
UCHWAŁA NR XLII/552/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na 2022 rok" 

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, 583) i art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218), 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, 
z 2021 r. poz. 2469) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) uchwala się, co następuje:  

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Tracą moc: uchwała Nr XXXVIII/517/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Łask na 2022 rok” i uchwała Nr XXXVIII/518/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/552/2022 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 30 marca 2022 r. 

 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁASK NA ROK 
2022 

Rozdział 1. 
WPROWADZENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Łask na 2022 rok, zwany dalej Programem, jest dokumentem, który wyznacza cele 
i sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz problemów związanych 
z uzależnieniami behawioralnymi na terenie Gminy Łask. Program określa lokalną strategię w zakresie 
profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania 
alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii 
jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zmianami), zwane dalej ustawami. 

Program wyznacza zadania zgodne z kierunkami zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2021-2025, dotyczącymi realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, w tym: 
uzależnieniem od alkoholu, od zachowań (uzależnienia behawioralne), od narkotyków oraz Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łask. W Programie uwzględnione zostały również 
rekomendacje i priorytety dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z tymi rekomendacjami Program powinien stanowić 
najlepiej dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź na problemy związane z piciem alkoholu, 
zażywaniem narkotyków i uzależnień behawioralnych, z uwzględnieniem jego lokalnej specyfiki. 
W związku z powyższym działania zawarte w Programie oraz sposoby ich realizacji są dostosowane 
do potrzeb Gminy i możliwości prowadzenia określonych form pracy, w oparciu o posiadane zasoby 
instytucjonalne i osobowe. 

Realizując program należy przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde zadanie, które zostało 
wpisane do programu, dotyczyło profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w rozumieniu wyżej wymienionych ustaw. 

Na realizację zadań określonych w gminnym programie wykorzystywane są środki finansowe 
zgodnie z art. 18² ustawy, który brzmi następująco: „dochody z opłat za wydane na podstawie 
art. 18 lub art. 18¹ zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na 
realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą 
być przeznaczone na inne cele”. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy 
wynikających z ustawy oraz niniejszego programu zostały ujęte w planie budżetu Gminy Łask na rok 
2022 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i rozdział 
85153 - przeciwdziałanie narkomanii. 
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Wykorzystane są również środki wprowadzone ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z promocją prozdrowotnych wymogów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492), która  
wprowadziła zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. 
w art. 9 ust. 3 ustawy wprowadzono opłatę za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej 
napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. opłata od małpek). Opłata w części, o której mowa 
w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 9² ust. 21 wspomnianej ustawy, stanowią 
w wysokości: 

1) 50 % dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych; 
2) 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Gmina winna przeznaczyć środki, o których wyżej mowa na działania mające na celu realizację 
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 

Rozdział 2. 
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŁASK 

ZASOBY: 
1. Liczba ludności w 2021 r. w Gminie Łask wynosiła: 

ogółem na pobyt stały - 26762 osób (kobiety - 13954, mężczyźni - 12752) 
w tym dzieci i młodzież razem 3188 (kobiety - 1541, mężczyźni - 1647) /7 - 18 lat/ 
ogółem na pobyt czasowy - 430 osób (kobiety - 236, mężczyźni - 194)  
w tym dzieci i młodzież 111 osób (kobiety - 66, mężczyźni - 43) /7 - 18 lat/ 

2. Placówki oświatowo - wychowawcze 
• szkoły podstawowe - 9 (w tym 3 Niepubliczne Szkoły Podstawowe) 
• licea ogólnokształcące - 2 
• zespoły szkół ponadpodstawowych - 2 
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 1 
• Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 1 
• Pogotowie Opiekuńcze - 1 

3. Placówki i organizacje działające w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i pomocy 
społecznej. 
a) Powiatowy Zespół Poradni w Łasku Spółka z o. o. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

i Współuzależnienia 98-100 Łask, ul. Warszawska 62, 
- dostępność dla pacjentów: 

Czas pracy Poradni (pacjenci osobiście lub telefonicznie uzgadniają godzinę wizyty): 

Dzień tygodnia  Godzina 
poniedziałek 15.30 - 19.30 
wtorek 9.00 – 19.00 
środa 15.00 - 19.00 
czwartek 14.00 - 20.00 

- stan zatrudnienia: czterech specjalistów terapii uzależnień, trzech lekarzy psychiatrów.  

liczba zgłoszonych (zarejestrowanych) pacjentów ogółem 98 
liczba pacjentów z rozpoznaniem ZZA 90 
liczba pacjentów z rozpoznaniem współuzależnienie 11 
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liczba pacjentów z rozpoznaniem krzyżowym (alkohol, narkotyki, dopalacze) 6 

stan na dzień 31.12.2021 r. 
- rodzaj usług w ramach kontraktu z NFZ: konsultacje diagnostyczne, indywidualne porady i sesje 
terapeutyczne, grupowe sesje terapeutyczne), poza kontraktem z NFZ prowadzone są terapie 
indywidualne, rozmowy motywujące, grupy wsparcia, 

b) Zespół Interdyscyplinarny w Łasku działający przy MGOPS w Łasku, powołany na mocy 
Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Łasku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Łasku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 
- Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
- Komendy Powiatowej Policji w Łasku, 
- Organizacji pozarządowej, 
- Ochrony zdrowia, 
- Oświaty, 
- Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Łasku, 
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku. 

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 
zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie, 

c) Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "MERKURY " Łask, Ostrów 55  
Klub czynny codziennie oprócz sobót w godz. 16.00 - 21.00 liczba członków około 20 osób. 

W każdy piątek miesiąca w Klubie prowadzona jest grupa wsparcia przez instruktorów terapii 
uzależnień. Instruktorzy oraz siedmiu konsultantów ds. uzależnień dostępni są dla wszystkich 
zainteresowanych w każdy dzień, w godzinach otwarcia Klubu. Jeden raz w tygodniu z pomieszczeń 
Klubu korzysta grupa AA Oaza. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu "Merkury" jest organizacją 
pozarządową działającą na terenie Gminy Łask od roku 1985. Celem Klubu jest kształtowanie 
u członków dążeń do utrzymania trwałej abstynencji oraz stwarzanie warunków do jej utrzymania. 
Promowanie profilaktyki z zakresu uzależnień wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. 
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz oddziaływanie swoim przykładem na inne grupy społeczne 
nieświadome groźby uzależnienia od alkoholu. W ramach działalności Stowarzyszenia większość 
członków posiada szkolenia z pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną, 

d) Placówka Wsparcia Dziennego wraz z filiami w formie świetlic dla dzieci zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym z rodzin dysfunkcyjnych prowadzone przez MGOPS w Łasku: 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku - ul. Stefana Batorego 31, 
98 - 100 Łask, 

- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Łasku, ul. Toruńska 1, 98 - 100 Łask, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Wiewiórczynie, ul. Szkolna 1, 98 - 100 Łask, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Okupie, ul. Akacjowa 4, 98 - 100 Łask, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia we Wrzeszczewicach, 98 - 100 Łask, 
- Placówka Wsparcia Dziennego Filia w Teodorach, 98 - 100 Łask, 

e) Punkt Konsultacyjny przy MGOPS w Łasku – 98 - 100 Łask, ul. Stefana Batorego 31  
W Punkcie w 2022 r. podobnie jak w latach poprzednich planuje się pełnienie dyżurów przez 

trzech specjalistów (psychologa, terapeuty rodzinnego, terapeuty do spraw uzależnień) oraz Radcy 
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Prawnego, łącznie w wymiarze 29 godzin tygodniowo. Radca Prawny w ramach działalności Punktu 
udziela porad z zakresu prawa rodzinnego i karnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
rozwodów, separacji, przemocy domowej, ubezwłasnowolnienia, problemów uzależnień, władzy 
rodzicielskiej). W Punkcie prowadzone są świadczenia: bezpłatne poradnictwo w zakresie 
rozwiązywania trudnych sytuacji osobistych i rodzinnych, konsultacje dla młodzieży w zakresie 
uzależnień od środków psychoaktywnych, socjoterapia, terapia rodzin, psychologia uzależnień, 
wsparcie dla osób współuzależnionych, prowadzenie grup wsparcia, poradnictwo pedagogiczne 
w zakresie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, przemoc domowa, samotność, 
depresja, 

f) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, ul Stefana Batorego 31  
Pomoc finansowa i rzeczowa w 2021 r.: ogółem z pomocy materialnej ośrodka skorzystało: 

440 osób z tego 19 rodzin – to rodziny objęte pomocą z powodu problemu alkoholowego, 4 rodziny 
objęte były pomocą z powodu problemu narkomanii. Rzeczywista liczba osób objętych 
dożywianiem wynosi ok 330 osób. 

