
UCHWAŁA NR 483/LIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z poźn. zm.) w zw. z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Kłobucku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz Harmonogram działań 
profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 
w Gminie Kłobuck na rok 2023, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

 

 

 

 

                                                          Kłobuck,  2022 rok 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 483/LIII/2022

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 

 

I. Wprowadzenie 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień w Polsce jest:  

− ustawa  z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.                           

poz. 2050 z późn. zm.), 

− ustawa z dnia 11 września 2015 r. ustawy o zdrowiu publicznym (tekst jedn. Dz. U.                        

z 2022 r. poz. 1608), 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. poz. 642).  

W/w ustawy i rozporządzenie określają kierunki polityki państwa wobec alkoholu                              

i narkotyków oraz regulują zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z tymi substancjami, wskazują zadania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację 

a także określają źródła finansowania tych zadań. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych                      

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu. Zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 cyt. ustawy należą do 

zadań własnych gminy i obejmują:   

− zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

− udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci                                           

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

− wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

− podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych                                        

w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

− wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej.  
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi podstawę do 

działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Katalog zadań, za realizację których 

odpowiedzialna jest gmina, zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy obejmuje:  

− zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

− udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

− 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, 

− wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

− 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. 

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci gminnego 

programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 zwany dalej „Programem” jest elementem Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027, która została 

przyjęta Uchwałą nr 241/XXVI/2020 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata                      

2021-2027.  

Program jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025 z dnia                         

30 marca 2021 r. i jest odpowiedzią  na występujące w społeczności problemy związane                                

z nadużywaniem alkoholu, sięganiem po narkotyki oraz uzależnieniami behawioralnymi. 

Oparty jest na analizie potrzeb i możliwościach ich zaspokajania uwzględniając zasoby i środki 

którymi dysponuje Gmina Kłobuck.  

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Kłobuck ze szczególnym uwzględnieniem 

osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz osób 

zmagających się z uzależnieniami behawioralnymi.  

Zadania ujęte w Programie finansowane  są  ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 

300 ml. 
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Jednostką realizującą Program jest Urząd Miejski w Kłobucku. Za jego realizację 

odpowiada Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku 

powołana przez Burmistrza Kłobucka w drodze zarządzenia.  

Realizacja zadań objętych Programem została zaplanowana na okres od 01 stycznia 2023 r. 

do 31 grudnia 2023 r. Przedmiotowe zadania mają charakter długoterminowy i stanowią 

kontynuację zadań  z lat ubiegłych. Proces wdrażania Programu polega przede wszystkim na 

systematycznej realizacji działań w nim ujętych. 

II. Diagnoza sytuacji lokalnej w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu                    

i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych w Gminie Kłobuck. 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych oraz informacje pozyskane od lokalnych 

podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie,                     

m. in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kłobucku,  Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz 

placówek oświatowych są bardzo ważnym punktem odniesienia dla planowanych działań 

profilaktycznych. 

1. Diagnoza wykonana przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji w roku 2020. 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw mieszkańców względem wybranych 

problemów społecznych. 

1.1. Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców. 

Pierwszym diagnozowanym problemem społecznym w Gminie Kłobuck był problem 

alkoholowy. W badaniu diagnozującym wzięło udział 100 dorosłych mieszkańców, z czego  

57% badanej próby stanowiły kobiety, zaś 43% mężczyźni. Największą część badanej próby 

stanowiły osoby w wieku 26-35 lat (26%). W wieku 36-45 lat było to kolejne 24% osób. 

Następnie 17% badanej grupy stanowiły osoby w wieku 25 lat, a 15% osoby w wieku                                  

46-55 lat. Ankietowani w wieku od 56-65 stanowili 11% ogółu respondentów, a powyżej                       

65 lat 7%. 

Poproszono ankietowanych o wskazanie jak często piją alkohol. Z uzyskanych 

odpowiedzi wynika, że 2% respondentów spożywa alkohol codziennie, 9% pije kilka razy                        

w tygodniu, 30% osób spożywa alkohol kilka razy w miesiącu, natomiast 33% kilka razy                                   

w roku. Dwadzieścia sześć procent zadeklarowało, że nie pije alkoholu. 

Ankietowani, którzy przyznali że spożywają alkohol, najczęściej sięgają po piwo 

(62,16%,), wino (37,84%), wódkę (22,97%), likiery (6,76%), nalewki (5,41%), alkohol własnej 

roboty (4,05%), alkohol spoza legalnego źródła (1,35%). Mieszkańcy wymieniali również                       

w pytaniu ,,inne, jakie?’’ whisky, gin i drinki (5,41%). 

Mieszkańcy sięgają po alkohol najczęściej dla towarzystwa (44,59%), bądź bo lubią 

jego smak (39,19%). Bez konkretnego powodu, a także dla lepszej zabawy alkohol spożywa po 

16,22% ankietowanych, natomiast pod wpływem znajomych, a także by złagodzić stres po 
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12,16% respondentów. Uczestnicy badania wskazali również, że spożywają alkoholu by 

zapomnieć o problemach (6,76%) oraz aby zmniejszyć objawy kaca (2,70%). 

Co więcej 2,70% respondentów przyznało, że czasami wykonuje swoje obowiązki 

zawodowe pod wpływem alkoholu, 6,76% wykonuje je rzadko, a 1,35% często. Znacząca 

większość ankietowanych nigdy nie wykonywało swoich obowiązków zawodowych pod 

wpływem alkoholu (89,19%). 

