
UCHWAŁA NR XIX/207/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) art. 4 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) oraz 
art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 2 a i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/207/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 
506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. 
W szczególności 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 w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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;4) (uchylony);5) 
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;7) wspieranie 
zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. W myśl 
ust. 2 w/w ustawy realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 
Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach 
o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji gminnego programu 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. Zgodnie z ust. 5 tej samej ustawy zasady 
wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy 
w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 i 
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 
prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Działania te 
realizowane są w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 1. Przeciwdziałanie 
narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: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. 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa 
w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Gminnym 
Programem", biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 2a. w Gminnym Programie uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3, a także diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach 
systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzaną zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust.3. 2b. w ramach Gminnego Programu w szkołach i placówkach systemu 
oświaty są realizowane w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności lub oparte na naukowych 
podstawach prowadzone w zakresie działalności, o której mowa w ust. 2a. 3. Gminny Program uchwala rada 
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gminy. 4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 5. W celu 
realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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        Załącznik 

       do Uchwały Nr XIX/207/2019

       Rady Miejskiej w Staszowie 

       z dnia 30 grudnia 2019 roku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE STASZÓW 

NA 2020 ROK. 
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I. WSTĘP 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok 2020 zwany dalej  Programem określa  lokalną  strategię

w  zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych  wynikających

z  nadużywania  alkoholu  i  narkotyków.  Gminny  Program kierowany jest  do  mieszkańców Miasta

i  Gminy  Staszów,  a  w  szczególności  do  osób  zagrożonych  uzależnieniami  i  uzależnionych  oraz

członków  ich  rodzin,  nauczycieli  i  pedagogów,  specjalistów  z  zakresu  uzależnień,  sprzedawców

alkoholu, rodziców i opiekunów oraz do dzieci i młodzieży. 

Realizację  zadań  z  zakresu  ochrony  zdrowia  nakłada  na  samorządy  gmin  art.  7  ustawy

o  samorządzie  gminnym,  a  zadania  własne  gminy  w  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi

wynikają bezpośrednio z art. 41,  ustawy z dnia 26 października 1982 r . o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. 2019 r., poz. 2277). Natomiast zadania własne gminy

w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, określone są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j Dz. U. 2019 r., poz. 852 ).

Program  jest  kontynuacją  szeregu  działań,  zainicjowanych  w  latach  ubiegłych  zgodnych

z kierunkami działań zawartych w Narodowym Programie Zdrowia na lata  2016 – 2020 .  Celem

strategicznym  Narodowego  Programu  Zdrowia  na  lata  2016  –  2020,  jest  wydłużenie  życia

w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności

społecznych w zdrowiu. Realizacja tego celu odbywa się poprzez cele operacyjne, a jednym z nich

jest   profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  związanych  z  używaniem  substancji

psychoaktywnych , uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi . W cel ten

wpisuje  się  Krajowy  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  oraz  Krajowy  Program  Profilaktyki

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  .  Nadużywanie  alkoholu  powoduje  wiele  szkód

społecznych,  takich  jak  zakłócanie  bezpieczeństwa  publicznego,  przestępczość,  wypadki

samochodowe,  przemoc  w  rodzinie,  ubóstwo  i  bezrobocie,  dlatego  też  działania  w  zakresie

zapobiegania i  rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią przedmiot szczególnej troski ze

strony organów administracji rządowej i samorządowej.

Zadania  w zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi wykonywane są  poprzez  odpowiednie

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności :

 tworzenie  warunków  sprzyjających  realizacji  potrzeb,  których  zaspokajanie  motywuje  do

powstrzymywania się od spożywania alkoholu ;
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 działalność wychowawczą i informacyjną ;

 ograniczanie dostępności alkoholu ;

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu ;

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie ; 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ;

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej .

Zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii,  określone są

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852).

Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii  wykonywane  są  przez  odpowiednie

kształtowanie  polityki  społecznej,  gospodarczej,  oświatowo  -  wychowawczej  i  zdrowotnej

w szczególności przez :

 działalność wychowawczą, edukacyjną , informacyjną i zapobiegawczą ;

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych ;

 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych ;

 nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii ;

 zwalczanie  niedozwolonego  obrotu,  wytwarzania,  przetwarzania,  przerobu  i  posiadania

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii ;

 nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do

narkomanii.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (zwany dalej Gminnym Programem) opiera się również na

wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i określa zadania w skali

Miasta i Gminy Staszów, wyznaczając ogólne ramy, w których będzie się mieściła polityka władz

gminy  wobec  problemów  alkoholowych  i  związanych  z  uzależnieniem  od  substancji

psychoaktywnych.  Jest  wyrazem  dążenia  samorządu  lokalnego  do  stwarzania  warunków

sprzyjających  zachowaniu  zdrowia  psychicznego  mieszkańców  gminy,  właściwego  wychowania

dzieci młodzieży oraz zachowania ładu i porządku publicznego. 
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Program winien być realizowany przy współpracy różnych podmiotów, począwszy od pomocy

społecznej,  poprzez placówki oświatowe, placówki wsparcia dziennego, służbę zdrowia,  instytucje

strzegące  porządku  publicznego  i  przestrzegania  prawa,  organizacje  pozarządowe  oraz  instytucje

kościelne,  które  poprzez  swoje  doświadczenia  stanowią  nieodłączną  część  systemu  profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień.

Obowiązek uchwalania niniejszego Programu wynika z art. 4 ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz. U. 2019 r. poz. 2277)

oraz z art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz. U.  2019 r., poz. 852). 

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 2019 r. , poz. 2277.),

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(t.j Dz. U. z 2019 r. , poz. 852),

3. Strategia problemów społecznych uchwała nr 194/2016 z dn 4.03.2016 r. ,

4. Strategia rozwoju Gminy Staszów uchwała nr X/77/15 z dn 29.V.2015 r. ,

5. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 217

z późn. zm.) ,

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. Z 2015 r.,

z poz. 1390 z późn. zm.) ,

7. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) ,

8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.

z 2019 r. , poz.111 z późn. zm.) ,

9.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27 sierpnia  2012 r.  w sprawie  podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 977) ,

10.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zakresu

i  form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,

poz.1249) ,
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11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie

Karty”oraz wzorów formularzy „Niebieska „Karta” (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz.1245) ,

12. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020 ( uchwała Rady

Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.) .

III. DIAGNOZA SYTUACJI W ZAKRESIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

W GMINIE STASZÓW

Dane dotyczące diagnozy problemów uzależnień w Gminie Staszów  zostały opracowane na

podstawie:

• Raportu z  badania „ Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gmina Staszów 2019 ”

• Informacji  dotyczących  problematyki  uzależnień,  będących  w  posiadaniu  Urzędu  Miasta

i  Gminy w Staszowie 

• Ponadto pozyskano również informacje od podmiotów współpracujących w realizacji zadań

Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów w tym :

• Ośrodka Pomocy Społecznej ,

• Zespołu Interdyscyplinarnego ,

• Komendy Powiatowej Policji ,

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

• Placówek oświatowych w mieście i gminie Staszów ,

• Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica ,, Jutrzenka”.

1. Ogólna charakterystyka Gminy Staszów 

Położenie , dane administracyjne , dane demograficzne  Gmina Staszów to gmina miejsko-

wiejska, położona w województwie świętokrzyskim , należąca do powiatu staszowskiego .  Zgodnie

z danymi GUS na dzień 1 grudnia 2019 r. gmina Staszów liczy 25 751 mieszkańców , w tym 21 475

osób pełnoletnich oraz 4 276 osób niepełnoletnich . 
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Ogólna  charakterystyka  gminy  Staszów  została  dokonana  na  podstawie  danych  zawartych

w raporcie z badania – Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych, realizowanej na zlecenie gminy

Staszów.  Charakterystyka  gminy  została  przedstawiona  na  podstawie  danych  za  2017  rok,

zaczerpniętych z  portalu sprawozdawczego Polska w liczbach.  Ogólna charakterystyka gminy ma

jedynie  charakter  informacyjny  i  nie  ma  wpływu  na  aktualne  dane  przedstawione

w gminnym programie. 

Zgodnie ze statystykami w roku 2017 w gminie Staszów zawarto 112 małżeństw, co odpowiada 4,3

małżeństwom  na  1000  mieszkańców  oraz  odnotowano  1,4  rozwodów  przypadających  na  1000

mieszkańców.

Charakterystyka stanu cywilnego mieszkańców :

27,7% mieszkańców gminy jest stanu wolnego , 59,0% żyje w małżeństwie ; 2,7% mieszkańców jest

po rozwodzie , a 10,1% to wdowy/wdowcy .
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Przyrost naturalny:

Gmina  Staszów  ma  ujemny  przyrost  naturalny  wynoszący  –  70.  Odpowiada  to  przyrostowi

naturalnemu -2,70 na 1000 mieszkańców gminy. W 2017 roku odnotowano 209 urodzeń dzieci,

 w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. 