- z pomocy w formie posiłku skorzystało 120 osób, w tym 118 dzieci - jedno danie gorące, 
- z pomocy w formie pieniężnej na dożywianie (zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych) 
skorzystało 120 osób, 

g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, ul. 9 Maja 33 
Przy PCPR w Łasku działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek oferuje każdemu, kto 

znajdzie się w potrzebie między innymi: wsparcie psychologiczne, socjalne, emocjonalne. 
Poradnictwo prawne. Poradnictwo dla uzależnionych i rodzin dotkniętych alkoholizmem, 
narkomanią. Współpracę z różnymi służbami publicznymi i innymi instytucjami. 

SZKODY: 
Komenda Powiatowa Policji w Łasku, ul. 9 Maja 32/36.  

- Dane z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, które dotyczą roku 2021 teren miasta i gminy 
Łask: 

- 74 interwencji domowych z udziałem osób nietrzeźwych, 
- 28 osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w KPP 
Łask, 

- 45 kierujących pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, 
- 3 kierujących pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu oraz 14 kierujących rowerem 
w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, 

- 3 przeprowadzone postępowania dotyczące obrotu substancjami psychoaktywnymi oraz 
tytoniowymi, 

- 29 ujawnionych przestępstw z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Dane z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku 

w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego. 
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. do GKRPA w Łasku wpłynęło 

15 nowych wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz rozpatrywano 13 wniosków 
z 2020 roku. 

Łącznie w 2021 r. Komisja zajmowała się 28 sprawami o zastosowanie zobowiązania do 
podjęcia leczenia odwykowego, z tego: 

- 13 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Łasku o zastosowanie obowiązku leczenia 
odwykowego, 
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- 9 wniosków monitorowanych - w trakcie postępowania wyjaśniającego lub wnioski dotyczące osób 
pozostających w kontakcie z Poradnią Odwykową w Łasku, Punktem Konsultacyjnym, bądź 
Stowarzyszeniem Abstynenta Klubu "Merkury", 

- 2 wnioski przesłane ze względu na właściwość miejscową, 
- 2 odstąpienie Komisji od wniosku ze względu na zgon osoby zgłoszonej na leczenie odwykowe, 
- 1 wniosek, odstąpienie ze względu na brak przesłanek zawartych w art. 24 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- 1 wniosek dotyczy osoby, która ukończyła terapię w trybie ambulatoryjnym. 
Komisja zaprasza na posiedzenia, na bieżąco zgłoszonych uczestników postępowania 

o zastosowanie leczenia odwykowego. 
- Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4, ogółem liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w 2021 r. z terenu Gminy Łask wyniosła 701 osób (w tym 319 kobiet oraz 
392 mężczyzn). Liczba osób bezrobotnych posiadająca prawo do zasiłku wyniosła 91, natomiast bez 
prawa do zasiłku 610.  

Rozdział 3. 
DIAGNOZA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM, NARKOMANIĄ 

I UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI 
Opracowując niniejszy dokument wzięto pod uwagę wyniki przeprowadzonej w Gminie Łask na 

przełomie m/cy kwiecień - czerwiec 2021 r. "Diagnozy Problemów Społecznych na Terenie Gminy 
Łask" przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z Krakowa. Celem diagnozy było ustalenie 
skali zagrożeń i problemów społecznych takich jak: alkohol, narkotyki, nikotynizm, dopalacze, 
przemoc w rodzinie i szkole. Próbie badawczej poddano 150 mieszkańców dorosłych gminy, uczniów 
podstawowych szkół publicznych i jednej szkoły ponadpodstawowej oraz 34 sprzedawców 
pracujących w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

Analizując badaną próbę 150 dorosłych mieszkańców gminy ze względu na wiek, można dostrzec, 
że najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 26 – 35 lat (31,33 %). Osoby do 25 roku 
życia stanowiły 12 % badanej społeczności. Respondenci w wieku 36 – 45 lat stanowili 22,67% próby, 
18,67% ankietowanych znajdowało się w grupie 46 – 55 lat, 12,67% próby to osoby w wieku 56 – 
65 lat. Natomiast osoby powyżej 65 roku życia tworzyły 2,67% próby badawczej. Pierwsza część 
pytań, skierowanych do dorosłych mieszkańców Gminy Łask dotyczyła spożywania alkoholu, celem 
rozpoznania skali picia napojów alkoholowych oraz uzależnień. Dorosłym mieszkańcom, zadano 
pytanie o to, jak często spożywają alkohol ? 21,33% badanych nie pije w ogóle alkoholu. Kilka razy 
w roku zdarza się to 39,33% respondentów. Kolejne 31,67% osób sięga po alkohol kilka razy 
w miesiącu, a 8,00% kilka razy w tygodniu. Natomiast 0,67% ankietowanych sięga po alkohol 
codziennie. Następne pytanie dotyczyło rodzaju alkoholu, który mieszkańcy gminy piją najczęściej. 
Większość ankietowanych (spośród 78,67% osób deklarujących spożywanie alkoholu) wskazało na 
piwo (56,78%). Nieco mniej popularne w wyborze dorosłych mieszkańców było: wino (38,41%) 
i wódka (24,58%). 15,25% ankietowanych spożywa nalewki, 10,17% -likiery, 5,08% badanych 
alkohol własnej roboty, a 0,85% osób sięga po alkohol spoza legalnego źródła. Dodatkowo co 
dziesiąty ankietowany spożywa inny alkohol, nie podając jego nazwy. 

W kolejnym pytaniu, mieszkańcy deklarujący spożywanie alkoholu, zostali poproszeni o wskazanie 
przyczyn sięgania po niego. Większość respondentów (spośród tych spożywających alkohol) jako 
powód podaje picie dla towarzystwa (66,95%), ale znaczny odsetek wskazał również na walory 
smakowe (29,66%), chęć złagodzenia stresu (29,66%), chęć lepszej zabawy (23,73%) oraz brak 
konkretnego powodu (17,80%). W dalszej kolejności badani wskazywali na przyczyny takie jak: chęć 
zapomnienia o problemach (10,17%), wpływ znajomych (3,39%) oraz inne powody, których 
respondenci nie wskazali (0,85%). Następnie respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, czy zdarzyło im się wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu. Większość 
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mieszkańców (spośród spożywających alkohol) nigdy nie pracowało w stanie nietrzeźwości (93,22%), 
jednak 5,08% badanych określiło, iż zdarzało się to u nich rzadko, z kolei pojedynczy mieszkańcy 
(1,69%) przyznają, że czasami wykonywali obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu. 