Kolejną analizowaną kwestią był problem jazdy samochodem po alkoholu. Niestety                      

i tutaj można zauważyć, że takie sytuacje zdarzały się ankietowanym gdyż 8,11% 

ankietowanych przyznało, iż raz zdarzyło im się kierować pojazdem po spożyciu alkoholu 

natomiast 2,70% przytrafia się to sporadycznie. Pozostałe 87,84% osób ankietowanych 

stwierdziło, że nigdy nie było w sytuacji prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. 

Mieszkańcy zapytani o to, czy widują kobiety w ciąży, które spożywają alkohol na 

terenie gminy stwierdzili w większości (58%), że takie sytuacje się nie zdarzają. 19% osób 

ankietowanych twierdzi, że widywało kobiety w ciąży w takich sytuacjach. Pozostałe 23% nie 

jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, ponieważ nie ma wiedzy na ten temat. 

Znacząca większość ankietowanych mieszkańców (92%) wie, że picie alkoholu przez 

kobiety w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka. Z tą opinią nie zgadza się 3% osób, natomiast 

5% ankietowanych nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

1.2. Badanie sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłobuck. 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Kłobuck wzięło udział                                        

20 sprzedawców napojów alkoholowych. Opinie sprzedawców dotyczące spożycia alkoholu                     

w Gminie Kłobuck są podzielone, ponieważ według 35% ankietowanych spożycie alkoholu na 

terenie gminy wzrasta, lecz 45% sprzedawców twierdzi, że jest ono stałe. Dla 20% uczestników 

badania spożycie alkoholu w gminie na przestrzeni lat maleje. 

Według 95% sprzedawców, alkohol nie jest sprzedawany osobom niepełnoletnim                              

w gminie. Pozostałe 5% ankietowanych twierdzi, że sytuacja taka występuje rzadko. 

Dodatkowo 65% ankietowanych zdarzyło się raz lub kilka razy, że osoba niepełnoletnia chciała 

zakupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie, natomiast 15% badanych przyznaje, że 

wiele razy zdarzają się takie sytuacje. Pozostałe 20% sprzedawców zgodnie przyznało, że nigdy 

nie spotkali się z osobą niepełnoletnią, która chciałaby zakupić alkohol w obsługiwanym przez 

nich punkcie. Ponadto wszyscy ankietowani sprzedawcy oświadczyli, że nie sprzedali alkoholu 

osobie niepełnoletniej (100%). 

W kwestii weryfikacji pełnoletności klientów, 95% osób ankietowanych stwierdziło,             

że za każdym razem lub wiele razy pytają klienta o dowód osobisty nie mając pewności czy 

jest on pełnoletni. Natomiast 5% badanych sprzedawców nie pyta o dowód osobisty w takiej 

sytuacji. 

Sprzedawcy ocenili również czy zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

nietrzeźwym w Gminie Kłobuck. I tak, 15% ankietowanych przyznało, że alkohol rzadko jest 
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sprzedawany osobom nietrzeźwym na terenie gminy, natomiast 85% badanych osób wybrało 

odpowiedź nigdy.  

1.3. Badanie dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kłobuck. 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Kłobuck wzięło udział 476 

uczniów szkół podstawowych, z czego 52,10% to chłopcy, a 47,90% dziewczynki. Jednym                       

z diagnozowanych problemów wśród dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck był problem 

alkoholowy. Diagnoza miała na celu oszacowanie skali zjawiska problemu alkoholowego 

wśród najmłodszych mieszkańców oraz sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych 

dotyczącej problemu alkoholowego. Zapytano uczniów czy próbowali kiedykolwiek sięgać po 

alkohol. Chłopcy w 82,66% oraz dziewczęta w 86,40% przypadków nigdy nie próbowali 

alkoholu, natomiast 13,60% dziewczynek i 17,34% chłopców przyznało, że próbowało 

spożywać alkohol. 

Uczniów zapytano również jaki rodzaj alkoholu zdarzyło im się próbować. 

Najpopularniejszą odpowiedzią wśród chłopców było piwo (28,85%), szampan (20,19%) oraz 

wódka 19,23%. Dziewczynki również najczęściej spożywały piwo i szampan (po 26,98%) oraz 

wino (17,46%). W odpowiedziach ,,inne, jakie?’’ kilka młodych osób płci żeńskiej pisało 

samodzielnie, że jednym z rodzajów alkoholu, które spożywały było whisky, bimber (9,52%). 

Ankietowani uczniowie, którzy zadeklarowali, że spożywali alkohol, zapytani                                    

o jakiekolwiek przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu odpowiedzieli 

niemal jednogłośnie, że nie doświadczyli żadnych negatywnych skutków picia alkoholu 

(84,44% chłopcy oraz 90,32% dziewczynki). 

 Uczniów, którzy mieli już kontakt z alkoholem zapytano, czy ich rodzice wiedzą o tym 

fakcie. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 74,42% chłopców oraz 83,87% dziewczynek 

przyznało, że ich rodzice wiedzą o spożywaniu rzez nich alkoholu. Jednak 25,58% chłopców 

oraz 16,13% dziewczynek uważa, że ich opiekunowie nie są tego świadomi. 

1.4. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców. 