Migracje ludności:

W 2017 roku w gminie Staszów zarejestrowano 231 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 356

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi – 125 . W tym samym roku 

Wykres 2. Charakterystyka stanu cywilnego mieszkańców na 2017 rok
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w gminie odnotowano 2 zameldowania z zagranicy oraz nie zarejestrowano żadnego wymeldowania

za granicę, w związku z czym saldo migracji zagranicznych wynosi 2.

Rynek pracy :

60,9%  mieszkańców  gminy  Staszów  jest  w  wieku  produkcyjnym,  16,7%  w  wieku

przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Zgodnie  z  statystykami  z  roku  2017  na  1000  mieszkańców  pracuje  246  osób,  z  czego  57,1%

wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

Bezrobocie rejestrowane w gminie na rok 2017 wynosiło 7,3% ; w tym 8,7% wśród kobiet i 6,1%

wśród mężczyzn.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie wynosi 4 042,49 PLN, co odpowiada 89,3%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Staszów 2 690 osób wyjeżdża do pracy do innych

gmin, a 4 241 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy.

Spośród  aktywnych  zawodowo  mieszkańców  45,4%  pracuje  w  sektorze  rolniczym  (rolnictwo,

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,8% w przemyśle i budownictwie, 8,3% 

w  sektorze  usługowym  (handel,  naprawa  pojazdów,  transport,  zakwaterowanie  i  gastronomia,

informacja i komunikacja) oraz 1,1% w sektorze finansowym (działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).1

Dostępność napojów alkoholowych : 

Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych :

2016 2017 2018 2019

Ogółem - 120 Ogółem - 113 Ogółem - 111 Ogółem - 110

Lokale gastronomiczne
(w tym sezonowe 
łącznie z piwem ) - 30

Lokale gastronomiczne
(w tym sezonowe 
łącznie z piwem ) - 26

Lokale gastronomiczne    
(w tym sezonowe łącznie 
z piwem ) - 28

Lokale gastronomiczne  
(w tym sezonowe 
łącznie z piwem ) - 28

Sklepy  - 90 Sklepy  - 87 Sklepy  - 83 Sklepy  - 82

Obserwując rozwój rynku alkoholowego dostrzega się, że na terenie gminy Staszów liczba punktów

sprzedaży uległa zmniejszeniu. 

1 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Staszow

Tabela 1. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych – dane UMiG w Staszowie 
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Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2016 – 2018 oraz 2019

r. 

Do spożycia poza miejscem sprzedaży wg. zawartości alkoholu 

Do 4,5 % Od 4,5 % -  18 % Powyżej 18 %

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

5 9 5
3 + 22 
jednor
azowe

5 9 5 1 5 7 5 2

Do spożycia w miejscu sprzedaży wg. zawartości alkoholu 

Do 4,5 % Od 4,5 % -  18 % Powyżej 18 %

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

9 4 17 6 4 0 6 6 5 0 4 6

Ogółem wydanych zezwoleń 

2016 2017 2018 2019 

38 29 42 47 w tym 
23 jednorazowe 

2. Zasoby Gminy Staszów w obszarze zdrowia i pomocy społecznej 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie 

Zaprezentowane poniżej dane pochodzą ze statystyk prowadzonych przez gminę Staszów.

Korzystający ze ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej:

• rok 2016 (liczba rodzin ogółem - 765)

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 59

• rok 2017 (liczba rodzin ogółem - 731)

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 54

• rok 2018 (liczba rodzin ogółem - 651)

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień – 39

• rok 2019 (liczba rodzin ogółem - 706)

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 37

Tabela 2. Ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – dane UMiG  Staszowie 
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Powody przynawania pomocy społecznej: 

Liczba „niebieskich kart”dotyczących przeciwdziałania przemocy  w rodzinie: 

Liczba „Niebieskich Kart” 2016 2017 2018 2019
„Nibieskie Karty” 82 71 44 78

2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zaprezentowane poniżej dane pochodzą ze statystyk prowadzonych przez Gminę Staszów .

2019 rok Posiedzenia KRPA w tym :

ogólne posiedzenia Komisji – 11

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 6

• przeprowadzono rozmowy - 46

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 3

• postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem 9)

w tym: postanowienia negatywne - 0 

2018 rok Posiedzenia KRPA  w tym :

• ogólne posiedzenia Komisji – 10

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 11

• przeprowadzono rozmowy - 39

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 71

Powody przyznania pomocy 
społecznej 

2016 2017 2018 2019

alkoholizmu 66 54 30 36

narkomanii - - - 1

przemoc w rodzinie 7 7 6 6

Tabela 4.  Liczba „Niebieskich Kart „– dane z OPS w Staszowie 

Tabela 3. Powody przyznawania pomocy społecznej – dane z OPS w Staszowie 
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• postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem 13)

w tym: postanowienia negatywne - 0

2017 rok Posiedzenia KRPA  w tym:

• ogólne posiedzenia Komisji - 4

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 13

• przeprowadzono rozmowy - 51

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 11

• postanowienia  opiniujące  lokalizację  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  (ogółem  16)

    w tym : postanowienia negatywne – 0

2016 rok Posiedzenia KRPA  w tym :

• ogólne posiedzenia Komisji - 6

• posiedzenia podkomisji interwencyjno- motywującej - 13

• przeprowadzono rozmowy - 59

• kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 10

• postanowienia  opiniujące  lokalizację  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  (ogółem  16)

 w tym : postanowienia negatywne – 0

W 2019 roku do Komisji wpłynęło :

• 80  wniosków o leczenie odwykowe ;

• 78 obecnie rozpoczętych spraw ;

• 44 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych ;

• 58 wnioski do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego ;

•         19 badanych w sądzie .

W 2018 roku do Komisji wpłynęło :

• 75 wniosków o leczenie odwykowe ;
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• 75 obecnie rozpoczętych spraw ;

• 34 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych ;

•         44 wnioski do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego .

•         16 badanych w sądzie .

W 2017 roku do Komisji wpłynęło :

• 91 wniosków o leczenie odwykowe ;

• 91 obecnie rozpoczęte sprawy ;

• 45 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych ;

•         51 wniosków do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego , 

•         22 badanych w sądzie .

W 2016 roku do Komisji wpłynęło :

• 100 wniosków o leczenie odwykowe ;

• 100 obecnie rozpoczęte sprawy ;

• 35 zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych ;

• 55 wniosków do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego ,

•         21 badanych w sądzie .

Powyższe dane wskazują , że liczba wniosków w 2019 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do roku

poprzedniego,  co  jest  powodem  sytematycznie  prowadzonej  kampanii  informacyjnej  dotyczącej

rozwiązywania problemów alkoholowych. Od 2018 roku liczba wniosków znacznie się zmniejszyła w

stosunku do lat 2016 – 2017, gdyż część osób po wstępnych konsultacjach bezpośrednio trafiła na

dobrowolną terapię odwykową . 

Szkolenia , w których uczestniczyli członkowie KRPA lub organizowane przez GKRPA

2019 rok : Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 
pn. „ Odpowiedzialny sprzedawca ” , przeszkolono w 82 punktach sprzedaży .
2018 rok : „ Nowe substancje psychoaktywne - dopalacze jako narkotyk XXI wieku ” .
2017 rok : Konferencja pn. ,, Młodzież- Rodzina- Szkoła- Samorząd ''.
2016 rok : Szkolenie dla członków KRPA .
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Działania profilaktyczne skierowane do  dzieci i młodzieży :

Rok 2019 : 

1. Wykorzystanie  multimedialnych  programów  profilaktycznych  dla  uczniów  klas  gimnazjalnych

podczas Dni profilaktyki w szkole.

2. Realizacja  rekomendowanego  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych programu pn. „ Archipelag Skarbów ” - kontynuacja programu. 

3. Audycja pn. „Fonoholizm” (ilość uczestników: 1500).

4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach działań integrujących

psychoprofilaktykę z aktywnością sportową (ilość uczestników : 150).

5. Spektakl  profilaktyczny  pt.”  Pętla  zdarzeń”  dla  uczniów  z  Zespołu  Placówek  Oświatowych

Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Mostkach  oraz  Zespołu  Placówek  Oswiatowych  Publiczna

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – (ilość uczestników – 134).

6. III Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS – (ilość uczestników 18 uczniów).

7. Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Smerdynie

pt.  „  Agresja  dziecka  wobec  rodzica  i  rówieśników  –  jak  skutcznie  reagować  ?  ”  -  (ilość

uczestników – 40 osób).

Ponadto :

- Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych.

- Zorganizowano i dofinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień.

- Realizując  profilaktyczno -  zdrowotną  formę zdrowego  stylu  życia  i  spędzania  wolnego  czasu

dofinansowano nagrody dla uczestników działań sportowych  i rajdów.

Rok 2018 :

1.  Wykorzystanie  multimedialnych  programów  profilaktycznych  dla  uczniów  klas  gimnazjalnych

podczas Dni profilaktyki w szkole .

2. Realizacja  rekomendowanego  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych programu pn. „ Archipelag Skarbów ”.

3. Audycja pn. „Fonoholizm” (ilość uczestników: 1500).

4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę

z aktywnością sportową (ilość uczestników: 150).
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Ponadto :

- Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych.

