okresie wakacji letnich dla dzieci i mło-

dzieży z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dotkniętych lub zagrożonych proble-

mem uzależnień,  

− prowadzenie systematycznego dyżuru członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Burmistrza Piwnicznej-Zdroju ds. uza-

leżnień, w celu zapewnienia rodzinom z problemami stałego wsparcia, możliwości uzy-

skania niezbędnych informacji lub innej pomocy doraźnej,  

 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szko-

leniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyj-

nych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycz-

nych.  

 

Sposoby realizacji: 

− realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji,  

− organizacja i finansowanie specjalistycznych szkoleń dla dyrektorów oraz nauczycieli 

placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, współpracujących w 

realizacji działań i podejmowaniu inicjatyw z zakresu profilaktyki uzależnień, 

− współpraca w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

− współorganizacja oraz dofinansowanie działań profilaktycznych, lokalnych imprez, 

olimpiad, konkurów łączących profilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno-rekre-

acyjną, 

− organizacja oraz finansowanie szkoleń, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzi-

ców, 

− finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży objętych programami w świetlicach profi-

laktyczno-wychowawczych oraz innymi formami zajęć profilaktycznych,  



− prowadzenie edukacji publicznej z zakresu problemów uzależnień oraz zagrożeń z nimi 

związanych poprzez artykuły w prasie lokalnej oraz zakup i rozprowadzanie materia-

łów, wydawnictw, plakatów, broszur informacyjno-edukacyjnych,  

− współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej-Zdroju oraz kluba-

mi sportowymi i stowarzyszeniami w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć spor-

towych promujących zdrowy, wolny od uzależnień styl życia (zajęcia na basenie, piłka 

nożna, piłka siatkowa i inne), 

− udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych adresowanych do 

różnych grup wiekowych,  

− podejmowanie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych,  

 

4) Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń  

i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdzia-

łaniu narkomanii.   

 

Sposoby realizacji: 

− wspieranie i dofinansowanie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarzą-

dowych ukierunkowanych na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywa-

niem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii,   

− wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenia z terenu Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie współfinansowania organizacji imprez kulturalno-

sportowo-rozrywkowych promujących zdrowy styl życia i kulturalne sposoby spędza-

nia wolnego czasu w celu zwiększenia aktywności społeczeństwa,  

 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

 

Sposoby realizacji: 

− podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia przepisów ustawo-

wych dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprze-

daży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim, 

− opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych,  

− prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrze-

gania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

Jednostką odpowiedzialną za prawidłową realizację Programu na terenie Miasta i Gminy Piw-

niczna-Zdrój jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W zakresie realizacji zadań wynikających z założeń Programu Komisja współpracuje z: 

1) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 



2) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

3) Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu,  

4) Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, 

5) Dyrektorami i kadrą pedagogiczną jednostek oświatowych z terenu Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, 

6) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej-Zdroju, 

7) Komisariatem Policji w Piwnicznej-Zdroju, 

8) organizacjami pozarządowymi z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 

9) klubami sportowymi, 

10) kierownikami i wychowawcami świetlic profilaktyczno-wychowawczych, 

11) kuratorami sądowymi,  

12) pedagogami szkolnymi, 

13) parafiami, 

14) innymi podmiotami. 

 

V. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piwnicznej-Zdroju po-

wołana została zarządzeniem Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. Do najważniejszych za-

dań Komisji należą: 

1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez: 

− inicjowanie i prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione, 

− kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnie-

nia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

− przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie za-

stosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznic-twa od-

wykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania, 

− kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania ob-

owiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w 

Piwnicznej-Zdroju dotyczącą zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Piw-niczna-

Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów 

- zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy, 

3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w tym 

inicjowanie i uruchamianie procedury "Niebieska Karta" mającej na celu za-trzymanie 

przemocy w rodzinie,  

4) opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz nadzorowanie realizacji 

zadań z niego wynikających,  

5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby miejsc sprzedaży napojów alko-ho-

lowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 



6) współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi 

w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami. 

2. Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji w kwocie 

250,00 zł brutto za każde posiedzenie na podstawie list obecności. 

3. Sekretarzowi Komisji przysługuje wynagrodzenie za pracę w Komisji w kwocie 200,00 

zł brutto za każde posiedzenie na podstawie list obecności.  

4. Pozostałym Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie przysługuje wynagrodzenie 

za pracę w Komisji oraz w zespołach: 

1) ds. rozmów z osobami uzależnionymi, 

2) ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

w wysokości 180,00 złotych brutto za każde posiedzenie na podstawie list obecności. Wyna-

grodzenie wypłacane będzie kwartalnie.  

 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe budżetu Miasta  

i Gminy Piwniczna-Zdrój stanowiące dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2022.   