Według 5,33% mieszkańców, spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat na terenie ich gminy 
maleje, a w opinii 26% jest stałe. 38,67% ankietowanych uważa, iż spożycie alkoholu przez 
mieszkańców wzrasta, natomiast 30% badanych nie umiała tego określić. 

Następna próba dotycząca uczniów szkół podstawowych i jednej ponadpodstawowej polegała 
na wypełnieniu kwestionariusza, który składał się z 46 pytań. Badani poproszeni zostali o wyrażenie 
swoich opinii na tematy zawarte w wymienionych blokach oraz podzielenie się własnymi 
obserwacjami tego, co się dzieje w ich otoczeniu. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili 
uczniowie klas VII (32,74%) oraz uczniowie VI klas, tj. 24,80%. Uczniowie klas IV stanowili 16,27% 
próby badawczej, 19,25% uczniów uczęszczała do klasy VIII, a 6,94% próby to uczniowie klas V. 
Ankietowani uczniowie w wieku 14 – 16 lat to 33,13% próby badawczej. Na pytanie, czy ich zdaniem 
ich rówieśnicy piją alkohol. Ponad połowa uczniów (52,38%) sądzi, że ich rówieśnicy nie sięgają po 
alkohol. 16,67% uczniów uważa, iż ich rówieśnicy piją alkohol, zaś 30,95% uczniów nie potrafiło 
udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zapytano respondentów o to, czy kiedykolwiek próbowali pić 
alkohol. Odpowiedzi twierdzącej udziela tutaj 15,87% uczniów. Alkoholu nie spożywało nigdy 
84,13% uczniów. Do spożywania alkoholu przyznaje się 19,19% dziewczynek i 12,02% chłopców. 
80,81% dziewczynek i 87,98% chłopców nie piło nigdy alkoholu. Wśród uczniów, którzy pili 
kiedykolwiek alkohol, 46,25% osób piło go pierwszy raz w wieku 11 – 13 lat. Natomiast 40 % 
uczniów piło alkohol po raz pierwszy w wieku 14 – 16 lat, a 13,75% uczniów pierwszy raz sięgnęło po 
alkohol w wieku 8 – 10 lat. Uczniowie najczęściej wybierają piwo – taką odpowiedź wskazuje 71,25% 
uczniów. W dalszej kolejności wskazują oni, iż piją także: szampana (56,25%), wino (51,25%), wódkę 
(28,75%) oraz likiery, nalewki (27,50%) i inne alkohole, których uczniowie nie wymieniają (7,50%). 
Następnie poproszono ankietowanych uczniów o wskazanie jak zdobywają alkohol. Ponad połowa 
badanych przyznaje, że zostali nim poczęstowani – 63,75%. Natomiast 16,25% uczniów podkradło 
alkohol rodzicom, kolejne 13,75% dostało go od starszych kolegów, 6,25% osób poprosiło kogoś 
o zakup, a 3,75% uczniów kupiło sobie samodzielnie alkohol. 21,25% uczniów wskazuje inne 
sposoby, jednak nie podając konkretnych przykładów. Większość uczniów przyznaje, że ich rodzice 
wiedzą o spożywaniu przez nich alkoholu – taką odpowiedź wskazało 91,25% uczniów. 8,75% 
uczniów uważa, że ich rodzice nie wiedzą o tym fakcie. 

Jeżeli chodzi o problem nikotynowy to dziewczynki palą najczęściej raz w życiu (5,17%), kilka 
razy (7,75%), a 1,11% dziewczynek często zdarza się palić, natomiast 0,74% pali regularnie. 
W przypadku chłopców 6,87% paliło kilka razy, 7,30% chłopców paliło raz, 0,86% pali często, 
a kolejny 0,43% pali regularnie. Dane pokazują, iż płeć ma znaczenie w przypadku sięgania po 
papierosy przez uczniów. Większy problem nikotynizmu obserwuje się wśród chłopców. 

Telewizja i Internet to główne źródło wiedzy na temat substancji psychoaktywnych – taką 
odpowiedź wskazało 52,18% uczniów. Mniejszą popularnością cieszą się nauczyciele – wskazuje na 
nich 25,20% ankietowanych uczniów oraz rodzina (23,41%). Na znajomych wskazuje 8,73% osób, zaś 
z innych źródeł, których uczniowie nie wskazują, wiedzę czerpie 3,77%. Istotny jest fakt, iż 37,50% 
ankietowanych w ogóle nie czerpie wiedzy na ten temat. Zdaniem uczniów to rodzice (54,56%) oraz 
nauczyciele (46,83%) najczęściej rozmawiają z młodzieżą na temat szkodliwości substancji 
psychoaktywnych. W dalszej kolejności uczniowie wskazują na: pedagoga/psychologa szkolnego 
(13,49%), kolegów/koleżanki (7,34%) oraz inne osoby. Ostatnim problemem poruszanym w badaniu 
dzieci i młodzieży był problem przemocy rówieśniczej. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, 
uczniowie najczęściej wskazywali na następujące zachowania: bicie (85,52%), grożenie, straszenie 
(80,56%), zmuszanie do oddawania pieniędzy (59,92%), kradzież pieniędzy lub innej własności 
(53,17%), spoliczkowanie (51,19%), zmuszanie do oglądania pornografii (50,40%), wysyłanie 
obraźliwych wiadomości (47,82%), podszywanie się w internecie (33,73%), krytykowanie wyglądu 
(29,56%), okazywanie braku szacunku (27,98%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki 
(20,24%) oraz inne zachowania, których nie scharakteryzowano (1,79%). Uczniowie uważają, że 
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przemoc wynika głównie z chorób psychicznych (62,70%), nadużywania narkotyków (62,50%), 
alkoholu (59,52%), ale także z: zazdrości i zaborczości (58,73%), wpływu środowiska (45,04%), 
różnic w poglądach (39,88%), problemów w komunikacji międzyludzkiej (34,52%), braku zaufania 
(29,56%) oraz problemów finansowych (21,03%) i innych czynników, których uczniowie 
nie wskazują (1,98%). 

Z problemem przemocy uczniowie zwróciliby się o pomoc do: rodziny (40,84%), pedagoga 
szkolnego (29,56%), zaufanego nauczyciela (27,18%), Policji (24,01%), kolegi lub koleżanki 
(26,59%), pod telefon zaufania (18,06%), Ośrodka Pomocy Społecznej (8,33%), lekarza (4,96%), 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1,59%), Ośrodka Leczenia Uzależnień (1,39%), 
punktu konsultacyjnego (1,19%), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (0,60%) oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego (0,40%). 3,37 % uczniów wskazuje odpowiedź ,,inne”, jednak nie tłumaczą co 
mają na myśli. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 7,94% osób szukałoby pomocy w Internecie, a 14,19% uczniów 
próbowałoby radzić sobie samodzielnie. 