- Zorganizowano i dofinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień.

- Realizując  profilaktyczno -  zdrowotną  formę zdrowego  stylu  życia  i  spędzania  wolnego  czasu

dofinansowano nagrody dla uczestników działań sportowych, rajdów i turnieju szachowego.

Rok 2017 :

1. Wykorzystanie  multimedialnych  programów  profilaktycznych  dla  uczniów  klas  gimnazjalnych

podczas Dni profilaktyki w szkole.

2. Wdrożenie  rekomendowanego  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  programu  pn.  „  Spójrz  Inaczej”  ,  którym  objęto  uczniów  klas  IV-VI

i wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica „ Jutrzenka ”.

3. Audycja pn. „ Narkotyki ? To mnie nie kręci ” (ilość uczestników : 900).

4. Prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  w  ramach  działań  integrujących

psychoprofilaktykę z aktywnością sportową (ilość uczestników : 150).

Ponadto :

- Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych dla

dzieci z terenu miasta i gminy Staszów .

- Zorganizowano i dofinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień.

- Realizując  profilaktyczno -  zdrowotną  formę  zdrowego  stylu  życia  i  spędzania  wolnego czasu

dofinansowano nagrody dla uczestników turnieju sportowego .

Rok 2016 :

1. Wykorzystanie  multimedialnych  programów profilaktycznych  dla  uczniów klas  gimnazjalnych

podczas Dni profilaktyki w szkole .

2. Wdrożenie  rekomendowanego  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych programu pn. „ Spójrz Inaczej ”, którym objęto uczniów klas I-III i wychowanków

Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica „ Jutrzenka ”.

3. Prowadzenie zajęć: 

• informatycznych, 

• pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  w  ramach  działań  integrujących  psychoprofilaktykę

z aktywnością sportową.
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Ponadto :

- Sfinansowano nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych dla

dzieci z terenu miasta i gminy Staszów.

- Zorganizowano i dofinansowano lokalne imprezy plenerowe połączone z profilaktyką uzależnień.

- Realizując  profilaktyczno  -  zdrowotną  formę  zdrowego stylu  życia  i  spędzania  wolnego czasu

dofinansowano nagrody dla uczestników turnieju sportowego.

Świetlice :

Liczba placówek: 13

Dzieci : 239 w wieku od 7 do 15 roku życia ; 

w tym z rodzin alkoholowych : 89

Liczba wychowawców: 12

3) Działania Komendy Powiatowej Policji w latach 2016 – 2019 

Dane liczbowe na temat odnotowanych przez Powiatową Komendę Policji w Staszowie przypadków

zatrzymań do wytrzeźwienia osób będących pod wpływem alkoholu. 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia

2016 2017 2018 2019 

Ogółem  liczba
zatrzymanych  do
wytrzeźwienia : 

90 23 112 145

Kobiety 2 0 4 7

Mężczyźni 88 23 108 138

Nieletni 0 0 0 0

Komenda  Powiatowej  Policji  wszczęła  również  24  postępowania  związane  z  problemem

narkotykowym oraz przesłała 35 wniosków z aktem oskarżenia.

Tabela 5.  Liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia – dane z KPP w Staszowie  
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Liczba interwencji związanych 
z nadużywaniem alkoholu w roku :

2016 2017 2018 2019 

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej
w stanie nietrzeźwości

90 117 111 136

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej
po spożyciu alkoholu

37 39 23 38

zakłócanie porządku publicznego 120 117 221 123

podejmowanie czynności zawodowych pod 
wpływem alkoholu

4 7 4 4

liczba wypadków pod wpływem alkoholu 6 6 3 2

osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 470 533 282 145

osoby nieletnie zatrzymane do 
wytrzeźwienia 0 0 0 0

4) Działania Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „ STRUMYK ” oraz Punktu Konsultacyjno –

Informacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w SOT „ STRUMYK ”.

Staszowski  Ośrodek  Trzeźwości  „  STRUMYK  ”  funkcjonuje  w  Staszowie,  prowadzi  działania

promujące życie w trzeźwości i zdrowy styl życia, wspierające osoby uzależnione w ramach grupy

AA, grupy rodzinne AL – ANON. Działa tam również punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z

problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi również terapię

dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. 

Formy pomocy udzielane osobom uzależnionym
od alkoholu w ramach działalności SOT 

2016 2017 2018 2019

Liczba  osób  korzystających  z  terapii
indywidualnej

234 240 230 210

Porady terapeutyczne 42 76 77 80

Liczba osób korzystających z terapii grupowej 19 20 31 29
    

W Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „ Strumyk ” działa również Punkt Konsultacyjno – 

Informacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii . Punkt prowadzi poradnictwo dla młodzieży, 

Tabela 7. Formy pomocy udzielane osobom uzależnionym od alkoholu – dane  SOT w Staszowie 

Tabela 6. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu 
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rodziców wychowawców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Pomoc oferowana 

przez punkt : 

1)  wsparcie profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli,

2) wstępne motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

3) informowanie o ośrodkach lecznictwa odwykowego i ruchach samopomocowych,

4) edukacja uczniów

Konsultacje w punkcie odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 15:30 – 17:30 .

L.p. Działanie Odbiorca Liczba działań/ Liczba 
odbiorców

1. Wsparcie profilaktyczno – edukacyjne 
dla rodziców , wychowawców i 
nauczycieli . 

Odbiorcy – 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy. 

Liczba porad/Liczba 
odbiorców

Zespół Placówek 
Oświatowych               
nr 1 w Staszowie 

15 porad 

Szkoła Podstawowa      
w Mostkach 

8 porad 

Szkoła  Podstawowa 
nr 3 w Staszowie 

8 porad 

Szkoła Podstawowa      
w Koniemłotach 

7 porad 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Staszowie 

8 porad 

Szkoła Podstawowa 
w Kurozwękach 

3 porady 

2. Wstępne motywowanie do podjęcia 
leczenia odwykowego 

Liczba motywowanych osób do leczenia 
3 mężczyzn , 2 kobiety , 4 uczniów

3. Informowanie o ośrodkach lecznictwa 
odwykowego i ruchach 

Ilość udzielonych informacji
Udzielono 40 informacji rodzicom , 
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samopomocowych. nauczycielom, uczniom . 

4. Edukacja uczniów Ilość uczniów poddanych edukacji
Przeprowadzono 2 spotkania edukacyjne dla 
50 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 
w Staszowie .

5) Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „ Jutrzenka ”wraz z filiami .

Placówka  Wsparcia  Dziennego  w  Staszowie  -  Świetlica  „Jutrzenka”  została  powołana

Uchwałą Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 r. Funkcjonuje jako

jednostka budżetowa gminy w oparciu o statut stanowiący załącznik do w/w uchwały , regulamin

organizacyjny oraz bieżące zarządzenia wydawane przez Kierownika placówki , a także w oparciu

o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , ustawę z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , ustawę z dnia 26 października 1982 r . o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , ustawę z dnia 25 lipca 2005 r . o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie  ,  ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,  a  ponadto na

podstawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Staszów,

Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  Miasta  i  Gminy  Staszów  oraz  Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie .

Placówkę tworzy 13 świetlic, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Staszów. Obecnie

(dane z grudnia 2018 r. ) z oferty korzysta 239 dzieci w wieku od 7 do 15 lat ; w tym 89 z rodzin

alkoholowych.  Świetlice  oferują  bezpłatny  bogaty  program zajęć  edukacyjno  -  wychowawczych,

sportowych,  artystycznych  oraz  profilaktycznych  i  socjoterapeutycznych.  Atrakcyjność  zajęć

gwarantuje  wykształcona  kadra,  która  w  kreatywny  sposób  podejmuje  działania  na  rzecz

wychowanków. Placówka prowadzi zajęcia w oparciu o Roczny Plan Pracy, który zawiera miesięczny

rozkład  zajęć  z  podziałem  na  tygodnie  i  z  uwzględnieniem  tematyki  zajęć  świetlicowych,

profilaktycznych  oraz  socjoterapeutycznych.  Każdego  dnia  wychowawcy  są  zobligowani  do

przeprowadzenia m.in. godzinnych zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, polegających na pomocy

w  odrobieniu  lekcji,  uzupełnieniu  braków  w  nauce  oraz  utrwalaniu  materiału  .  Raz  w  tygodniu

wychowawcy  prowadzą  zajęcia  profilaktyczne  lub  socjoterapeutyczne  zgodnie  z  obszarem

tematycznym obowiązującym w danym tygodniu .

Tabela 8. Działania podejmowane przez punkt konsultacyjny – dane z SOT Staszowie 
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Placówka oraz filie są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, przez

cały rok - poza filią w Łukawicy, gdzie ze względu na brak stałego ogrzewania, świetlica jest czynna

od kwietnia do grudnia .

Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej

z rodzin funkcyjnych i dysfunkcyjnych; wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka,

kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Zadania świetlicy :

- organizowanie  dzieciom  czasu  wolnego  poprzez  zabaw,  zajęcia  sportowe,  zajęcia  twórcze,

wycieczki , spotkania integracyjne oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym ,

- pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości w nauce ,

- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci ,

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem,

- prowadzenie  zajęć  socjoterapeutycznych,  wspomagających  rozwój  emocjonaln,  poznawczy

i społeczny,

- utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka,

- zapewnienie opieki wychowawczej, 

- kształtowanie określonych ról społecznych,

- nauka współdziałania i współpracy.

Wychowawcy  w  swojej  pracy  starają  się  kierować  misją,  którą  doskonale  oddają  słowa

Janusza Korczaka : „ Dziecko chce być dobre . Jeśli nie umie – naucz . Jeśli nie wie – wytłumacz .

Jeśli nie może – pomóż ”. Każdego dnia wychowawcy, sprawując opiekę nad swoimi podopiecznymi

i  proponując  im  różnorodne  zajęcia,  dostarczają  dzieciom  okazji  do  przeżycia  pozytywnych

doświadczeń  społecznych,  a  także  odreagowania  napięć  leżących  u  podłoża  nadpobudliwych

zachowań. Każde spotkanie w świetlicy to nauka otwartości, szczerości, współdziałania i współpracy,

a także nawiązywania przyjaźni. 

Zajęcia kompensacyjno - korekcyjne prowadzone były codziennie przez co najmniej jedną

godzinę lub więcej w zależności od potrzeb podopiecznych świetlic. Podczas tych zajęć wychowawcy

pomagali  w  odrabianiu  lekcji,  wyrównywaniu  braków  w  nauce  oraz  utrwalaniu  wiadomości.

Wychowankowie mieli możliwość korzystania z Internetu i drukarki oraz materiałów plastycznych i

biurowych,  dzięki  czemu  mogli  w  pełni  przygotować  się  do  zajęć  w  szkole  na  kolejny  dzień.

Wychowawcy starali  się  urozmaicić  te  zajęcia  wykorzystując  gry  edukacyjne,  krzyżówki,  rebusy,
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łamigłówki.  Najwięcej  uwagi  poświęcano  matematyce,  językowi  polskiemu  oraz  językowi

angielskiemu.  W  niektórych  świetlicach  wychowawcom  pomagali  wolontariusze.  Zajęcia

kompensacyjno  -  korekcyjne  są  zawsze  doceniane  przez  rodziców,  nauczycieli

i pedagogów, którzy potwierdzają, że taka pomoc jest bardzo potrzebna.

W placówce od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia świetlicowe, które cieszą się

największym  zainteresowaniem  wśród  wychowanków,  w  skład  tych  zajęć  wchodzą  :  zajęcia

komputerowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, wycieczki, spotkania i inne .

W czasie ferii zimowych i wakacji świetlice pracowały wg.  Indywidualnego planu pracy ,

ułożonego dla każdej świetlicy i dostosowanego do potrzeb i zainteresowań dzieci danej miejscowości

, który obfitował w ciekawe propozycje zajęć , spotkania , pogadanki , wyjazdy na basen czy ściankę

wspinaczkową  ,  ogniska  itp  .  W czasie  trwania  nauki  szkolnej  wychowawcy  prowadzili  zajęcia

w oparciu o Roczny Plan Pracy na rok 2019 .

Podczas zajęć świetlicowych podopieczni korzystali z bogatej oferty gier planszowych , gier

zręcznościowych, akcesoriów sportowych, konsoli, rowerów. W swoich grupach dzieci uczestniczyły

w różnorodnych zabawach integracyjnych, wycieczkach rowerowych, wyjazdach na basen, ściankę

wspinaczkową czy halę sportową, brały udział w piknikach.

W  każdej  świetlicy,  raz  w  tygodniu,  odbywały  się  również  zajęcia  profilaktyczne  lub

socjoterapeutyczne, zgodnie z danym obszarem tematycznym wynikającym z Rocznego Planu Pracy

na 2019 rok .

Placówka  Wsparcia  Dziennego  w  Staszowie  -  Świetlica  „  Jutrzenka  ”  wraz  z  filiami

współpracuje z następującymi instytucjami, organizacjami , przedsiębiorcami oraz osobami :

- Urząd Miasta i Gminy w Staszowie ;

- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie ;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie ; 

- placówki oświatowe ( szkoły podstawowe - do których uczęszczają wychowankowie świetlicy) ;

- Pedagodzy;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie ;

- Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie ;

- Biblioteka Publiczna w Staszowie wraz z filiami ;

- Organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie Aktywna Kraina z Woli Wiśniowskiej, Stowarzyszenie

Aktywności Lokalnej „ Dolina Kacanki ”, Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Zagrody i inne) ;

- Sołtysi ;
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- Ochotnicze Straże Pożarne m.in. w Grzybowie , Kurozwękach , Niemścicach , Łukawicy ;

- Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.

Współpraca świetlicy z innymi instytucjami polega głównie na współorganizacji wydarzeń,

spotkań, zajęć profilaktycznych dla wychowanków świetlicy. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Staszowie zorganizowano w okresie wakacji ciepłe posiłki dla podopiecznych świetlicy.

Wychowankom  zakwalifikowanym  do  wsparcia  przez  OPS  w  Staszowie  posiłki  przysługiwały

bezpłatnie, natomiast pozostali mogli sobie kupić ciepły posiłek w cenie 13 zł. Dożywianie okazało

się bardzo potrzebnym wsparciem, gdyż w okresie wakacyjnym nie ma dożywiania w szkołach. 

Powyżej przedstawione dane wskazują, że na terenie gminy Staszów realizowany jest szereg

działań  w  obszarze  profilaktyki  uzależnień,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności

profilaktycznej wśród dzieci szkolnych i młodzieży. Strategia obejmuje przede wszystkim realizację

programów  profilaktycznych  w  szkołach,  audycji,  a  także  organizowanie  różnego  rodzaju  form

spędzania czasu wolnego tj. zajęć pozalekcyjnych , konkursów. Organizowane są również szkolenia

i  warsztaty  profilaktyczne  dla  kadry  pedagogicznej,  a  także  inne  spotkania  angażujące  do

uczestnictwa społeczność lokalną oraz promujące zdrowy i aktywny tryb życia. 

IV. CEL I ZADANIA PROGRAMU 

4. 1 Cele nadrzędne Gminnego Programu :

 Stwarzanie warunków do kształtowania motywacji, zdrowych nawyków i pogłębiania wiedzy

na temat  zdrowego stylu życia  wolnego od uzależnień,  a  także podejmowanie działań na rzecz

zdrowia własnego i innych. 

4. 2 Cele szczegółówe Gminnego Programu :

1.  Ograniczenie  istniejących  problemów związanych  z  nadużywaniem alkoholu  i  substancji

psychoaktywnych  oraz  zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów  związanych

z nadużywaniem alkoholu i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

2.  Realizowanie  programów  profilaktycznych  i  psychoedukacyjnych,  prowadzenie  zajęć

opiekuńczo - wychowawczych i sportowych wpływających na postawy i umiejętności ważne dla

zachowania zdrowia i trzeźwości, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. 

3. Poszerzanie wiedzy młodych i dorosłych mieszkańców Gminy na temat szkodliwości picia

alkoholu  oraz  dostępnych form pomocy dla  osób uzależnionych i  ich  rodzin  w drodze  działań

edukacyjno – informacyjnych. 
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4.  Przeciwdziałanie  pierwszym  próbom  eksperymentowania  z  narkotykami  i  innymi

substancjami pdychoaktywnymi. 

5.  Promowanie  w  środowisku  lokalnym  zdrowego  i  trzeźwego  stylu  życia  poprzez

organizowanie  i  wspieranie  imprez  bezalkoholowych  o  charakterze  rodzinnym,  sportowymi

kulturalnym.

6. Budowanie skutecznych form pomocy prawnej oraz lokalnego systemu wsparcia dla rodzin

z  problemami  alkoholowymi  oraz  ofiar  przemocy  w  rodzinach,  a  także  wspieranie  leczenia,

rehablilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. 

7. Wspieranie instytucji,  organizacji  pozarządowych i stowarzyszeń podejmujących działania

interwencyjno – pomocowe i profilaktyczno – terapeutyczne realizujących zadania profilaktyczne

i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. 

8.  Wspieranie  idei  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  dotkniętych  problemami

alkoholowymi.

9.  Szkolenie  osób  prowadzących  zajęcia  profilaktyczne  i  psychoedukacyjne  z  zakresu

problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narktyków i substancji

psychoaktywnych. 

10.  Budowanie  skutecznych  form  kontroli  administracyjno  -  prawnej  i  społecznej  wobec

przejawów  naruszania  prawa  przez  osoby  korzystające  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych,  a  zwłaszcza  podejmowanie  interwencji  w  związku  z  naruszeniem  przepisów

o  zakazie  reklam  i  promocji  napojów  alkoholowych  oraz  przepisów  o  zakazie  sprzedaży  i

podawania napojów alkoholowych. 