 Problem narkotykowy to kolejna z istotnych kwestii diagnozy. Głównym jej celem było 

oszacowanie skali zjawiska w Gminie Kłobuck oraz sprawdzenie stanu wiedzy społeczności 

dotyczącej tego problemu. Jak wynika z zebranych danych 90% osób nie zażywa środków 

psychoaktywnych, 5,%  ankietowanych zażyło jednokrotnie, 2% kilka razy w roku, 1% kilka 

razy w miesiącu, a 2% raz w miesiącu. 

 Osoby, które zażywały środki psychoaktywne najczęściej stosowały marihuanę (80%), 

następnie ekstazy (30%), dopalacze bądź amfetaminę (po 20%), a także leki oraz grzyby 

halucynogenne (po 10%). 

 Mieszkańców zapytano również z jakich powodów sięgali po substancje 

psychoaktywne. Najliczniejsza grupa obejmująca 50% osób badanych odpowiedziała,                                      

że z ciekawości. Dla lepszej zabawy sięgało po używki 40% respondentów, natomiast dla 

towarzystwa oraz pod wpływem znajomych po 30%. Następnie ankietowani wybrali 
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odpowiedzi: by zapomnieć o problemach (20%) oraz z braku konkretnego powodu oraz by 

złagodzić stres (po 10%). 

1.5. Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży. 

 Celem diagnozy problemu narkotykowego wśród uczniów szkół podstawowych                               

w Gminie Kłobuck było oszacowanie jego skali oraz sprawdzenie wiedzy dotyczącej środków 

psychoaktywnych. 

 Uczniów  zapytano czy kiedykolwiek próbowali zażywać narkotyki. Jak wynika                                 

z udzielonych odpowiedzi 99,56% dziewczynek i 93,15% chłopców nigdy nie próbowało 

substancji psychoaktywnych. Pozostałe 6,85% chłopców (17 osób) oraz jedna dziewczynka 

(0,44%) próbowało kiedykolwiek narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. 

 Dziewczynka, która miała do czynienia kiedykolwiek z substancjami zakazanymi, 

przyznała, że zażywała ekstazy. Natomiast, chłopcy zażywali najczęściej marihuanę i haszysz 

(po 10,71%). 

 Chłopców, którzy przyznali, że kiedykolwiek zażywali narkotyki, dopalacze oraz inne 

substancje psychoaktywne najczęściej skłoniła chęć dobrej zabawy (23,08%), chęć bycia 

modnym (15,38%) oraz ciekawość, presja grupy, zaimponowanie w towarzystwie (po 12,82%). 

Dziewczynka wybrała chęć dobrej zabawy. 

 Zapytano uczniów czy według nich zażywanie narkotyków i dopalaczy jest szkodliwe 

dla zdrowia. Zdecydowana większość młodych respondentów przyznała zdecydowanie,                           

że narkotyki i dopalacze są szkodliwe dla zdrowia (71,37% chłopców, 78,51% dziewczynek). 

2. Diagnoza sytuacji lokalnej w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu                           

i narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi  Gminy Kłobuck w roku 2022. 

 Diagnoza powstała w listopadzie 2022 roku w oparciu o dane pozyskane od niżej 

wymienionych podmiotów: 

− Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, 

− Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, 

− Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 

− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, 

− Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, 

− Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Dominika Savio w Kłobucku, 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku, 

− Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, 

− Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, 

− Szkoła Podstawowa w Białej, 

− Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie. 
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2.1. Charakterystyka Gminy Kłobuck 

Liczba mieszkańców Gminy Kłobuck – stan na dzień21.11.2022 r. 

MIESZKAŃCY GMINY KŁOBUCK OGÓŁEM 19.520 

LICZBA KOBIET 10.073 

LICZBA MĘŻCZYZN 9.447 

MIESZKAŃCY MIASTA 12.131 

MIESZKAŃCY WSI 7.389 

 

2.2. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

 Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w danych statystycznych podaje ilość 

zarejestrowanych osób bezrobotnych będących mieszkańcami Gminy Kłobuck. 

 N/w tabela przedstawia poszczególne grupy osób bezrobotnych w latach 2018-2022. 

Stan na 

dzień 

Ogółem W tym 

kobiety 

Liczba osób 

do 30 roku 

życia 

Liczba osób 

powyżej 50 

roku życia 

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 

niepełno-

sprawnych 

31.12.2018  671 355 186 168 301 29 

31.12.2019 554 296 150 128 251 28 

31.12.2020 689 329 183 177 306 33 

31.12.2020 631 301 152 174 349 34 

31.10.2022 561 272 145 136 278 30 

 

2.3. Dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku podaje ilość rodzin korzystających          

z pomocy materialnej w latach 2018-2022. 

 N/w tabele przedstawiają poszczególne grupy rodzin. 

Rok Ogółem liczba rodzin 

korzystających z 

pomocy materialnej 

Liczba rodzin 

dotkniętych 

ubóstwem 

Liczba rodzin 

wielodzietnych 

Liczba rodzin  

z problemem 

alkoholowym 

2018 294 225 1 22 

2019 264 207 4 42 

2020 261 209 7 56 

2021 243 205 8 65 

2022*)  194 162 4 63 

*) – dane na dzień 30.06.2022 r. 
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Rok Liczba osób dotkniętych 

niepełnosprawnością 

Liczba osób bezdomnych Liczba osób dotkniętych 

problemem uzależnienia 

od narkotyków 

2018 138 14 0 

2019 125 20 1 

2020 115 21 0 

2021 119 21 2 

2022*) 125 17 0 

*) – dane na dzień 30.06.2022 r. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku w 2022 roku przeznaczył środki 

finansowe dla rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 20.000,00 zł. 