Następna próba dotyczyła badania sprzedawców pracujących w punktach sprzedaży alkoholu. 
Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące zarówno samego handlu trunkami i możliwych 
związanych z tym negatywnych konsekwencji, jak również innych problemów społecznych. W sumie 
respondenci udzielili odpowiedzi na 17 pytań jednokrotnego wyboru. W badaniu zdecydowaną 
większość stanowiły kobiety – trzydzieści osób i czterech mężczyzn. Najliczniejszą grupę osób 
tworzyli ankietowani w wieku 41 – 60 lat i 26 – 40 lat (po 12 osób). Pytania kierowane do tej grupy 
społecznej miały głównie na celu pogłębienie wiedzy z zakresu problematyki uzależnień od substancji 
psychoaktywnych w gminie oraz sprawdzenie, czy w Gminie Łask przestrzega się ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na pytanie dotyczące sprawdzenia 
dostępności alkoholu dla osób nieletnich 17 ankietowanych uważa, że na terenie gminy nigdy 
nie sprzedaje się alkoholu osobom nieletnim. 11 sprzedawców uważa, że takie sytuacje zdarzają się 
rzadko, a 6 osób wskazało tutaj odpowiedź ,,czasami”. Żaden z ankietowanych nie wskazał 
odpowiedzi ,,często” oraz ,,bardzo często”. Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego, 
trzech ankietowanych sprzedało raz lub kilka razy alkohol osobom niepełnoletnim. Ankietowanych 
zapytano również czy ich zdaniem w Gminie Łask zdarza się, że osoby znajdujące się pod wpływem 
alkoholu siadają za kierownicą. 8 osób przyznało, że takie sytuacje nigdy nie mają miejsca. Natomiast 
zdaniem 11 osób zdarza się to rzadko, 13 ankietowanych twierdzi, iż zdarza się to czasami. 2 osoby 
wskazały odpowiedź ,,często”. Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym jest niezgodna z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ankietowanych zapytano, czy ich 
zdaniem, w gminie sprzedaje się alkohol osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu. 
8 ankietowanych sądzi, iż nie sprzedaje się alkoholu takim klientom. Kolejnych 16 uważa, że takie 
sytuacje zdarzają się rzadko, 5 osób wskazało odpowiedź ,,czasami”, 3 sprzedawców uważa, że takie 
sytuacje mogą zdarzać się często, a  osoby wskazały odpowiedź ,,bardzo często”. Klienci nie mogą 
spożywać alkoholu na terenie sklepu lub w jego najbliższej okolicy. Na to pytanie 11 sprzedawców 
przyznało, że w Gminie Łask klienci nigdy nie spożywają alkoholu na terenie punktu sprzedaży. 
Zdaniem 15 osób taka sytuacja ma miejsce rzadko, 6 ankietowanych uważa, iż ma to miejsce czasami, 
a kolejne 2 osoby wskazały odpowiedź ,,często”. Większość ankietowanych, tj. 23 osoby, nie musiały 
nigdy wzywać policji z powodu zakłócania porządku przez osoby nietrzeźwe, które znajdowały się na 
terenie punktu sprzedaży alkoholu. 9 osobom zdarzało się to, ale rzadko, a kolejnym 2 sprzedawcom 
przytrafia się to czasami. 

Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców wygląda następująco: 13,33% 
badanych zadeklarowało spożywanie środków psychoaktywnych, przy czym 5,33% osób zażywało je 
jednokrotnie, 4,00% zażywa je kilka razy w roku, 1,33% sięga po nie kilka razy w miesiącu, z kolei 
2,67% osób zażywa je raz w miesiącu. Mieszkańcy, którzy mieli kontakt z narkotykami przyznali, iż 
zażywali marihuanę (90%), leki (15%), dopalacze (10%), środki nasenne (10%), amfetaminę (10%), 
ekstazy (5%) oraz kokainę (5%). Głównymi powodami sięgania po substancje psychoaktywne przez 
dorosłych mieszkańców była: ciekawość (60%), chęć lepszej zabawy (55%), towarzystwo (30%), 
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wpływ znajomych (20%), brak konkretnego powodu (10%) oraz chęć złagodzenia stresu (10%). 
W zamierzeniu diagnozy problemu narkotykowego w gminie, było również sprawdzenie dostępności 
środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. W tym celu poproszono wszystkich badanych 
(nie tylko tych, którzy zażywają środki psychoaktywne) o ocenę możliwości pozyskania narkotyków 
na terenie gminy i tu warto zwrócić uwagę na to, że zdaniem 21,33% mieszkańców takie substancje 
w obszarze miejsca ich zamieszkania, jest łatwo pozyskać. Większość badanych nie ma wiedzy na ten 
temat (73,33%), zdaniem 5,33% są one trudno dostępne. Jeżeli chodzi o pozyskanie dopalaczy, to 
Wyniki badania wskazują na to, że mieszkańcy mają nieco mniejszą wiedzę na temat dostępności 
dopalaczy niż narkotyków. 

Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży. Blok pytań dotyczył problemu 
narkotykowego wśród uczniów publicznych szkół podstawowych z Gminy Łask. W pierwszym 
pytaniu zapytano uczniów, czy zdarzyło im się kiedykolwiek próbować zażywać narkotyki. 
Odpowiedzi twierdzącej udziela tutaj 0,60% uczniów. Do sięgania po substancje psychoaktywne 
przyznaje się 1,11% dziewczynek, a 98,89% nigdy nie zażywało tego typu substancji. Natomiast żaden 
z chłopców nigdy nie sięgnął po środki psychoaktywne. Na kolejne 8 pytań odnoszących się do 
kontaktów uczniów z narkotykami i dopalaczami odpowiedzi udzielają wyłącznie uczniowie, którzy 
wskazali, iż mieli kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Największa część uczennic (66,67%) 
zażywała narkotyki w wieku 11-13 lat, a 33,33% dziewczynek pierwszy raz zażywała narkotyki 
w wieku 14 – 16 lat. Uczennice pierwszy raz sięgnęły po substancje psychoaktywne w czasie imprezy 
towarzyskiej (33,33%). Natomiast 66,67% młodych mieszkanek Gminy Łask wskazuje na inne 
okoliczności, jednak ich nie wymieniając. Uczennice środki psychoaktywne zażywają głównie 
w domu (100%) oraz na podwórku (66,67%). Rzadziej sięgają po nie u koleżanki lub kolegi (33,33%). 
Odpowiedzi na kolejne pytania udzielali wszyscy uczniowie biorący udział w ankietowaniu. 
Większość uczniów, nie wie, czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy w ich gminie jest możliwe – 
taką odpowiedź wskazuje 67,06% uczniów. 29,37% uważa, że jest to trudne, zaś 3,57% uważa, że jest 
to łatwe. Zdecydowana większość wszystkich uczniów, którzy brali udział w badaniu, nie zna miejsc, 
w których można kupić narkotyki lub dopalacze (91,67%). Pozostali uczniowie wskazują na: osiedle 
(2,58%), centrum miejscowości (2,38%), dyskotekę (2,58%), teren szkoły (0,99%), siłownię (0,40%) 
oraz inne miejsca, których nie wymienili (3,77%). 1,79% uczniów zna konkretną osobę, u której 
można kupić substancje psychoaktywne. Jeżeli chodzi o profilaktykę to zdaniem uczniów, 
najciekawszymi formami zajęć profilaktycznych są: pogadanki z wychowawcą (55,56%), zajęcia 
warsztatowe z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą (33,33%), zajęcia z przedstawicielami 
Policji (21,63%), spektakle lub musicale profilaktyczne (16,87%) oraz inne formy zajęć (12,50%), 
uczniowie nie podają jednak konkretnych form zajęć. Ponieważ jak wynika z badania 37,50% uczniów 
nie czerpie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych to z tego względu zaleca się zorganizowanie 
zajęć profilaktycznych w celu uświadomienia i uzupełnienia wiedzy jak narkotyki i dopalacze 
negatywnie wpływają na organizm człowieka. Jak wynika z odpowiedzi uczniów, często sięgają oni 
po używki w grupie rówieśniczej, poddając się jej presji. Punktem wyjścia w profilaktyce powinno być 
uświadomienie do czego może doprowadzić stosowanie legalnych substancji psychoaktywnych, które 
torują drogę dopalaczom i narkotykom. Jak konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami 
i wpływem otoczenia, jak odmawiać, gdzie szukać rzetelnej wiedzy i pomocy. Odpowiedź na te 
problemy powinny dać właśnie te zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą.  