4. 3  Zadania i sposoby ich realizacji  Gminnego Programu :

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osóbuzależnionych od

alkoholu  oraz  członków  ich  rodzin,  w  tym  w  szczególności:-  współpraca  z  zakładami  opieki

zdrowotnej  w  zakresie  terapii  i  rehabilitacji  osób  uzależnionych,  współuzależnionych  oraz

młodzieży  i  dzieci  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym,-  finansowanie  dodatkowych  zajęć

terapeutycznych dla  osób uzależnionych i  współuzależnionych oraz ofiar  i  sprawców przemocy

domowej,  -  wspieranie  idei  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  dotkniętych  problemem

alkoholowym, - zapewnienie działalności stacjonarnego i telefonicznego punktu informacyjnego dla

osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  w  rodzinie,  dofinansowanie  programów
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realizowanych  przez  placówki  interwencyjno  –  pomocowe i  profilaktyczno  -  terapeutyczne  dla

członków  rodzin  z  problemem  alkoholowym  i  ofiar  przemocy  domowej,  przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie placówek interwencyjno -  pomocowych dla  osób

uzależnionych i współużależnionych od alkoholu. 

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  i  wychowawczej

w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  skierowanej  w  szczególności  do  dzieci

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na

rzecz  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  –

wychowawczych  :  -  finansowanie  programów  profilaktycznych  realizowanych  w  placówkach

oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, uczenie umiejętności służących zdrowemu

i  trzeźwemu  życiu,  -  współudział  w  działaniach  promujących  trzeźwy  i  bezpieczny  sposób

spędzania  czasu  przez  dzieci  i  młodzież  -  rozwój  zorganizowanych  zajęć  pozalekcyjnych

w świetlicach,  klubach,  ośrodkach socjoterapeutycznych oraz  placówkach  oświatowych (w tym

dożywianie dzieci, biorących udział w zajęciach), finansowanie bądź dofinansowanie konkretnych

projektów,  -  informowanie  o  dostępności  usług  terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych  dla  osób

uzależnionych  i  ich  rodzin  oraz  prowadzenie  działań  edukacyjnych  w  zakresie  wiedzy

o  szkodliwości  alkoholu,  -  udział  w  ogólnopolskich  oraz  lokalnych  kampaniach  i  akcjach

informacyjno – edukacyjnych, wykonanie lub zakup materiałów profilaktycznych : prasa i książki

specjalistyczne  ,  broszury  ,  plakaty  ,  ulotki  oraz  inne  materiały  informacyjne  ,  edukacyjne

i  promocyjne,  a  także  nagród  w  konkursach  i  zawodach  ,-  wspieranie  alternatywnych  form

spędzania  wolnego  czasu  przez  dzieci  i  młodzież  poprzez  finansowanie  sportowych  zajęć

pozalekcyjnych , w szczególności w placówkach oświatowych ,- organizowanie imprez dla dzieci

i młodzieży o charakterze profilaktycznym. 

4. (uchylony ).

5. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej

profilaktyce  i  rozwiązywaniu  problemów alkoholowych -  dofinansowanie  działalności  Placówki

Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica ,, Jutrzenka " ,- dofinansowanie realizacji programów

edukacyjnych  dla  dzieci  ,  młodzieży  i  rodziców  ,-  dofinansowanie  realizacji  programów

terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin ,- dofinansowanie

realizacji  programów  profilaktyczno  -  terapeutycznych  podczas  zorganizowanych  form

wypoczynku letniego i  zimowego dla  dzieci  z  rodzin  dotkniętych problemem alkoholowym ,  -

dofinansowanie  działalności  stowarzyszeń abstynenckich  ,-  wspieranie  klubów sportowych oraz

organizacji sportowych w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z grup
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ryzyka  ,-  zabezpieczenie  pracy  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,-

szkolenia  dla  członków  Komisji  ,  pokrywanie  kosztów  wydawania  opinii  przez  biegłych

orzekających  w  sprawie  uzależnienia  od  alkoholu  ,  zlecanie  wywiadów  środowiskowych,

współpraca  z  Policją  w  zakresie:  a)  organizowania  akcji  profilaktycznych  skierowanych  do

młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców  gminy  na  temat  kryminogennych  skutków  spożywania

napojów  alkoholowych,  b)  przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców,  organizowanie  szkoleń

różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15

ustawy oraz występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny. 

7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracj

i społecznej. 
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4.4. Szczegółowe zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii . 

DZIAŁANIA WSKAŹNIKI REALIZATOR 
Realizacja kierunku działań określonych w 
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 
2020. 

1. Realizacja programów edukacyjnych i 
profilaktycznych 
w szkołach oraz innych placówkach oświatowych i 
opiekuńczo – wychowawczych. 

- ilość realizowanych programów profilaktycznych, 
- ilość szkół  ze wszystkich poziomów nauczania 
realizujących programy profilaktyczne;
- liczba dzieci  i młodzieży biorących udział w 
programach profilaktycznych w placówkach 
oświatowych  i opiekuńczych;
- liczba rodziców  i opiekunów biorących udział  w 
programach profilaktycznych w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych, 

OPS, 
placówki oświatowe, 
placówka wsparcia dziennego, 

2.1.1 Działania informacyjne i edukacyjne;
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

2. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, w 
tym uwzględniających tematykę związaną z 
uzależnieniem niestanowiącym uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych (tzw. uzależnień 
behawioralnych), problematykę nowych środków 
psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” oraz 
problematykę palenia tytoniu, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji;

-  ilość realizowanych programów profilaktycznych, 
- ilość szkół   ze wszystkich poziomów nauczania 
realizujących programy profilaktyczne;
- liczba dzieci i młodzieży biorących udział  w 
programach profilaktycznych w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych;
- liczba rodziców i opiekunów biorących udział w 
programach profilaktycznych  w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych, 

OPS, 
placówki oświatowe, 
placówka wsparcia dziennego, 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

3. Realizacja działań minimalizujących występowanie 
ryzykownych zachowań wśród dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych poprzez kształtowanie i wzmacnianie 
czynników chroniących w ramach realizacji 
programów rozwoju osobistego i społecznego

- liczba osób biorących udział w programach;
- liczba podmiotów realizujących programy 

OPS, 
placówki oświatowe, 
placówka wsparcia dziennego, 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 
2.3.2 Profilaktyka selektywna 
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 
3.2.2 Profilaktyka selektywna 

4. Zapewnienie dzieciom pomocy psychologicznej      
i socjoterapeutycznej w ramach programów 
opiekuńczo – wychowawczych 

- ilość placówek, w których realizowany jest program 
opiekuńczo – wychowawczy ;
- liczba uczestników zajęć 

Placówki realizujące programy opiekuńczo – 
wychowawcze, organizacje pożytku publicznego 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 
3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

5. Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia,      
w szczególności poprzez:
- realizację pozalekcyjnym zajęć sportowo – 
rekreacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego,
- organizację kampanii edukacyjnych; 
- organizację festynów i pikników rodzinnych;
- publikację wyników badań i sondaży dotyczących 
uzależnień       i przeciwdziałania przemocy           w 
rodzinie. 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących                  
w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych; 
- ilość wyznaczonych obiektów,     w których będą 
odbywać się zajęcia. 

OPS,  ZI,  GKRPA,  placówki  oświatowe,  OSIR,
organizacje pozarządowe

2.1.1 Działania informacyjne i edukacyjne
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

Id: TXSYM-XNQLE-LMFAG-NNAAW-MPQUP. Podpisany Strona 26



6. Przygotowanie i przeprowadzenie społecznych 
kampanii przeciwdziałania uzależnieniom        i 
przemocy w zakresie promowania życia bez nałogów 

- liczba przeprowadzonych kampanii społecznych OPS,  ZI,  GKRPA,  placówki  oświatowe,  placówka
wsparcia dziennego, organizacje pożytku publicznego 

2.1.1 Działania informacyjne             i edukacyjne
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

7. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych, 
informacyjnych         i profilaktycznych dotyczących 
uzależnień  i zachowań ryzykownych 

- ilość zakupionych materiałów informacyjnych oraz 
literatury fachowej 

GKRPA, Placówki oświatowe            i opiekuńcze, 
organizacje pożytku publicznego, KP

2.1.1 Działania informacyjne             i edukacyjne
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

8. Przygotowanie   i realizacja szkoleń  i programów 
edukacyjno – profilaktycznych 

- ilość realizowanych szkoleń           i programów 
- liczba uczestników 

OPS, ZI, KP, GKRPA, placówki oświatowe, 
organizacje pożytku publicznego

2.1.1 Działania informacyjne             i edukacyjne
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

9. Organizacja  i dofinansowanie szkoleń dla 
sprzedawców napojów alkoholowych

- ilość zrealizowanych szkoleń, 
- liczba uczestników 

GKRPA 3.1.2 Szkolenie kadr 
3.1.3 Zadania regulacyjne                 i zapewnienie 
skutecznego egzekwowania przepisów

10. Ograniczanie dostępności do napojów 
alkoholowych

- ilość kontroli przeprowadzonych w punktach 
sprzedaży napojów alkoholowych
- ilość wszczętych i zakończonych postępowań w 
sprawie cofnięcia przedsiębiorcy zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych;
- ilość punktów sprzedaży detalicznej w obszarach o 
zwiększonym ryzyku występowania negatywnych 
skutków używania alkoholu;
- procentowy spadek ilości punktów w obszarach o 
zwiększonym ryzyku występowania negatywnych 
skutków używania alkoholu