2.4. Statystyki Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

Statystyki Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku pokazują dane na temat 

interwencji domowych w latach 2018-2022 na terenie Gminy Kłobuck związanych                                      

z problemem alkoholowym. 

Rok Liczba interwencji 

dotyczących 

przemocy domowej 

w gminie Kłobuck, 

w rozbiciu na lata 

2018-2022 

Liczba interwencji         

z powodu przemocy 

domowej,                       

w których 

doprowadzono 

osobę do izby 

wytrzeźwień lub 

PDOZ w latach 

2018-2022 

Liczba 

nietrzeźwych 

doprowadzonych do 

PDOZ w celu 

wytrzeźwienia               

w latach 2018-2022 

Liczba 

nietrzeźwych 

nieletnich 

zatrzymanych              

w policyjnych 

izbach dziecka lub 

odwiezionych do 

domów rodzinnych 

w latach 2018-2022 

2018 50 22 83 5 

2019 47 22 88 1 

2020 50 25 87 1 

2021 51 19 119 0 

2022*) 34 24 99 5 

*) – dane na dzień 08.11.2022 r. 

 

Rok Liczba nietrzeźwych 

zatrzymanych za kradzież 

(przestępstwo) w latach 

2018-2022 

Liczba nietrzeźwych 

kierujących pojazdami 

mechanicznymi w latach 

2018-2022 

Liczba prowadzonych 

postępowań na terenie 

gminy Kłobuck, w tym 

dotyczących nieletnich,               

z ustawy o narkomanii                 

w latach 2018-2022 

2018 1 26 12 

2019 6 45 4 

2020 1 35 5 

2021 1 43 8 

2022*) 2 34 5 

*) – dane na dzień 08.11.2022 r. 
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 Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wynika,                              

że zagrożenie przestępczością narkotykową utrzymuje się  na porównywalnym poziomie. 

Natomiast najpopularniejszymi narkotykami na terenie Gminy Kłobuck są takie substancje 

psychoaktywne jak marihuana i amfetamina. 

2.5. Rynek Napojów Alkoholowych w Gminie Kłobuck (dane na dzień 30.11.2022 r.) 

 W 2022 roku w Gminie Kłobuck wydano ogółem 19 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży - 13, a w miejscu sprzedaży - 6. 

 Dane dotyczące rynku napojów alkoholowych przedstawiają się następująco: 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

w Gminie Kłobuck (wg zawartości alkoholu) 

do 4,5% od 4,5% do 18% powyżej 18% 

57 54 54 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży 

w Gminie Kłobuck (wg zawartości alkoholu) 

do 4,5% od 4,5% do 18% powyżej 18% 

14 5 2 

 

2.6. Rozmiary problemów alkoholowych w Gminie Kłobuck. 

 Nie są dostępne dane wskazujące konkretną liczbę osób uzależnionych od alkoholu oraz 

innych grup dotkniętych problemem alkoholowym w Gminie Kłobuck.     

 Problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotykają znacznej części społeczeństwa, 

dlatego program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy w życiu 

prywatnym lub zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego 

konsekwencjami oraz do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności: 

− dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu oraz ich rodziców, opiekunów 

i nauczycieli,                        

− osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu (w tym osób pijących 

szkodliwie i ryzykownie), 

− osób uzależnionych od alkoholu, 

− osób współuzależnionych Dorosłych Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy, 

− osób zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową, 

− osób uzależnionych po ukończeniu terapii „trzeźwych alkoholików”, 

− kadry pedagogicznej szkół, wychowawców przedszkoli, pedagogów i psychologów 

szkolnych, 

− instytucji kultury, GOPS w Kłobucku, organizacji pozarządowych, 

− pozostałej społeczności lokalnej promującej zdrowy styl życia wolny od nałogów. 
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 Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w Gminie Kłobuck jest liczba 

wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, przyjętych do realizacji przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku. 

Liczba wniosków, które wpłynęły do GKRPA w Kłobucku o zastosowanie leczenia 

odwykowego wobec nadużywających spożywanie alkoholu w latach 2018-2022. 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba 

wniosków 

68 62 51 50 59*)  

 

*) – stan na dzień 12.12.2022 r. 

2.7. Uzależnienia behawioralne. 

 Elementem Programu na rok 2023 są również zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym. Termin „uzależnienia behawioralne”, którym posłużył                           

się ustawodawca określa takie formy zachowań, które nie są związane z przyjmowaniem 

substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności, a ich specyfiką jest                   

m. in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami. 

 Aby ustalić skalę zjawiska, do współpracy zaproszono 9 szkół podstawowych z terenu 

Gminy Kłobuck. Analizie poddano kwestię uzależnienia od Internetu i telefonu, gdyż to właśnie 

dzieci i młodzież są najbardziej podatną grupą na ten rodzaj uzależnienia. O ile inne używki są 

w młodym wieku poza zasięgiem, lub dostęp do nich jest mocno utrudniony, to komputer 

i Internet są w zasadzie powszechnie dostępne. 

 O ile w świadomości społecznej istnieje wiedza na temat problemów alkoholowych oraz 

związanych z zażywaniem narkotyków, o tyle problem uzależnień behawioralnych jest 

traktowany marginalnie i jest wręcz społecznie akceptowalny. 