Uzależnienia behawioralne to nowa grupa uzależnień psychicznych, które wiążą się 
z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do 
krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich 
powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia. 

Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są: internet, hazard, gry komputerowe, 
zakupoholizm, fonoholizm, pracoholizm, cyberseks. 

Badania wykonane w 2019 r.  przez ETOH – Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii 
Problemów Alkoholowych wskazują, że: 
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Internet to problem, który dotyka głównie ludzi młodych do 34. roku życia, zdecydowana 
większość to dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia. Co dziesiąty nastolatek należy do grupy 
zagrożonych lub uzależnionych. 60% dzieci i młodzieży między 9. a 16. rokiem życia w sposób 
aktywny codziennie lub prawie codziennie korzysta z komputera i Internetu.70% młodych ludzi 
korzysta ze stron prezentujących gry on-line – zdecydowana większość badanych rodziców (83%) 
potwierdza ten fakt.  

Hazard to ponad 50 tys. Polaków uzależnionych od gier hazardowych, a blisko 200 tys. naraża się 
przez swoje zachowanie na ryzyko uzależnienia. W ciągu roku poprzedzającego badanie blisko jedna 
czwarta mieszkańców Polski w wieku powyżej 15. roku życia grała w gry na pieniądze. Wyniki badań 
wskazują, że im młodszy gracz, tym bardziej jest zagrożony uzależnieniem. Wśród osób w wieku od 
15 do 34 lat odsetek graczy mających problem z hazardem jest najwyższy.  

Gry komputerowe to najpopularniejszy sposób korzystania z komputera wśród dzieci w wieku 4–
14 lat. Tak spędza czas 60% dzieci. Gry komputerowe są bardziej popularne wśród chłopców niż 
wśród dziewcząt. Z aktywności tej korzysta 69% chłopców w wieku 4–14 lat i 51% dziewcząt. Wiek 
dziecka jest czynnikiem wyraźnie różnicującym sposób korzystania z komputera. Im starsza grupa 
wiekowa, tym większy odsetek dzieci korzysta z komputera. O ile wśród dzieci w wieku 4–6 lat 
z komputera korzysta 48%, o tyle w grupach starszych (7–10 lat, 11–14 lat) jest to odpowiednio 71% 
i 85% dzieci. 

Kolejne badania zostały przeprowadzone w 2015 r. przez CBOS – Centrum Badania Opinii 
Społecznej, które wskazują między innymi, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie co trzeci 
Polak w wieku 15 + grał w jakieś gry na pieniądze (34,2 %), w tym 7,1 % grała codziennie lub kilka 
razy w tygodniu. Większość korzystających z sieci internetowej (98,1 %) to przeciętni użytkownicy. 
Problem z uzależnieniem od internetu według testu Internet Addiction, test dotyczy obecnie 0,08 % 
badanej populacji, co stanowi 0,12 % korzystających z sieci. Zagrożonym uzależnieniem od internetu 
jest natomiast 1,2 % ogółu badanych, co stanowi 1,8 % korzystających z internetu. 

Jeżeli chodzi o uzależnienia u dzieci i młodzieży to do niepokojących zachowań należy zaliczyć:  
Cyberseks, w cyberprzestrzeni inicjacja seksualna z reguły odbywa się około 16. roku życia, podczas 
gdy inicjacja seksualna w realu ze swoją dziewczyną lub chłopakiem po 18. roku życia. Niemal 40% 
uczniów co najmniej raz otrzymało w sieci propozycję, by nawiązać kontakt seksualny. Aż 73% 
obejrzało co najmniej jeden film pornograficzny, a 17% systematycznie surfuje po stronach o tematyce 
pornograficznej. Fonoholizm, ponad 90% młodych ludzi posiada telefon komórkowy i intensywnie go 
wykorzystuje: 91% raz lub kilka razy dziennie wysyła SMS-y, a 82% wykonuje połączenia 
komórkowe, łączy się za pomocą telefonu z Internetem w celu skorzystania z serwisów 
społecznościowych, portali internetowych lub poczty e-mail. Aż 60% nastolatków przyznało, że 
korzysta z telefonu komórkowego podczas lekcji, 44% w czasie rodzinnego obiadu, a 28% – w kinie. 
Jedzenioholizm, to zespół jedzenia nałogowego (tzw. kompulsywnego) występuje u około 6,6% 
ogólnej populacji oraz u 25% osób dotkniętych otyłością. Jednocześnie wskazuje się, iż problem ten 
w większym stopniu dotyka kobiet niż mężczyzn i wynosi odpowiednio 2-3% oraz 1-2%. Specjaliści 
uważają, że napady żarłoczności dotykają nawet 21% dziewcząt i kobiet, a u dziewcząt i kobiet 
stosujących kuracje odchudzające – blisko 45%. 

Przytoczone powyżej wyniki badań obrazują poziom zagrożenia osób dorosłych, dzieci 
i nastolatków różnymi formami uzależnień od czynności. Lista ta nie kończy się na wymienionych 
wyżej zachowaniach. Duże znaczenie ma wpływ mediów kształtujących trendy mody na nabywanie 
różnych dóbr, m.in. ubrań, nowoczesnych multimedialnych urządzeń technicznych. Ich posiadanie 
zwiększa zarówno poziom własnej satysfakcji dziecka, nastolatka, jak i służy wyrażaniu siebie 
i ekspresji swojego wnętrza. „Być trendy” wśród nastolatków stanowi o ich atrakcyjności, polepsza 
status i miejsce w grupie rówieśniczej. 

Po dokonaniu wyników diagnozy rekomendacje do dalszych działań profilaktycznych 
w Gminie Łask powinny opierać się na kontynuowaniu prowadzonych działań profilaktycznych 
i edukacyjnych, które powinny obejmować wszystkie grupy mieszkańców w tym również tych 
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najmłodszych. Interwencje profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze modyfikowalne 
czynniki ryzyka (sprzedaż alkoholu, zapewnienie opieki nieletnim, zmniejszenie przyzwolenia 
społecznego na spożywanie alkoholu, narkotyków przez nieletnich) i czynniki chroniące (edukacja, 
szkolenia, budowanie umiejętności psychologiczno-społecznych), dotyczące zarówno samych 
uczniów, ale również całej społeczności lokalnej. Należy rozwinąć szeroko rozumianą współpracę 
z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i organizacjami pożytku publicznego. 

Rozdział 4. 
ZADANIA I PRELIMINAŻ WYDATKÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII GMINY ŁASK NA ROK 2022 
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Preliminarz wydatków na 2022 r. z rozbiciem na poszczególne zadania w ramach Działu 851 - ochrona zdrowia, Rozdziału 85154 - 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
1. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD 

ALKOHOLU 
ogółem  89.500 zł 

L .p Zadanie do 
zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy 
i partnerzy 

Wskaźniki Kwota 
w zł 

Realizacja kierunku działań 
określonego w Narodowym Programie 

Zdrowia 
1. Wsparcie 

placówek leczenia 
uzależnienia od 
alkoholu 
działających na 
terenie Gminy 
Łask 

- kierowanie na badania 
w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu, osób 
zgłoszonych do GKRPA, 
- finansowanie szkoleń dla 
instruktorów, specjalistów 
terapii odwykowej, 
- zwiększanie dostępności 
i podniesienie jakości 
pomocy dla członków rodzin 
z problemem alkoholowym, 
- doposażenie w sprzęt, 
materiały edukacyjne, 
informacyjne i inne pomocne 
w prowadzeniu terapii 
odwykowej, 
- poszerzanie oferty leczenia 
uzależnienia od alkoholu, 
w tym o programy 
psychoterapii uzależnienia 
od alkoholu, ograniczania 
picia alkoholu, inne 
programy realizowane w  
poza kontraktem z NFZ, 

 
-PTU i W od 
Alkoholu 
w Łasku 
 
- Gmina Łask 
 
- Organizacje  
Pozarządowe 
i inne 
Stowarzyszenia 
 
- PCPR w Łasku 
 
- MGOPS 
w Łasku 
 
- GKRPA w 
Łasku  

- liczba osób, 
- liczba rodzin, 
- liczba działań, 
- ilość placówek 
zdrowotnych 
świadczących pomoc 
dla osób 
uzależnionych 
i zagrożonych 
uzależnieniem 
w systemie 
ambulatoryjnym 

11.500,- 2.4.1 Zwiększenie dostępności do opieki 
zdrowotnej i programów podnoszących 
jakość życia osób używających 
szkodliwie i uzależnionych  
3.1.1 Edukacja zdrowotna,  
3.1.2 Szkolenie kadr  
3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja 
(readaptacja, reintegracja) zdrowotna, 
społeczna i zawodowa 
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- udzielanie wsparcia dla 
osób po zakończonej terapii 
odwykowej, finansowanie 
grup wsparcia.  