UMIG, GKRPA 3.1.3 Zadania regulacyjne                 i zapewnienie 
skutecznego egzekwowania przepisów

11. Wspieranie działań placówek lecznictwa 
odwykowego przez       m. in: - finansowanie 
programów terapeutycznych uzupełniających ofertę 
świadczeń zdrowotnych NFZ, 

- ilość placówek zdrowotnych świadczących pomoc 
dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 
w systemie ambulatoryjnym
- liczba osób korzystających z pomocy placówek 
ambulatoryjnych, w tym osoby uzależnione i 
współuzależnione oraz DDA ( Dorosłe Dzieci 
Alkoholików)

OPS, placówki medyczne leczenia uzależnienia i 
współuzależnienia, przychodnie i poradnie; 

4.1 Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i 
programów podnoszących jakość życia osób 
używających szkodliwie i uzależnionych;
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)

12. Wspieranie programów i działań realizowanych 
przez stowarzyszenia abstynenckie 

- ilość Klubów Abstynenta;
- liczba osób biorących udział         w programach 
wspierających,         w tym w stowarzyszeniach 
abstynenckich

OPS, Kluby Abstynenta 3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)

13. Prowadzenie poradnictwa         w Punkcie 
Konsultacyjno – Informacyjnym dla uzależnionych, 
zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz
osób doświadczających kryzysu, w tym   z 
zaburzeniami psychicznymi

- liczba osób korzystających z porad w punktach 
konsultacyjnych 

OPS 2.4.1 Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i 
programów podnoszących jakość życia osób 
używających szkodliwie                   i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)

14. Wsparcie zatrudnienia socjalnego oraz 
dofinansowanie działalności Centrum Integracji 
Społecznej (CIS), którego celem jest aktywizacja 
zawodowa                     i reintegracja społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia, bezdomności, uzależnienia od alkoholu i 

- liczba osób korzystających z oferty CIS;
- liczba osób uzależnionych wchodzących do 
programu CIS;
- liczba osób, które podjęły pracę   w wyniku 
uczestnictwa w zajęciach CIS

OPS, CIS 2.4.1 Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i 
programów podnoszących jakość życia osób 
używających szkodliwie                   i uzależnionych
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)
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środków odurzających

15. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 
poprzez:
- finansowanie szkoleń                     i podnoszenie 
kwalifikacji dla służb i instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie, 
- finansowanie programu edukacyjno – 
terapeutycznego dla osób doznających przemocy         
w rodzinie
- finansowanie programów edukacyjno – 
profilaktycznych 

- liczba szkoleń;
- liczba osób przeszkolonych          w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku przemocy;
liczba uczestników programu edukacyjno – 
terapeutycznego;
- liczba uczestników programów edukacyjno – 
profilaktycznych 

OPS, ZI, GKRPA, placówki oświatowe, KP 3.1.1 Edukacja zdrowotna, 
3.1.2 Szkolenie kadr 
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 
reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa)

16. Sfinansowanie szkoleń, seminariów, konferencji 
dla osób zawodowo zajmujących się działaniami 
profilaktycznymi           i terapeutycznymi

- liczba osób zajmujących się działaniami 
profilaktycznymi           i terapeutycznymi 
uczestniczących   w szkoleniach, seminariach              
i konferencjach 

OPS, ZI, GKRPA, placówki oświatowe, KP 2.2 Rozwój kadr uczestniczących   w realizacji zadań 
z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 
3.1.2. Szkolenie kadr

17.Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń 
społecznych,     w tym dotyczących używania 
alkoholu, narkotyków oraz problematyki przemocy w 
Gminie Staszów 

- ilość przeprowadzonych badań OPS, ZI, GKRPA, placówki oświatowe, KP 2.5 Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w 
zakresie używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych 
i nowych środków psychoaktywnych oraz postaw 
społecznych i reakcji instytucjonalnych;
3.4 Diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z 
używaniem alkoholu

18. Utrzymanie systemu informacji o realizowanych 
działaniach            z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i zapobiegania przemocy oraz 
podmiotach realizujących w/w zadania.

- liczba podmiotów realizujących działania; 
- liczba stron www zawierających informacje o 
realizowanych działaniach 

OPS, ZI, GKRPA, palcówki oświatowe, placówka 
wsparcia dziennego, KP i organizacje pożytku 
publicznego

2.1.1 Działania informacyjne            i edukacyjne
3.1.1 Edukacja zdrowotna 

19.Obsługa administracyjna 
i kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, w tym: 
a) ustalanie i wypłata wynagrodzenia członków 
Komisji za realizację zadań wynikających    z ustawy 
z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości         i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
b) sporządzanie postanowień związanych z 
opiniowaniem wniosków przedsiębiorców 
ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, 
c) zawieranie i obsługa umów ze specjalistami 
pracującymi na rzecz GKRPA, w tym min. za 
wykonanie badań oraz wydawanie opinii przez 
biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, 

- liczba przyjętych wniosków          o objęcie 
leczeniem odwykowym, 
- liczba osób, które uzyskały informacje o 
możliwościach pomocy osobom dotkniętym chorobą 
alkoholową i ich rodzinom oraz z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
- liczba osób, z którymi członkowie komisji 
przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia 
leczenia   w związku z nadużywaniem alkoholu, 
- liczba osób nadużywających alkoholu, które podjęły 
leczenie bez kierowania sprawy do sądu, po 
zastosowaniu przez członków Komisji tzw. metody 
krótkiej interwencji, 
- liczba osób, wobec których Komisja wystąpiła do 
sądu              z wnioskiem o wydanie postanowienia o 

OPS, GKRPA
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d) szkolenie członków Komisji
e) wyposażenie biura 

obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, 
- ilość wizji w terenie członków Komisji 
- ilość wydanych postanowień GKRPA dot. 
zaopiniowania wniosków przedsiębiorców             o 
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
- liczba członków Komisji korzystających ze szkoleń
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V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5.1  Do zadań ustawowych Gminnej Komisji  Rozwiazywania  Problemów Alkoholowych

należy :

1.  Opiniowanie,  inicjowanie  i  współpraca  w  zakresie  realizacji  zadań  wykonywanych

w  ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2.  Podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu a w szczególności: 

a)  przyjecie  zgłoszenia  o  przypadku  wystąpnienia  nadużywania  alkoholu  z  jednoczesnym

występowaniem  przesłanek  z  art.  24  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania

alkoholizmowi, 

b)  wezwanie  na  rozmowę  osoby  co  do  której  wpłynęło  zgłoszenie  i  motywowanie  jej  do

zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się dobrowolnemu leczeniu, 

c)  w  przypadku  braku  zgody  na  dobrowolne  leczenie  się  –  skierowanie  na  badania  przez

biegłych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia, 

d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 

e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego. 

3.  W przypadku wystąpienia równocześnie przemocy, uruchomienie procedury „ Niebieskiej

Karty ”.

4. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkololowych pod

względem  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży  z  uchwałami  rady  gminy,  o  których  mowa

w art.  12 ust.  1 i  2 ustawy limit  punktów i  zasady usytuowania miejsc sprzedaży i  podawania

napojów alkoholowych. 

5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie

napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia Burmistrza). 

-  Kontroli  podlegają  przedsiębiorcy  prowadzący  sprzedaż  napojów  alkoholowych

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

-  Kontrole  przeprowadzają  członkowie  GKRPA lub  wspólnie  z  funkcjonariuszami  Policji

i Straży Miejskiej. 
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- Zakres kontroli objemuje :

a) zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkolowych z aktualnie ważnym zezwoleniem, 

b)  przestrzeganie  warunków  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania

alkoholizmowi.

- Osoby kontrolujące mają prawo do : 

a)  wstępu  na  teren  nieruchomości,  obiektu,  lokalu  lub  ich  części,  gdzie  jest  prowadzona

sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, w których prowadzona jest działalność, 

b) żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

-  Czynności  kontrolnych,  dokonuje  się  w  obecności  kontrolownego,  osoby  zastępującej

kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, 

-  Protokół  z  kontroli,  kontrolujacy  przekazują  Przewodniczącemu  Gminnej  Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od

dnia  przeprowadzenia  kontroli,  przesyła  do  organu  wydającego  zezwolenia  pisemną  informację

o wykonaniu zaleceń. 

5.2 Zasady wynagradzania Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.  Wynagradzanie członków GKRPA finansowane jest  z  budżetu  gminy Staszów w ramach

środków  przeznaczonych  na  realizację  zadań  związanych  z  przeciwdziałaniem  alkoholizmowi

i  przeciwdziałaniem narkomanii. 

2. Członek Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach. 

3.  Za  udział  w  posiedzeniach  oraz  innych  pracach  Komisji  członkom Komisji  przysługuje

miesięczny ryczałt w wysokości :

- Przewodniczący Komisji – 350,00 zł brutto ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

- Pozostali Członkowie Komisji – 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

4.  Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  pkt.  3  wypłacane  jest  miesięcznie  zgodnie  z  listą

obecności. 