 W badaniu diagnozującym problem związany z uzależnieniami behawioralnymi wzięło 

udział 284 uczniów klas VIII z terenu Gminy Kłobuck. 

 Poniższe tabele przedstawiają pytania na jakie odpowiadali uczniowie wraz z rozkładem 

odpowiedzi. 

Tabela 1. 

Ile czasu codziennie spędzasz w sieci internetowej? 

Wyszczególnienie  Liczba uczniów (w %) 

Mniej niż godzinę 5,99 

Powyżej 1 godziny do 2 godzin 24,65 

Powyżej 2 godzin do 5 godzin 40,49 

Więcej niż 5 godzin 14,08 

Dużo więcej 13,73 

Brak odpowiedzi 1,06 

Razem 100 
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Tabela 2. 

Czy zdarzyło Ci się korzystać z Internetu przez dłuższy czas niż zaplanowałeś? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Zdecydowanie tak 47,18 

Raczej tak 27,46 

Raczej nie 9,86 

Zdecydowanie nie 2,82 

Trudno powiedzieć 11.97 

Brak odpowiedzi 0,70 

Razem 100 

 

Tabela nr 3. 

Czy uważasz, że od Internetu można się uzależnić? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Zdecydowanie tak 46,48 

Raczej tak 41,20 

Raczej nie 6,69 

Zdecydowanie nie 4,22 

Brak odpowiedzi 1,41 

Razem 100 

 

Tabela nr 4. 

Czy podejmowałeś nieudane próby kontrolowania, ograniczania bądź zaprzestania 

korzystania z Internetu? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Tak 28,17 

Nie 67,96 

Brak odpowiedzi 3,87 

Razem 100 

 

Tabela nr 5. 

Czy uważasz, że jesteś uzależniony od Internetu? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Zdecydowanie tak 4,58 

Raczej tak 11,27 

Raczej nie 47,54 

Zdecydowanie nie 34,15 

Brak odpowiedzi 2,46 

Razem 100 
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Tabela nr 6. 

Ile czasu codziennie korzystasz z telefonu komórkowego? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Nie mam telefonu 0  

0,5-1 godzina 15,84 

2-3 godziny 39,08 

4-5 godzin 26,41 

6 godzin i więcej 14,79 

Brak odpowiedzi 3,88  

Razem 100 

 

Tabela nr 7. 

Czy mógłbyś żyć bez telefonu komórkowego? 

Wyszczególnienie Liczba uczniów (w %) 

Tak, oczywiście 26,05 

Tak, ale byłoby trudno 53,87 

Zdecydowanie nie 17,25 

Brak odpowiedzi 2,82 

Razem 100 

 

 Jak widać z zamieszczonych danych, aż 40,49% uczniów spędza w sieci internetowej 

od 2 do 5 godzin dziennie, 14,08% deklaruje, że więcej niż 5 godzin, natomiast 13,73% dużo 

więcej. Niepokojącym jest, że tylko 5,99% uczniów spędza w sieci internetowej mniej niż 

godzinę. 

 Spośród badanych 47,18% przyznaje, że zdarza im się korzystać z Internetu przez 

dłuższy czas niż zaplanowany, 47,18% - zdecydowanie tak, 27,46% - raczej tak, 2,82% nie 

korzysta z Internetu dłużej niż uprzednio zaplanuje. 

 Ankietowani uczniowie w większości uważają, że od Internetu można się uzależnić 

(46,48%), 41,20% uważa, że raczej można, natomiast tylko 4,22% ankietowanych twierdzi, że 

jest to niemożliwe, a 6,69%, uważa, że raczej nie.  

 Z przeprowadzonego badania wynika, że 28,17% uczniów zadeklarowało,                                           

że podejmowało nieudane próby kontrolowania, bądź ograniczania czy zaprzestania 

korzystania z Internetu, natomiast 67,96% odpowiedziała, że nie ma za sobą takich prób. 

Niemniej jednak 47,54%  uczniów deklaruje, że raczej nie jest uzależniona od Internetu,                           

34% zdecydowanie nie, 11,27% ankietowanych przyznaje, że raczej jest uzależniona,                              

4,58% przyznaje się do uzależnienia. 

 Uczestnicy badania zapytani o czas jaki poświęcają na korzystanie z telefonu 

komórkowego w 15,84% odpowiedzieli, że  0,5 – 1 godziny dziennie, 39,08% deklaruje, że to 
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2-3 godziny, aż 26,41%, że  4-5 godzin,  co niepokojące aż 14,79%  uczniów odpowiedziało, 

że 6 godzin i więcej. 

 Znacząca liczba uczniów (53,87%) przyznaje, że mogłoby żyć bez telefonu 

komórkowego, ale byłoby trudno, 26% deklaruje, że tak, natomiast 17,25% ankietowanych nie 

wyobraża sobie takiej sytuacji. 

 Co ciekawe tylko 4,58% ankietowanych przyznaje się do uzależnienia od Internetu, 

11,27 % uczniów nie jest tego pewna, a tymczasem 40,49% uczniów spędza w sieci 

internetowej od 2–5 godzin dziennie, 14,08 % deklaruje, że korzysta z Internetu więcej niż                          

5 godzin dziennie, a 13,73% twierdzi, że dużo więcej. Niemniej jednak warto podkreślić,                            

że uczniowie są świadomi, że od Internetu można się uzależnić, a jedynie 4,22% ankietowanych 

neguje taką możliwość, natomiast 6,69% uczniów uważa, że raczej nie ma takiej możliwości. 