 
2.  

 
Finansowanie 
działalności 
Punktu 
Konsultacyjnego 
prowadzonego 
przez MGOPS 
w Łasku  

 
- pomoc psychologiczna, 
pedagogiczna, 
ukierunkowana głównie na 
rozpoznawanie i wspieranie 
rodzin w sytuacjach 
kryzysowych, w tym 
z problemem alkoholowym, 
narkomanii i innych 
uzależnień od środków 
psychoaktywnych, 
- pomoc dla młodzieży 
w przełamywaniu konfliktów 
wieku dojrzewania,  
- wspieranie poradnictwa, 
prowadzenie grup wsparcia 
dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych. 
- pomoc prawna w zakresie 
uzależnień, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i inne 
porady z zakresu prawa 
rodzinnego i karnego,  
- realizacja szkoleń dla 
terapeutów i działalności 
edukacyjnej.    

 
- MGOPS 
w Łasku jako 
prowadzący 
Punkt 
Konsultacyjny 
 
- GKRPA 
w Łasku 
 
- PCPR w Łasku 
 
- Stowarzyszenie 
Abstynentów 
Klubu Merkury 
w Łasku 
 
- Gmina Łask 
 
- KPP w Łasku, 
 
- placówki 
oświatowe 
z terenu Gminy 
Łask 

 
- liczba osób 
korzystających 
z porad,  
- liczba porad, 
konsultacji, 
- liczba rodzin 
korzystających 
z pomocy 
- liczba porad 
prawnych 
- liczba szkoleń 

 
78.000,- 

 
2.1.1 Działania informacyjne 
i edukacyjne  
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 

2. UDZIELANIE RODZINOM, w KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ 
i PRAWNEJ, a w SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE: 

ogółem: 385.500 zł 
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L.p Zadanie do zrealizowania Sposób realizacji Realizatorzy 
i partnerzy 

Wskaźniki Kwota 
w zł 

Realizacja kierunku 
działań określonego 
w Narodowym Programie 
Zdrowia 

1.  Finansowanie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych 
organizowanych 
w placówkach wsparcia 
dziennego dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym. Udzielanie 
dzieciom wsparcia 
w radzeniu sobie 
z problemami, pomoc 
w odrabianiu lekcji, 
tworzenie różnych form 
aktywnego spędzania czasu 
z nastawieniem na działania 
korygujące oraz 
prowadzenie pomocy 
socjalnej w formie 
dożywiania  

- prowadzenie przez 
MGOPS Placówek 
Wsparcia Dziennego, 
- praca z grupą dzieci, 
pomoc indywidualna 
w nauce, 
- współpraca 
z rodziną dziecka,  
- dożywianie dzieci, 
- finansowanie zajęć 
socjoterapeutycznych, 
opiekuńczo - 
wychowawczych dla 
dzieci z grup ryzyka, 
rozwiązywanie 
problemów rodziny 
oraz realizacja 
indywidualnych 
planów pomocy 
rodzinie, 
przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie.  
- działalność 
edukacyjna, 
szkoleniowa dla 
realizatorów zajęć.  

-MGOPS 
w Łasku 
 
- placówki 
szkolne 
 
-GKRPA 
w Łasku 
 
- PCPR 
w Łasku  

- ilość placówek w których 
organizowana jest pomoc dla 
dzieci, 
- ilość uczestników placówek 
wsparcia dziennego, 
- liczba rodziców i opiekunów 
objętych pomocą,  
- ilość realizowanych 
programów profilaktycznych  
- ilość szkoleń.  

300.000,- 2.1.1 Działania 
informacyjne i edukacyjne 
2.3.1 Profilaktyka 
uniwersalna 

2.  Pomoc w zorganizowaniu 
różnych form wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży, w tym 
z rodzin patologicznych, 

- organizacja 
wypoczynku letniego 
dla dzieci z grup 
ryzyka  

Stowarzyszenia 
i inne 
Organizacje 
Pozarządowe 

- ilość uczestników zajęć,  
- ilość wyjazdów bądź innych 
form spędzania czasu 
wolnego,  

58.500,- 2.1.1 Działania 
informacyjne i edukacyjne 
2.3.1 Profilaktyka  
uniwersalna 
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jako jedno z działań 
alternatywnych, w miejsce 
zagrożeń i zachowań 
ryzykownych  

- organizacja form 
dożywiania podczas 
wypoczynku, 
dofinansowanie 
obozów z programem 
terapeutycznym jako 
uzupełnienie 
całorocznej pracy 
z dziećmi, 
dofinansowanie 
i zagospodarowanie 
innych form 
spędzania czasu 
wolnego  

 
- placówki 
szkolne 
 
- MGOPS 
w Łasku, 
 
- Łaski Dom 
Kultury 
 
- Centrum 
Sportu 
i Rekreacji 
w Łasku,  
 
-Biblioteka 
Publiczna 
w Łasku 

- ilość programów 
profilaktycznych 

3.  Finansowanie działalności 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łasku  

- udział 
w posiedzeniach 
Komisji,  
- wykonywanie 
czynności 
zmierzających do 
zobowiązania osób 
nadużywających 
alkoholu do podjęcia 
leczenia 
odwykowego,  
- opiniowanie 
projektu i realizacji 
GPPiRPA,  
-podejmowanie 
działań o charakterze 

- GKRPA 
 
- Organizacje 
Pozarządowe 
 
- Poradnie 
lecznictwa 
odwykowego 
 
-MGOPS 
w Łasku 
 
- biegli sądowi 
 
- Sąd 
Rejonowy 

- ilość wniosków 
skierowanych w związku 
z nadużywaniem alkoholu, 
- ilość badań wykonanych 
przez biegłych sądowych, 
- ilość działań 
profilaktycznych, szkoleń 
skierowanych do właścicieli i 
sprzedawców punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz ilość 
kontroli przeprowadzonych 
w placówkach handlowych 
zajmujących się sprzedażą 
napojów alkoholowych.  