5.  Członkom  Komisji  przysługuje  zwrot  kosztów  przejazdu  poniesionych  w  związku  z

odbywaniem podróży służbowych poza gminę Staszów. 
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5.3 Źródła finansowania Gminnego Programu oraz realizacja zadań .

1.  Finansowanie  poszczególnych  zadań  określa  preliminarz  wydatków  zgodny  z  projektem

budżetu  na  2020  rok  w  dziale  851  –  ochrona  zdrowia,  rozdziale  85154  –  przeciwdziałanie

alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

2.  Źródłem  finansowania  zadań  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi

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

wniesione  przez  podmioty  gospodarcze  w  roku  2020  roku.  Środki  te  są  ściśle  powiązane

z  realziacją  gminnego  programu  i  nie  mogą  być  przeznaczone  na  inne,  nie  związane

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zadania. 

3. Zlecenie realizacji zadań określonych w programie następuje : 

1) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań – po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, 

2)  poprzez  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonywanie  usług  i  dostaw,  lub

w przypadku zastosowania przepisu art.  4 pkt.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. zm.) udzielenia zamówienia wymaga

uprzedniego zasięgnięcia opinii GKRPA. 

4. Dopuszcza się możliwość aneksowania umów na kolejny rok w celu kontynuacji zadania.  

5. Burmistrz w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

może  przesuwać  wydatki  pomiędzy  poszczególnymi  zadaniami,  w  ramach  zatwierdzonego

Gminnego Programu Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Staszów na rok 2020. 

5.4  Realizatorzy Gminnego Programu 

Realizatorem Gminnego Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów za pośrednictwem

Samodzielnego Stanowiska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także

gminnych  jednostek  organizacyjnych  oraz  innych  podmiotów,  którym zlecono  realizację  zadań

określonych  w  Gminnym  Programie,  odpłatnie  bądź  nieodpłatnie  –  stosownie  do  postanowień

zawartych w preliminarzu finnasowym. 
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Preliminarz wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2020 rok

Lp. Nazwa zadania Sposoby realizacji
Termin 
realizacji

Realizatorzy
Przewidywane koszty

§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 
4120

§ 
4410

§ 4400 § 
4430

§ 2820 § 2650
Razem

przeciwdziałanienarkomanii

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków. 

(wynagrodzenia bezosobowe: 
finansowanie specjalisty

Praca ciągła GKRPA, 
specjalista

3 640,0
0

1 000,
00

4 640,00

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

1.Organizowanie i finansowanie 
zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Praca ciągła GKRPA , 
instruktorzy.

14 800,
00

1 360,0
0

1 000,
00

1 000,00 1 000,
00

19 160,0
0

3 Dotacje celowe dla instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych

Konkurs ofert Cały rok Instytucje, 
organizacje 
pozarządowe i 
osoby fizyczne

4 000,00 4 000,00

Razem 18 440,00 1 360,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 27 800,00
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przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu.

(wynagrodzenia terapeuty 
itp.usługi, energia elektryczna, 
gaz, woda,kanalizacja, 
czynsz,opłata odbiornika, 
usł.tel.zakup art.przem.itp.

Praca 
ciągła

GKRPA, 
terapeuta

9 600,00 1 500,00 11 000,00 20 040,00 15 350,00 300,00 57 790,00

2.Zlecanie badań w celu 
uzyskania opinii 
psychologiczno-sądowych w 
przedmiocie uzależnienia. 
Opłaty sądowe.

Praca 
ciągła

Lekarz 
psychiatra, 
psycholog 
(biegli w 
przedmiocie 
uzależniania 
od alkoholu)

20 000,00 16 000,00 36 000,00

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a 
w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie.

2 500,00 2 500,00

2. 1.Zwiększenie skuteczności 
interwencji prawno-
administracyjnej wobec 
przemocy w rodzinie, 
prowadzenie rozmów 
motywacyjnych do leczenia 
odwykowego wobec osób 
nadużywających alkohol i 
znęcających się nad rodziną 
(finansowanie wynagrodzeń 
dla członków GKRPA).

Praca 
ciągła

GKRPA, UMiG
w Staszowie

18 000,00 1 910,00 200,00 100,00 20 210,00

2.Zakup literatury fachowej i 
materiałów informacyjno-
edukacyjnych o tematyce 
uzależnień (szkolenia, usługi)

Praca 
ciągła

GKRPA, UMiG
w Staszowie

1 000,00 1 000,00 2 000,00

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności 
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

1.Organizowanie i 
finansowanie progr. 
profilaktycznych dla dzieci i 
mlodzieży z terenu gminy 

Praca 
ciągła

Urząd Miasta i
Gminy w 
Staszowie, 
instruktorzy.

5 000 5 000,00
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sportowych. t.j.Zachowaj Trzeźwy Umysł, 
Postaw na Rodzinę, programy 
dot.przemocy itp.

2.Prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy 
Staszów. Zakup art.spoż.i 
przemysł.itp

Praca 
ciągła

Urząd Miasta i
Gminy w 
Staszowie, 
instruktorzy.

24 500,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 200,00 30 700,00

Prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego

Praca 
ciągła

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego w 
Staszowie – 
Świetlica 
Jutrzenka

247 500,00 247 500,00

3. Przeprowadzenie cyklu 
imprez promujących zdrowy i 
trzeźwy tryb życia (konkursy, 
spotkania, programy i imprezy 
dla dzieci, kampanie 
edukacyjne, przedstawienia, 
itp.).

Praca 
ciągła

Urząd Miasta i 
Gminy w 
Staszowie

5 000,00 5 000,00 7 000,00 17 000,00

4 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

1.Prowadzenie kontroli w 
zakresie sprzedaży, promocji i 
reklamy napojów 
alkoholowych oraz spożywania
napojów alkoholowych na 
terenie punktów sprzedaży 
(zwrot kosztów przejazdu, 
paliwa).

Praca 
ciągła

GKRPA, 
Komenda 
Powiatowa 
Policji w 
Staszowie, 
Straż Miejska

500,00 500,00

5 Dotacje celowe dla instytucji, organizacji 
pozarządowych i osób fizycznych

Konkurs ofert Cały rok Instytucje, 
organizacje 
pozarządowe i 
osoby fizyczne

38 000,00 38 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu
budżetowego - CIS

Działalność statutowa Cały rok CIS 65 000,00 65 000,00

Razem 52 100,00 9 000,00 6 000,00 13 000,00 303 040,00 16 000,00 3 910,00 400,00 100,00 15 350,00 300,00 38 000,00 65 000,00 522 200,00

Ogółem 70 540,00 10 360,00 7 000,00 13 000,00 304 040,00 16 000,00 5 910,00 400,00 100,00 15 350,00 300,00 42 000,00 65 000,00 550 000,00

§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650
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	1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
	Zaprezentowane poniżej dane pochodzą ze statystyk prowadzonych przez gminę Staszów.
	Korzystający ze ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej:
	rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień – 39
	rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 37
	Powody przynawania pomocy społecznej:
	Liczba „niebieskich kart”dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
	2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	Zaprezentowane poniżej dane pochodzą ze statystyk prowadzonych przez Gminę Staszów .
	2019 rok Posiedzenia KRPA w tym :
	postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych (ogółem 9) w tym: postanowienia negatywne - 0
	2018 rok Posiedzenia KRPA w tym :
	2017 rok Posiedzenia KRPA w tym:
	2016 rok Posiedzenia KRPA w tym :
	W 2019 roku do Komisji wpłynęło :
	W 2018 roku do Komisji wpłynęło :
	W 2017 roku do Komisji wpłynęło :
	W 2016 roku do Komisji wpłynęło :
	21 badanych w sądzie .
	Szkolenia , w których uczestniczyli członkowie KRPA lub organizowane przez GKRPA
	2019 rok : Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
	pn. „ Odpowiedzialny sprzedawca ” , przeszkolono w 82 punktach sprzedaży .
	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży :
	Rok 2019 :
	Realizując profilaktyczno - zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu dofinansowano nagrody dla uczestników działań sportowych i rajdów.
	Rok 2018 :
	Realizując profilaktyczno - zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu dofinansowano nagrody dla uczestników działań sportowych, rajdów i turnieju szachowego.
	Rok 2017 :
	Realizując profilaktyczno - zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu dofinansowano nagrody dla uczestników turnieju sportowego .
	Rok 2016 :
	Świetlice :
	Dzieci : 239 w wieku od 7 do 15 roku życia ;
	w tym z rodzin alkoholowych : 89
	Liczba wychowawców: 12
	3) Działania Komendy Powiatowej Policji w latach 2016 – 2019
	Dane liczbowe na temat odnotowanych przez Powiatową Komendę Policji w Staszowie przypadków zatrzymań do wytrzeźwienia osób będących pod wpływem alkoholu.
	Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
	Komenda Powiatowej Policji wszczęła również 24 postępowania związane z problemem narkotykowym oraz przesłała 35 wniosków z aktem oskarżenia.
	4) Działania Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „ STRUMYK ” oraz Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w SOT „ STRUMYK ”.
	Staszowski Ośrodek Trzeźwości „ STRUMYK ” funkcjonuje w Staszowie, prowadzi działania promujące życie w trzeźwości i zdrowy styl życia, wspierające osoby uzależnione w ramach grupy AA, grupy rodzinne AL – ANON. Działa tam również punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy w rodzinie. Ośrodek prowadzi również terapię dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
	