III. Cele i założenia Gminnego Programu 

1. Głównym celem Programu jest kontynuacja wielokierunkowych działań na rzecz 

zapobiegania i ograniczania szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikającego z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież, przeciwdziałanie 

uzależnieniom behawioralnym, m. in.: 

1) zapobieganie spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy; 

2) ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz zmiana struktury spożycia napojów 

alkoholowych poprzez działania wychowawcze i profilaktyczne; 

3) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci                          

i młodzieży, opartych o kształtowanie właściwych postaw i wartości; 

4) wspieranie skutecznych procedur kontroli społecznej na szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu/przeciwdziałanie przemocy; 

5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                                  

z używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych oraz 

możliwości zapobiegania zjawisku; 

6) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej                                                            

i psychoterapeutycznej; 

7) wspieranie działań szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, środowisk 

abstynenckich kreujących właściwe wzorce i popularyzacje zdrowego stylu życia; 

8) promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki                                                

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, innych 

substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych; 

9) upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie, 

dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii 

społecznych. W tym zakresie w odniesieniu do zagrożeń behawioralnych przewidziana 

jest współrealizacja założeń programowych projektu profilaktycznego pod nazwą 

„#włączmyślenie-bezpieczna sieć’’ z Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku. 

Inicjatywa związana z wdrażaniem przedmiotowego projektu jest odpowiedzią na 
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niepokojąco nasilające się z roku na rok zjawisko cyberprzestępczości i uzależnień 

behawioralnych w tym obszarze. 

2. Wspomaganie działalności jednostek i instytucji służących w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i problemów związanych z zażywaniem substancji 

psychoaktywnych w zakresie poszerzania i urozmaicenia działań o charakterze 

profilaktycznym m.in.: 

1) dożywiania dzieci i młodzieży uczęszczającej do Ośrodka Interwencji Kryzysowej                      

w środowisku gminnym oraz innych wydatków rzeczowych związanych                                            

z funkcjonowaniem tej jednostki; 

2) prowadzenia działalności profilaktycznej oraz dożywiania wśród osób 

niepełnosprawnych; 

3) współorganizacji turnieju Grand Prix w tenisie stołowym w Kłobucku; 

4) ochrony zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie, promocji sportu oraz działalności 

w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego                                

w środowisku gminnym; 

5) propagowanie wśród dzieci i młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej oraz 

rozwijanie dyscyplin sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych; 

6) prowadzenia zajęć treningowych; 

7) organizacji i udziału w zawodach sportowych; 

8) propagowania biegów wśród mieszkańców gminy jak promocja zdrowego trybu życia. 

3. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe i narkotykowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                                 

w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych                                

w zakresie ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych poprzez: 

1) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji ze społecznością lokalną 

poprzez: 

a) współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku w zakresie procedury 

,,Niebieskiej Karty’’ oraz wymiany informacji, 

b) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku, 

c) współpracę z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną w Kłobucku, 

d) współpracę z Punktem Interwencji Kryzysowej w Kłobucku, 

e) współpracę z Poradnią Odwykową w Kłobucku, 

f) współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym d/s przeciwdziałania przemocy                      

w rodzinie na terenie Gminy Kłobuck działającym w ramach gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie wsparcia dla członków rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe i narkotykowe; 

3) udzielanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dzieciom z rodzin gdzie 

występują problemy alkoholowe i narkotykowe; 

4) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez: 
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a) zasiłki celowe dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi 

patologiami, 

b) organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kłobuck, 

c) organizacji czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem                                

i innymi patologiami, 

d) organizowanie imprez wychowawczych dla dzieci i młodzieży w środowisku 

gminnym przy współudziale organizacji młodzieżowych. 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 

behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych odbywa się poprzez 

zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających z zużywania 

alkoholu i innych substancji uzależniających, w tym m.in.: 

1) tworzenie zintegrowanego systemu uniwersalnej, selektywnej i wskazującej 

profilaktyki problemowej obejmującej dzieci i młodzież, nauczycieli, rodziców oraz 

inne grupy społeczne mające wpływ na kształtowanie polityki trzeźwościowej, poprzez: 

a) organizowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz przedstawień 

profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień, prelekcji dla dzieci                                 

i młodzieży, 

b) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy 

terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz prowadzenia zajęć 

profilaktycznych organizowanych dla pedagogów, nauczycieli, psychologów oraz 

przedstawicieli innych zawodów, 

c) prowadzenie w miarę potrzeb i środków finansowych pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, 

d) udział w lokalnych kampaniach o charakterze profilaktycznym, adresowanych do 

różnych grup wiekowych, 

e) współpraca z grupami społecznymi i zawodowymi mającymi swój udział                                 

w kreowaniu polityki trzeźwościowej na terenie Gminy Kłobuck, 

f) działania edukacyjne i informacyjne skierowane do całej populacji Gminy 

Kłobuck; 

2) prowadzenie działań profilaktycznych wspartych różnymi przedsięwzięciami 

sportowo- rekreacyjnymi i edukacyjnymi; 

3) edukację zdrowotną, poprzez: 

a) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód 

wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków dla konsumentów i ich 

otoczenia, 

b) prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających 

z picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz uzależnień behawioralnych przez 

dzieci i młodzież, 
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c) upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie                                   

i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności                                    

z problemem alkoholowym, 

d) upowszechnienie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu                                   

i zażywania narkotyków przez kobiety w ciąży. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzez: 

1) podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę 

napojów alkoholowych w szczególności skierowaną do młodzieży; 

2) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadków sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt i pod zastaw; 

3) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu 

wykrywania naruszeń ustawy. 