27.000,- 2.1.1 Działania 
informacyjne i edukacyjne 
2.4.1 Zwiększanie 
dostępności do opieki 
zdrowotnej i programów 
podnoszących jakość życia 
osób używających 
szkodliwie i uzależnionych 
3.1.3 Zadania regulacyjne 
i zapewnienie skutecznego 
egzekwowania przepisów  
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profilaktycznym, 
edukacyjnych 
i informacyjnych 
kierowanych do 
sprzedawców 
napojów 
alkoholowych,  
- kontrola punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych, 
- inne działania 
skierowane do 
społeczności lokalnej. 

w Łasku 
 
- KPP w Łasku 

3. 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 

ogółem 30.000 zł 

L.p.  Zadanie do 
zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy 
i partnerzy 

Wskaźniki Kwota 
w zł 

Realizacja kierunku działań 
określonego w Narodowym 

Programie Zdrowia 
1. Realizacja 

profilaktyki 
problemów 
uzależnień dla 
dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie na 
terenie szkół 
i innych placówek 
oświatowych 
i opiekuńczo - 
wychowawczych 

- organizacja 
warsztatów i  
programów 
edukacyjnych, 
profilaktycznych 
w szkołach, 
przedszkolach oraz 
innych placówkach 
oświatowych, 
realizacja programów 
profilaktyki 

- placówki 
szkolne 
z terenu 
Gminy Łask 
 
- Łaski Dom 
Kultury 
 
- Biblioteka 
Miejska 
 

- liczba i rodzaj podjętych działań,  
- liczba uczestników,  
- ilość placówek, w których 
realizowane będą działania  

25.000,- 2.1.1 Działania informacyjne 
i edukacyjne 
2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 
2.3.2 Profilaktyka selektywna 
3.1.1 Edukacja zdrowotna  
3.1.2 Szkolenie kadr 
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programów 
profilaktycznych 
dla dzieci 
i młodzieży. 
Realizacja innych 
form 
uzupełniających 
programy 
profilaktyczne, 
w tym działalność 
informacyjna, 
edukacyjna. 
Działania 
skierowane do 
społeczności 
lokalnej 

uniwersalnej, 
selektywnej,  
- prowadzenie 
w środowisku dzieci 
i młodzieży działań 
informacyjno - 
edukacyjnych oraz 
zagospodarowania 
czasu wolnego, 
ukierunkowanych na 
rozwój społeczny 
i profilaktykę 
uzależnień 
behawioralnych oraz  
od alkoholu, 
narkotyków.   
- zakup i dystrybucja 
materiałów 
edukacyjnych 
i informatycznych 
o tematyce 
uzależnień,  
- inicjowanie 
i dofinansowanie do 
ogólnopolskich akcji 
profilaktycznych,  
- finansowanie 
warsztatów, szkoleń 
z zakresu profilaktyki 
uzależnień dla 
nauczycieli, 
pedagogów, rodziców 
- realizacja badań, 
sondaży, ankiet, 

- Organizacje 
pozarządowe 
 
- MGOPS 
w Łasku 
 
- Powiat 
Łaski 
 
- PPSSE 
w Łasku 
 
- KPP 
w Łasku 
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diagnozy zagrożeń i 
zapotrzebowania 
profilaktycznego, 
wśród dzieci i 
młodzieży.  
- współpraca z 
lokalnymi mediami i 
instytucjami kultury 
w celu propagowania 
działań na rzecz 
profilaktyki 
uzależnień oraz 
informowania o 
instytucjach i 
placówkach 
świadczących pomoc 
rodzinie. 

 
2. 

Wspieranie 
inicjatyw 
promujących 
„zdrowy styl 
życia”, w tym 
finansowanie 
sportowych zajęć 
pozalekcyjnych 

- promowanie 
abstynencji 
i zachowań bez 
używek, zdrowego 
stylu życia, 
w szczególności 
poprzez: realizację 
pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, zajęć 
rekreacyjnych oraz 
zagospodarowanie 
czasu wolnego, 
organizację kampanii 
edukacyjnych, 
organizację festynów, 
pikników rodzinnych, 
publikację wyników 

 
- placówki 
szkolne 
 
- GKRPA 
w Łasku 
 
- MGOPS 
w Łasku 
 
- KPP 
w Łasku 
 
- Powiat 
Łaski 
 
- Organizacje 

- rodzaj i liczba działań, 
- liczba akcji profilaktycznych 
- liczba dzieci i młodzieży 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych i rekreacyjnych 
- ilość obiektów w których odbywać 
się będą zajęcia, 
- ilość artykułów prasowych 
o tematyce uzależnień. 

 
5.000,- 

2.1.1 Działania informacyjne 
i edukacyjne, 
2.3.1 Profilaktyka uniwersalna, 
3.1.1 Edukacja zdrowotna 
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badań, sondaży 
społecznych oraz 
innych działań 
o charakterze 
lokalnym 

pozarządowe 
 
- placówki 
zdrowia 
 
- CSiR 
w Łasku 

4. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ 
i OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ogółem 37.000 zł 

L.p Zadanie do 
zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy 
i partnerzy 

Wskaźniki Kwota 
w zł 

Realizacja kierunku działań 
określonego w Narodowym 
Programie Zdrowia 

1. Wspieranie 
działalności 
środowisk 
wzajemnej pomocy 
w realizacji zadań 
w zakresie 
profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
poprzez niesienie 
pomocy osobom 
z problemem 
alkoholowym 
i członkom ich 
rodzin 

- konkurs ofert 
dla Organizacji 
Pożytku 
Publicznego,  
- wspieranie 
działalności 
środowisk 
abstynenckich 
i innych 
organizacji 
pozarządowych 
działających 
w obszarze 
profilaktyki 
i uzależnień, 
-organizowanie 
lokalnych imprez, 
konkursów, 
zawodów, 
wycieczek i zajęć 

Stowarzyszenia 
i Organizacje 
Pożytku 
Publicznego  

- liczba organizacji otrzymujących  
wsparcie,  
- liczba osób korzystających z pomocy  
Organizacji Pozarządowych 
- liczba i rodzaj podjętych działań 

37.000,- 2.1.1 Działania informacyjne, 
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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promujących styl 
życia bez 
alkoholu i innych 
używek  

5. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ 
WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO  

Działania Wskaźniki Realizacja kierunku działań określonego w Narodowym 
Programie Zdrowia 

1. Ograniczanie dostępności do 
napojów alkoholowych  
 
 
 
 
 
 
2. Inne działania podejmowane 
w zakresie ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  

- ilość kontroli lub wizytacji 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  
 
- ilość podjętych działań, 
- ilość akcji profilaktycznych, informacyjno - 
edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 
napojów alkoholowych, kampanii społecznych 
dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych 
nieletnim 

3.1.3 Zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego 
egzekwowania przepisów 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Działania informacyjne i edukacyjne 

6. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ 

Działania Wskaźniki Realizacja kierunku działań określonego w Narodowym 
Programie Zdrowia 

Motywowanie do podjęcia pracy osób 
bezrobotnych bądź zagrożonych 
bezrobociem, dofinansowanie w tym 
zakresie do działalności Punktu 
Konsultacyjnego przy MGOPS 

- ilość osób korzystających z oferty Punku  
Konsultacyjnego,  
- ilość osób, które podjęły pracę w wyniku  
uczestnictwa w zajęciach, warsztatach  
w Punkcie Konsultacyjnym, 

2.4.1 Zwiększanie 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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w Łasku. Działania skierowane 
między innymi w kierunku aktywizacji 
zawodowej i reintegracji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu bezrobocia, 
bezdomności, uzależnienia od 
alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych. 

- ilość osób, które skorzystały z pomocy  
prawnej oferowanej w Punkcie  
Konsultacyjnym. 

RAZEM PUNKT / 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6/ -   542.000 zł 
Preliminarz wydatków na 2022 r. z rozbiciem na poszczególne zadania w ramach Działu 851 - ochrona zdrowia, Rozdziału 85153 - 

przeciwdziałanie narkomanii.    
           Razem: 18.000,- 

I.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem                                                                                                                     
500 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego. 
2.Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego 
w materiały niezbędne do prowadzenia terapii dla 
pacjentów z gminy Łask. 
3. Współpraca z Punktem Konsultacyjnym. 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym Programem 
Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.4.1.; 2.4.2. ) 

- liczba podjętych działań, 
- liczba pacjentów w poradni, z uzależnieniem od narkotyków bądź krzyżowym, 
- liczba zakupionych materiałów o charakterze edukacyjnym, pomocniczym i  informacyjnym, 
- liczba osób uzależnionych od narkotyków korzystających z Punktu Konsultacyjnego. 