	W Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „ Strumyk ” działa również Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii . Punkt prowadzi poradnictwo dla młodzieży, rodziców wychowawców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Pomoc oferowana przez punkt :
	1) wsparcie profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli,
	2) wstępne motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
	3) informowanie o ośrodkach lecznictwa odwykowego i ruchach samopomocowych,
	4) edukacja uczniów
	5) Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „ Jutrzenka ”wraz z filiami .
	Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin funkcyjnych i dysfunkcyjnych; wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.
	Zadania świetlicy :

	Zajęcia kompensacyjno - korekcyjne prowadzone były codziennie przez co najmniej jedną godzinę lub więcej w zależności od potrzeb podopiecznych świetlic. Podczas tych zajęć wychowawcy pomagali w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków w nauce oraz utrwalaniu wiadomości. Wychowankowie mieli możliwość korzystania z Internetu i drukarki oraz materiałów plastycznych i biurowych, dzięki czemu mogli w pełni przygotować się do zajęć w szkole na kolejny dzień. Wychowawcy starali się urozmaicić te zajęcia wykorzystując gry edukacyjne, krzyżówki, rebusy, łamigłówki. Najwięcej uwagi poświęcano matematyce, językowi polskiemu oraz językowi angielskiemu. W niektórych świetlicach wychowawcom pomagali wolontariusze. Zajęcia kompensacyjno - korekcyjne są zawsze doceniane przez rodziców, nauczycieli i pedagogów, którzy potwierdzają, że taka pomoc jest bardzo potrzebna.
	Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.
	Powyżej przedstawione dane wskazują, że na terenie gminy Staszów realizowany jest szereg działań w obszarze profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności profilaktycznej wśród dzieci szkolnych i młodzieży. Strategia obejmuje przede wszystkim realizację programów profilaktycznych w szkołach, audycji, a także organizowanie różnego rodzaju form spędzania czasu wolnego tj. zajęć pozalekcyjnych , konkursów. Organizowane są również szkolenia i warsztaty profilaktyczne dla kadry pedagogicznej, a także inne spotkania angażujące do uczestnictwa społeczność lokalną oraz promujące zdrowy i aktywny tryb życia.
	IV. CEL I ZADANIA PROGRAMU
	4. 1 Cele nadrzędne Gminnego Programu :
	Stwarzanie warunków do kształtowania motywacji, zdrowych nawyków i pogłębiania wiedzy na temat zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.
	4. 2 Cele szczegółówe Gminnego Programu :
	1. Ograniczenie istniejących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi zachowaniami ryzykownymi.
	2. Realizowanie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i sportowych wpływających na postawy i umiejętności ważne dla zachowania zdrowia i trzeźwości, szczególnie wobec dzieci i młodzieży.
	3. Poszerzanie wiedzy młodych i dorosłych mieszkańców Gminy na temat szkodliwości picia alkoholu oraz dostępnych form pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w drodze działań edukacyjno – informacyjnych.
	4. Przeciwdziałanie pierwszym próbom eksperymentowania z narkotykami i innymi substancjami pdychoaktywnymi.
	5. Promowanie w środowisku lokalnym zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie i wspieranie imprez bezalkoholowych o charakterze rodzinnym, sportowymi kulturalnym.
	6. Budowanie skutecznych form pomocy prawnej oraz lokalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz ofiar przemocy w rodzinach, a także wspieranie leczenia, rehablilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
	7. Wspieranie instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń podejmujących działania interwencyjno – pomocowe i profilaktyczno – terapeutyczne realizujących zadania profilaktyczne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.
	8. Wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemami alkoholowymi.
	9. Szkolenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne z zakresu problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narktyków i substancji psychoaktywnych.
	10. Budowanie skutecznych form kontroli administracyjno - prawnej i społecznej wobec przejawów naruszania prawa przez osoby korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a zwłaszcza podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o zakazie reklam i promocji napojów alkoholowych oraz przepisów o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
	4. 3 Zadania i sposoby ich realizacji Gminnego Programu :
	1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osóbuzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, w tym w szczególności:- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, współuzależnionych oraz młodzieży i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,- finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy domowej, - wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemem alkoholowym, - zapewnienie działalności stacjonarnego i telefonicznego punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
	2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, dofinansowanie programów realizowanych przez placówki interwencyjno – pomocowe i profilaktyczno - terapeutyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy domowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie placówek interwencyjno - pomocowych dla osób uzależnionych i współużależnionych od alkoholu.
	3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych : - finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, - współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i młodzież - rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych oraz placówkach oświatowych (w tym dożywianie dzieci, biorących udział w zajęciach), finansowanie bądź dofinansowanie konkretnych projektów, - informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, - udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno – edukacyjnych, wykonanie lub zakup materiałów profilaktycznych : prasa i książki specjalistyczne , broszury , plakaty , ulotki oraz inne materiały informacyjne , edukacyjne i promocyjne, a także nagród w konkursach i zawodach ,- wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych , w szczególności w placówkach oświatowych ,- organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym.
	4. (uchylony ).
	5. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica ,, Jutrzenka " ,- dofinansowanie realizacji programów edukacyjnych dla dzieci , młodzieży i rodziców ,- dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin ,- dofinansowanie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym , - dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich ,- wspieranie klubów sportowych oraz organizacji sportowych w zakresie organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka ,- zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,- szkolenia dla członków Komisji , pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu , zlecanie wywiadów środowiskowych, współpraca z Policją w zakresie: a) organizowania akcji profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy na temat kryminogennych skutków spożywania napojów alkoholowych, b) przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, organizowanie szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
	6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny.
	7. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracj i społecznej.
	4.4. Szczegółowe zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .
	V. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	5.1 Do zadań ustawowych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych należy :
	1. Opiniowanie, inicjowanie i współpraca w zakresie realizacji zadań wykonywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
	2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu a w szczególności:
	a) przyjecie zgłoszenia o przypadku wystąpnienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
	b) wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie jej do zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się dobrowolnemu leczeniu,
	c) w przypadku braku zgody na dobrowolne leczenie się – skierowanie na badania przez biegłych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
	d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
	e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
	3. W przypadku wystąpienia równocześnie przemocy, uruchomienie procedury „ Niebieskiej Karty ”.
	4. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkololowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy limit punktów i zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
	5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia Burmistrza).
	- Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
	- Kontrole przeprowadzają członkowie GKRPA lub wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej.
	- Zakres kontroli objemuje :
	a) zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkolowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
	b) przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
	- Osoby kontrolujące mają prawo do :
	a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, w których prowadzona jest działalność,
	b) żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
	- Czynności kontrolnych, dokonuje się w obecności kontrolownego, osoby zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,
	- Protokół z kontroli, kontrolujacy przekazują Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	- Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, przesyła do organu wydającego zezwolenia pisemną informację o wykonaniu zaleceń.
	5.2 Zasady wynagradzania Członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	1. Wynagradzanie członków GKRPA finansowane jest z budżetu gminy Staszów w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeciwdziałaniem narkomanii.
	2. Członek Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach.
	3. Za udział w posiedzeniach oraz innych pracach Komisji członkom Komisji przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości :
	- Przewodniczący Komisji – 350,00 zł brutto ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
	- Pozostali Członkowie Komisji – 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ).
	4. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 3 wypłacane jest miesięcznie zgodnie z listą obecności.
	5. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z odbywaniem podróży służbowych poza gminę Staszów.
	5.3 Źródła finansowania Gminnego Programu oraz realizacja zadań .
	1. Finansowanie poszczególnych zadań określa preliminarz wydatków zgodny z projektem budżetu na 2020 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.
	2. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesione przez podmioty gospodarcze w roku 2020 roku. Środki te są ściśle powiązane z realziacją gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne, nie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zadania.
	3. Zlecenie realizacji zadań określonych w programie następuje :
	1) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,
	2) poprzez udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług i dostaw, lub w przypadku zastosowania przepisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz 2164 z późn. zm.) udzielenia zamówienia wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii GKRPA.
	4. Dopuszcza się możliwość aneksowania umów na kolejny rok w celu kontynuacji zadania.
	5. Burmistrz w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przesuwać wydatki pomiędzy poszczególnymi zadaniami, w ramach zatwierdzonego Gminnego Programu Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Staszów na rok 2020.
	5.4 Realizatorzy Gminnego Programu
	Realizatorem Gminnego Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy Staszów za pośrednictwem Samodzielnego Stanowiska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań określonych w Gminnym Programie, odpłatnie bądź nieodpłatnie – stosownie do postanowień zawartych w preliminarzu finnasowym.