IV. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku 

należy, w szczególności: 

1) inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1                     

pkt od 1 do 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

3) kierowanie na badanie przez biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w 

związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, oraz systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny: 

4) wydawanie opinii w związku z udzielanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów 

alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                        

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

5) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego oraz członków rodzin z problemem alkoholowym do podjęcia terapii 

współuzależnienia; 

6) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do osób uzależnionych                       

od alkoholu; 

7) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 8 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również 

prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych; 
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8) pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii dla mieszkańców Gminy 

Kłobuck; 

9) popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym,                        

w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

10) opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych 

zadań określonych w Gminnym Programie; 

11) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz grupami roboczymi. 

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kłobucku. 

1. Wydatki na wynagrodzenia i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kłobucku oraz wydatki biegłych sądowych i opłat 

realizowane są ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań 

własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi określonych w niniejszym Programie. 

2. Wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przysługuje za każdy udział w posiedzeniu Komisji. Podstawą 

naliczania wynagrodzenia jest imienna lista obecności na posiedzeniu. 

3. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kłobucku przysługuje za pełnienie dyżurów w Punkcie 

Konsultacyjnym ds. Narkomanii. Wynagrodzenie to przysługuje za każdy pełniony 

dyżur. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest imienna lista obecności z pełnionego 

dyżuru. Wydatki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kłobucku za pełnienie dyżurów w Punkcie 

Konsultacyjnym ds. Narkomanii realizowane są ze środków budżetu gminy 

przeznaczonych na realizację zadań własnych określonych w niniejszym Programie. 

VI. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

Jednostką realizującą Program jest Urząd Miejski w Kłobucku. 

Współrealizatorami i partnerami w zakresie działań Programu są: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku, 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, 

3) Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Kłobucku, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, 

organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi, 

4) jednostki oświatowe z terenu gminy Kłobuck, 

5) Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku, 

6) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, 

7) Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, 
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8) Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 

9) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i środowisku szkolnym.    
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Harmonogram 

działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2023 

 

 

Kierunki 

działania 

Zakres i formy realizacji zadania Jednostki 

organizacyjne 

biorące udział w 

realizacji zadań 

Termin Koszt ogólny 

w zł. 

I. Ochrona  

i promocja 

zdrowia poprzez 

przeciwdziałanie 

patologiom 

społecznym  

i uzależnieniom 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od alkoholu poprzez 

wspieranie środowisk wzajemnej pomocy 

zrzeszonych w klubach abstynenckich: 
 

a) zorganizowanie grupy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych  

prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień 
 

b) udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, 

seminariach 
 

c) aktywizację środowisk lokalnych na rzecz 

integracji społecznej osób uzależnionych i ich 

rodzin 
 

d) organizowanie i rozwijanie różnych form 

pomocy wsparcia środowiskowego 
 

e) promocja aktywnego, bezalkoholowego stylu 

życia poprzez organizowanie imprez sportowych 

i kulturalnych 
 

f) motywowanie do indywidualnego i 

grupowego samokształcenia w zakresie norm 

moralno – etycznych u osób dotkniętych 

chorobą alkoholową. 
Realizacja zadania w drodze konkursu. 

Stowarzyszenie 

abstynenckie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wspomaganie 

działalności 

jednostek i 

instytucji 

służących 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych 

 

 

1. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 

przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży 

w środowisku gminnym. Realizacja zadania w 

drodze konkursu. 
 

GKRPA 

Stowarzyszenie 

 

 

cały rok 2023 

 

 

3.000,00 

 

 

 

2. Współorganizacja Grand-Prix 
Kłobucka w tenisie stołowym 

 

 

GKRPA grudzień 2023 r. 4.000,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 483/LIII/2022

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 29 grudnia 2022 r.
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3. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania 

działalności służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez 

dofinansowanie, promocję sportu oraz 

działalności w zakresie kultury fizycznej jako 

alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w 

mieście Kłobuck i sołectwach Libidza, Łobodno, 

Kamyk, Nowa Wieś. 
 

a) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i  

dorosłych aktywności ruchowej oraz rozwijanie 

dyscyplin w zakresie sportowych gier 

zespołowych 
 

b) prowadzenie zajęć treningowych 
 

c) organizowanie i udział w zawodach 

sportowych 
 

d) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, 

rekreacyjnej i sprzętowej. 
 

e) propagowanie biegów wśród mieszkańców 

gminy jako promocja zdrowego stylu życia. 
 

Realizacja zadania w drodze konkursu. 

GKRPA 

Burmistrz 

Kłobucka 

Kluby Sportowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ochrona i promocja zdrowia poprzez 

przeciwdziałanie patologiom społecznym i 

uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży 

w środowisku gminnym. Realizacja zadania w 

drodze konkursu. 

