
 

Plan Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach na rok 2021. 

 

W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

terenie Gminy Łagiewniki została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) do zadań Komisji 

należy  w szczególności:  

1. Inicjowanie działań w zakresie:  

o zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  

o udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie,  

o prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych,  

2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy:  

o w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych  oraz 

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

sprzedaży na terenie gminy,  



o w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy.  

5. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

 

Lp. Zadania 

Termin 

realizacji 

zadań 

1 Realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

2 Rozpatrywanie wniosków o podjęcie działań w kierunku leczenia 

odwykowego (przygotowanie dokumentacji, opinie biegłych, oraz wniosek 

w celu dalszego postępowania sądowego) 

Działania profilaktyczne. Rozmowy motywujące z osobami, które mają 

problem z nadużywaniem alkoholu oraz współuzależnionymi (kierowanie 

do Poradni leczenia uzależnień, Punktu Konsultacyjnego, osobom 

współuzależnionym udzielenie odpowiedniego wsparcia oraz podjęcie 

działań pomocowych) 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

3 Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych – opiniowanie wniosków 

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola 

placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

4 Omówienie i analiza działań GKRPAiPN, przeprowadzonych w roku 2020 

(dotyczy współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz innych podmiotami, które aplikowały o środki 

finansowe na działania związane z profilaktyką).Omówienie sprawozdań z 

wykonanych działań w roku 2020. 

Gromadzenie danych na temat osób, które zgłosiły się GKRPAiPN oraz 

Punktu Konsultacyjnego. Dane do wykorzystania do sprawozdania 

rocznego. Przygotowanie sprawozdania merytoryczno – finansowego z 

realizacji zadań Komisji oraz przedstawienie dokumentu Wójtowi.  

Analiza sprawozdań z podjęcia działań profilaktycznych przekazanych od 

GOKBiS, GOPS, Policja. 

Styczeń - luty 

5  Spotkanie z dyrektorami i pedagogami, placówek oświatowych 

mieszczących się na terenie Gminy Łagiewniki, w celu wypracowania 

wspólnych działań profilaktycznych. Wymiana spostrzeżeń, wnioski. 

Marzec - 

kwiecień 

6 Spotkanie z koordynatorami lub osobami odpowiedzialnymi za organizację 

wypoczynków dla dzieci i młodzieży z obszaru zagrożenia oraz problemów 

związanych z wczesną inicjacją alkoholową nieletnich. 

Styczeń - 

czerwiec 

7 Objęcie pomocą finansową dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łagiewniki 

z rodzin dysfunkcyjnych, poprzez:- dofinansowanie zadań wynikających z 

organizacji wyjazdów szkolnych, typu: wycieczki, biwaki itp. 

Dofinansowanie imprez bezalkoholowych, olimpiad, zawodów sportowych 

będących alternatywą dla używek. Organizowanie przy współpracy 

pedagogów szkolnych lub innych osób wyznaczonych, konkursów, 

pogadanek o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków. Sprawy 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 



bieżące komisji 

8 Kontynuowanie działań zmierzających do podniesienia wiedzy 

społeczeństwa na temat problemów związanych ze spożywaniem alkoholu, 

zjawiskiem przemocy, agresją, również występującą coraz częściej ,,mową 

nienawiści”, poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych zwiększających 

świadomość społeczeństwa. Organizacja warsztatów, przy udziale 

podmiotów zewnętrznych. 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

9 Kontynuacja kampanii informacyjnej – dla osób uzależnionych i ich rodzin 

na temat dostępności usług terapeutycznych i pomocowych na terenie 

Gminy Łagiewniki (ulotki, plakaty, informacje w mediach 

społecznościowych). 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

10 Udział członków GKRPAiPN w szkoleniu – działania komisji, przegląd 

najważniejszych zagadnień komisji, regulacje prawne. Zaproszenie do 

udziału w szkoleniu pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łagiewnikach, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

pedagogów szkolnych, dzielnicowych. (dotyczy szkoleń stacjonarnych). 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

11 Przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych 

(prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym). 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

12 Działania pomocowe (również wczesnych interwencji), wobec osób, które 

eksperymentowały ze środkami psychoaktywnymi. Podjęcie działań 

zmierzających do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu 

narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Łagiewniki. 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

11 Współpraca z komisjami merytorycznymi Rady Gminy Łagiewniki. 

Utrzymanie ścisłej współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, poprzez 

wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. 

Działania 

prowadzone w 

sposób ciągły 

przez cały rok 

12 Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Łagiewniki na 2022 rok.  

Listopad - 

grudzień 

13 Omówienie i opracowanie Planu Pracy GKRPAiPN oraz harmonogramu 

dyżurów na 2022 rok. 

Listopad - 

grudzień 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Łagiewnikach podczas prowadzonych prac na opracowaniem Planu Pracy wzięła pod uwagę 

spostrzeżenia, uwagi oraz sugestie wszystkich Partnerów współpracujących i realizujących działania w 

kierunku przeciwdziałania uzależnieniom.  

Działania prowadzone w sposób ciągły. 

⎯ zadania prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym, 

⎯ z osobami uzależnionymi,  

⎯ z współuzależnionymi,  

⎯ z rodzinami które znajdują się w obszarze zagrożenia zjawiskiem przemocy, 

⎯ prowadzenie konsultacji oraz korespondencja z Policją, GOPS, GOKBiS, poradnie uzależnień, 

⎯ współpraca z Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

⎯ współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego, 



⎯ współpraca z biegłymi psychiatrami w przedmiocie uzależnienia. 

Jednocześnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Łagiewnikach  zastrzega sobie możliwość zmian terminów realizacji wskazanych 

wyżej działań i zadań, a także korekty co do dalszego działania, polegające na rozszerzeniu niektórych 

zadań, biorąc pod uwagę działania bieżące komisji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Łagiewnikach  informuje, że posiedzenia odbywają 

się raz w miesiącu – w pierwszy czwartek miesiąca, według harmonogramu dostępnego na stronie 

internetowej Gminy. Dodaję, że członkowie Komisji spotykają się częściej jeżeli zachodzi taka 

potrzeba, kilka razy w miesiącu w godzinach popołudniowych. 