II.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej                                                                                                                           
1000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
i prawnego w Punkcie Konsultacyjnym. 
2. Prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno - 
Interwencyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków 
i ich rodzin. 
3. Zakup materiałów edukacyjnych. 
 

- liczba podjętych działań, 
- liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych oraz innych podmiotów działających na 
terenie Gminy Łask w zakresie narkomanii i innych uzależnień od środków odurzających, 
- liczba udzielonych porad, 
- liczba zakupionych materiałów edukacyjnych, informacyjnych, 
- liczba udzielonych porad prawnych, 
- liczba szkoleń.  
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(kierunki działań zgodnie z Narodowym Programem 
Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.4.1. ) 
III. 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 na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych           
    6000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie szkół, 
przedszkoli przeznaczonych dla dzieci, młodzieży 
rodziców oraz grona pedagogicznego. 
2.Wdrażanie na terenie gminy rekomendowanych 
programów profilaktycznych. 
3.Realizacja działań profilaktycznych dotyczących 
różnorodnych zagrożeń społecznych np. alkohol, 
narkotyki, cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, 
przemoc itp., które bezpośrednio lub pośrednio mogą 
prowadzić do uzależnienia. 
4.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii 
społecznych, adresowanych do różnych grup 
docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży 
i rodziców. 
5.Organizacja szkoleń, warsztatów, pogadanek, 
wywiadówek z zakresu profilaktyki uzależnień dla 
różnych grup odbiorców. 
6.Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych 
i przedsięwzięć profilaktycznych. 
7.Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz 
informacyjnych na temat różnych problemów 
społecznych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców 
gminy i instytucji pomocowych. 
8.Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej i selektywnej. 
9.Monitorowanie sytuacji w zakresie używania środków 
odurzających, zbieranie i analiza danych, 

- liczba podjętych działań, 
- liczba programów profilaktycznych, 
- liczba osób uczestniczących w programach i przedsięwzięciach profilaktycznych, 
- liczba szkoleń, osób przeszkolonych, 
- ilość zakupionych ulotek, plakatów lub innych materiałów edukacyjnych, 
- liczba zorganizowanych warsztatów, 
- liczba uczestników programów  zakresu profilaktyki selektywnej, 
- liczba uczestników biorących udział w diagnozie, liczba przeprowadzonych ankiet. 
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przeprowadzanie diagnozy, ankiet wśród dzieci i 
młodzieży z zakresu nadużywania środków 
psychoaktywnych. 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym Programem 
Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.4.2.) 
IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywania problemów narkomanii                                                                                  
10 000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Współpraca z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi 
realizującymi cele statutowe w zakresie 
zwalczania narkomanii, 
2.Współpraca z Komendą Powiatową 
Policji w Łasku, 
3.Udzielanie wsparcia placówkom 
oświatowym i kulturalnym w prowadzeniu 
działań związanych z profilaktyką 
narkomanii. 
 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.3.1.; 2.3.2.) 

- liczba podjętych działań 
- liczba osób korzystających z poradnictwa instytucji i organizacji pozarządowych 
- liczba interwencji, przestępstw popełnionych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 
- liczba szkoleń, działań kulturalnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

V. Pomoc społeczna 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                                                    
500 zł 

 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 
przez MGOPS  w Łasku, którego celem 
jest między innymi aktywizacja zawodowa 
i reintegracja społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia, bezdomności, uzależnienia od 

- ilość podjętych działań, 
- ilość porad prawnych, edukacyjnych i innych, 
- ilość zakupionych materiałów pomocnych w pracy z osobami dotkniętymi bezrobociem, bezdomnością i 
uzależnieniem od środków odurzających. 
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alkoholu lub innych środków 
odurzających, pomoc prawna, 
2.Prowadzenie poradnictwa edukacyjnego, 
informacyjnego i prawnego w placówkach 
lecznictwa odwykowego, punktach 
konsultacyjno -  informacyjnych. 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.4.1.; 2.4.2.) 
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Rozdział 5. 
OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI DO ALKOHOLU. 

Ograniczanie dostępności alkoholu następuje poprzez realizację określonych ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, warunków wydawania, cofania i wygasania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrolę przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu. 

1) Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr XLIX/544/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. określiła maksymalną 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla: 
a) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy (a zatem 

napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwo, napojów alkoholowych powyżej 
4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - z wyjątkiem piwa, napojów alkoholowych powyżej 18 % 
zawartości alkoholu), 

b) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
c) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 
Limitowaniem objęte jest zatem wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2) Rada Miejska w Łasku uchwałą Nr L/558/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Za obiekty chronione 
uznano: placówki oświatowo – wychowawcze ( w tym: szkoły, przedszkola, internaty szkolne, 
ośrodki szkolno - wychowawcze), obiekty kultu religijnego (kościoły, cmentarze), obiekty sportowe, 
kąpieliska, baseny. 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m od obiektów chronionych; 

3) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Burmistrz Łasku po zasięgnięciu opinii 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Łasku; 

3) Wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rejestrowane są przez Wydział 
Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku; 

4) Każdy przedsiębiorca otrzymujący zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje pouczony 
i otrzymuje wytyczne z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz z zasad ustalonych przez Radę Miejską w Łasku przez uprawnionego pracownika 
Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku; 

5) Kontrolę w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących reklamy, promocji napojów 
alkoholowych i informowania o sponsorowaniu oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, wykonuje na podstawie 
upoważnienia Burmistrza Łasku Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM 
w Łasku, jako organ zezwalający, lub na podstawie upoważnienia Burmistrza Łasku członkowie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku. Powyższe podmioty mogą 
prowadzić kontrolę współpracując z Komendą Powiatową Policji w Łasku. Mogą również na 
podstawie art. 41 ust. 2, pkt. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
występować przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Rozdział 6. 
ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 
1) Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku należy 

w szczególności: 
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- opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask, 

- inicjowanie, monitorowanie i ocena zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

- opiniowanie wniosków podmiotów występujących o realizację zadań z zakresu   Programu, 
- przedkładanie Burmistrzowi propozycji zapisów do projektu Programu na rok następny, 
- opiniowanie w formie postanowienia, wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami usytuowania na 
terenie Gminy Łask miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia, 
- inicjowanie i podejmowanie czynności zmierzających do prowadzenia postępowań w sprawach 
osób nadużywających alkoholu, zgodnie z art. 24 ustawy, 

- udział członków Komisji w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkomanii; 

2) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku za udział 
w posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie brutto, w wysokości: dla przewodniczącego 
Komisji 240.00 zł, - dla członków Komisji 180.00 zł; 

3) Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi potwierdzenie obecności na posiedzeniu poprzez 
podpis na liście obecności; 

4) Wydatki, o których mowa w pkt 1 i 4 dokonywane są w ramach środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Łasku. 

Rozdział 7. 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

1) Raport z wykonania zadań ujętych w Programie na 2022 r. i efektów jego realizacji zostanie 
przedłożony Radzie Miejskiej w Łasku w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. 

2) Na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do dnia 
15 kwietnia 2023 r. zostanie sporządzona informacja z realizacji działań, które wynikają z gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
Następnie przesłana do Centrum. 

REALIZATOREM GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII USTALA 

SIĘ WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU 
MIEJSKIEGO W ŁASKU 
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