GKRPA 

Organizacja 

młodzieżowa 

cały rok 2023 15.000,00 

III. Udzielenie 

rodzinom, w 

których 

występują 

problemy 

alkoholowe, 

pomocy 

psychospołecznej 

i  prawnej, a w 

szczególności 

ochrony przed 

przemocą w 

rodzinie oraz 

udzielanie 

pomocy dzieciom 

i młodzieży z 

rodzin 

patologicznych 

1. Udzielanie pomocy w formie zasiłków 

celowych dla rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i innymi patologiami. 
 

2. Organizowanie półkolonii dla dzieci i 

młodzieży z Gminy Kłobuck 
 

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i 

innymi patologiami. 
 

GKRPA 

Dyrektor GOPS 

 

 

GKRPA 

 

 

GKRPA 

Dyrektor GOPS 

cały rok 2023 

 

 

 

cały rok 2023 

 

 

 

cały rok 2023 

 

 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

8.000,00 
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IV. Zwiększenie 
dostępności 

pomocy       

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej 

dla osób 

uzależnionych 

od narkotyków 

i osób 

zagrożonych 

uzależnieniem 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w 

ramach którego udziela się informacji na temat 

możliwości uzyskania przez osoby uzależnione i 

zagrożone uzależnieniem  pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej jak również 

pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, 

w których występują problemy narkomanii. 

 

2. Stworzenie osobom uzależnionym i 

zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich 

rodzin możliwości korzystania z pomocy  

psychologicznej. 

 

3. Wspieranie pozaszkolnych programów 

profilaktycznych adresowanych do dzieci i 

młodzieży zagrożonych . 

 

4. Wspieranie programów profilaktycznych w 

zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, programów stanowiących 

alternatywę wobec używania narkotyków. 

 

5. Współpraca z placówkami leczenia i terapii 

uzależnień w zakresie pozyskiwania informacji 

dotyczących możliwości uzyskania pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych  zagrożonych uzależnieniem. 

 

6. Upowszechnienie wiedzy lokalnego 

społeczeństwa na temat  środków 

psychoaktywnych  oraz możliwości 

zapobiegania narkomanii. 

 
7. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w 

realizację Gminnego Programu. 

Burmistrz 

Kłobucka 

GKRPA 

na bieżąco 

2023 r. 

1.000,00 

V. Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej 

edukacyjnej 

oraz 

szkoleniowej 

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

narkomanii i 

innych uzależnień  

w szczególności    

dla  dzieci i 

młodzieży 

1. Prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych, 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży. 

 

2. Współpraca z Policją w zakresie interwencji 

w środowisko narkomanów oraz osób nią 

zagrożonych. 

 

3. Wypełnianie czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży w czasie ferii i wakacji. 

4. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych 

dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią 

i zasad zapobiegania. 

 

5. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu 

życia w ramach profilaktyki uzależnień. 

 

6. Informowanie, edukowanie 

oraz szkolenie mieszkańców Gminy Kłobuck w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

w odniesieniu do przedmiotowej problematyki w 

ramach Punktu Konsultacyjnego. 
 

7. Finansowanie realizacji przeznaczonych dla 

dzieci i młodzieży programów profilaktycznych 

mających na celu zapobieganie narkomanii 

poprzez organizowanie gminnych konkursów   

Burmistrz 

Kłobucka 

GKRPA 

cały rok 2023 2.760,00 
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na temat uzależnień od narkotyków 

pt. ”Narkotykom mówię Nie” 

VI. Wspomaganie 
działań 

instytucji, 

organizacji 

pozarządowych  

i osób fizycznych 

służących 

rozwiązywaniu 

problemów 

narkomanii i 

innych uzależnień 

1. Zwalczanie handlu narkotykami zwłaszcza w 

szkołach oraz miejscach spotkań młodzieży. 

 

2. Współpraca z Policją i innymi służbami 

porządkowymi w zakresie rozwiązywania 

patologii społecznej. 

 

3. Szkolenie osób realizujących zadania w 

zakresie narkomanii i innych uzależnień: 

członków GKRPA , pracowników szkół i 

placówek oświatowych, pracowników GOPS, 

funkcjonariuszy policji. 

 

4. Udzielanie merytorycznego wsparcia 

instytucjom, organizacjom pozarządowym i 

osobom fizycznym podejmującym działania w 

kierunku zapobiegania narkomanii i innych 

uzależnień 

 

Burmistrz 

Kłobucka 

GKRPA 

na bieżąco 

2023 r. 

 

VII. Działalność 

Gminnej 

Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w 

Kłobucku 

Działalność Gminnej Komisji, wydatki z tytułu: Burmistrz 

Kłobucka 

cały rok 2023  

1) wynagrodzenie członków Komisji 
 (70 zł dla jednego członka za  

 posiedzenie) 

15.000,00 

2) wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji 
(90 zł za posiedzenie) 

2.800,00 

3) wynagrodzenie za dyżur w punkcie 

konsultacyjnym dla członków GKRPA: 
70 zł dla jednego członka za dyżur 

5.000,00 

4) wydatki biegłych 7.500,00 

5) podróże służbowe i krajowe 1.300,00 

6) koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 

3.500,00 

7) wywiady środowiskowe 4.000,00 

VIII. Rezerwa do 

dyspozycji 

Burmistrza 

Kłobucka na 

działalność 

profilaktyczną 

 Burmistrz 

Kłobucka 

cały rok 2023 299.640,00 

      Ogółem: 775.000,00 
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