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Projekt 

 

z dnia  21 października  2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. 

poz. 1372 z późn. zm.) i art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok , którego treść określa załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia....................2021 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na rok 2022 

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

gminnym, a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, w szczególności: 

- tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie; motywuje do powstrzymywania 

się od spożywania alkoholu; 

- działalność wychowawczą i informacyjną; 

- ograniczanie dostępności alkoholu; 

- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

- zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dotyczą w szczególności: 

- działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej; 

- leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych; 

- ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych; 

- nadzoru nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

- zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 

używanie może prowadzić do narkomanii; 

- nadzoru nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

Szkodliwe używanie alkoholu oraz narkotyków powoduje szkody zdrowotne i społeczne takie jak: naruszenie 

zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo 

i bezrobocie. Problemy związane z alkoholem oraz innymi substancjami psychoaktywnymi powodują także 

wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez państwo. Koniecznym staje się podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczania popytu i podaży tych środków, oraz realizacja zadań mających na celu redukcję 

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Szczególnie istotne 

jest, by działania te podejmowane były już na poziomie lokalnym. Wszelkie działania redukujące tego typu 

szkody i zapobiegające powstawaniu problemów stanowią podstawę do przywracania równowagi zdrowotnej 

i społecznej osoby uzależnionej oraz innych współuzależnionych. Zadania w zakresie redukcji szkód dotyczą 

wszystkich grup społecznych i stanowią usystematyzowany proces działań profilaktycznych i terapeutycznych. 

W procesie tym istotne miejsce zajmują edukacja zdrowotna i społeczna, które są realizowane w środowiskach 

dzieci i młodzieży najczęściej w formie programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla gminy Zawadzkie na rok 2022 dostosowany jest do specyfiki problemów uzależnień występujących na terenie 

gminy Zawadzkie i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym 
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i ekonomicznym. Działania związane z profilaktyką mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację 

wcześniej podejmowanych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie. 

I.  Realizatorzy i partnerzy programu. 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - podejmowanie czynności zmierzających do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, powodującej rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek 

publiczny obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej - prowadzenie działań w zakresie pracy socjalnej, pomocy materialnej  

oraz integracji społecznej i zawodowej na rzecz osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin. 

Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy 

domowej. Kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o podjęcie 

stosownych kroków wobec osób nadużywających alkoholu.  

3. Komenda Policji - ochrona przed przemocą w rodzinie, egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych, prowadzenie kontroli trzeźwości kierowców, interwencji w przypadkach zakłócenia 

porządku publicznego oraz podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

szkolnej, dotyczących problematyki związanej ze zjawiskami patologicznymi. Kierowanie do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o podjęcie stosownych kroków wobec osób 

nadużywających alkoholu oraz stosujących przemoc. Z udziałem funkcjonariusza Policji organizowanie oględzin 

i kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

4. Sąd Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich - orzekanie o obowiązku poddania się leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

5. Centrum Terapii i Profilaktyki - poradnictwo, edukacja i konsultacje specjalistów w zakresie psychoterapii 

uzależnień. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.  

6. Placówki oświatowe - realizacja zadań prewencyjnych, dotyczących zapobiegania problemom 

społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty. 

7.   Organizacje pozarządowe - realizacja działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

II.  Diagnoza problemów uzależnień w gminie Zawadzkie (stan na 31.12.2020 r.). 

Gminy, z racji dysponowania wiedzą o problemach swoich społeczności, a także o dostępnych zasobach, 

mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania 

profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska. Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu 

i narkomanii na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia, a poziom spożycia alkoholu 

i używania narkotyków,  jak i rozpowszechnienie szkodliwych tego następstw, są różne w zależności od 

środowiska. 

1. Rynek napojów alkoholowych w gminie Zawadzkie 

Na terenie gminy Zawadzkie ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 102, w tym: 

1) 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa; 

2) 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

Ustalono również maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 69, w tym: 

1) 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa; 

2) 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %. do 18 % zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
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3) 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

 

Ilość punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży  

Punkty do spożycia poza miejscem sprzedaży Punkty do spożycia w miejscu sprzedaży 

rok 2018 2019 2020 rok 2018 2019 2020 

Ilość punktów 21 21 21 Ilość punktów 11 12 11 

Ilość wydanych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu do 4,5 

% 

21 21 21 Ilość wydanych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu do 4,5 % 

11 12 11 

Ilość wydanych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu 

powyżej 4,5 % do 18 % 

20 21 21 Ilość wydanych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu powyżej 

4,5 % do 18 % 

6 7 7 

Ilość wydanych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu 

powyżej  18 % 

21 21 21 Ilość wydanych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu powyżej  

18 % 

11 11 11 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem 

Jednym z zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem jest 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Ilość podjętych działań przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

rok 2018 2019 2020 

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób, co 

do których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu; w 

tym: 

21 24 11 

Wnioski przekazane przez Komisariat Policji w Zawadzkiem 

w odniesieniu do osób, które będąc pod wpływem alkoholu 

zachowywały się w sposób wymagający interwencji policji 

7 5 2 

Wnioski sporządzone przez pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem 

6 9 6 

Wnioski osób z najbliższego otoczenia lub członków rodzin 

osób nadużywających alkohol 

8 10 3 

Sprawy wszczęte w latach poprzednich i kontynuowanie 

przez Komisje 

17 16 15 

3. Rozpoznanie profilaktyczne 

Wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze działające na terenie gminy Zawadzkie realizują zadania 

prewencyjne dotyczące zapobiegania problemom społecznym w oparciu o szkolne programy profilaktyki, co 

wynika z ustawy o systemie oświaty. Cele szkolnych programów profilaktyki koncentrowały się na 

następujących zagadnieniach: 

a) eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

b) rozwijanie postaw prozdrowotnych, 

c) promowanie pozytywnych wzorów osobowościowych, 
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d) prowadzenia doskonalenia nauczycieli i pedagogów związanego z wdrażaniem nowoczesnych i adekwatnych 

technologii określania potrzeb profilaktycznych. 

Ze względu na stan epidemii w placówkach oświatowo-wychowawczych działania profilaktyczne od 1 marca 

2020 roku prowadzone były zdalnie. Wśród uczniów rozprowadzane były materiały profilaktyczne w postaci 

ulotek, broszurek, gadżetów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień. 

4. Działalność Policji 

Komisariat Policji w Zawadzkiem przedstawił informacje dot. zaistniałych zdarzeń związanych bezpośrednio 

z alkoholem. 

Zdarzenia zarejestrowane przez Komisariat Policji w Zawadzkiem związane z alkoholem 

rok 2018 2019 2020 

Interwencje domowe, gdzie sprawcy działali pod wpływem 

alkoholu 

183 287 302 

Liczba kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu 28 71 2 

Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia  12 19 15 

Liczba założonych Niebieskich Kart 15 20 22 

5. Pomoc  terapeutyczna i rehabilitacyjna 

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzi Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach 

Opolskich, są to: świadczenia diagnostyczne, diagnostyczne terapeutyczne, indywidualne i grupowe. Ponadto 

w poradni prowadzona jest pomoc w ramach grup wsparcia - rodzaje grup to: wstępna, początkująca, pogłębiona, 

zapobiegania nawrotom oraz grupy wsparcia dla członków rodzin - rodzaje grup: wstępna, pogłębiona. 

 

Na terenie naszej gminy działa również Punkt Konsultacyjny, w którym prowadzone są bezpłatne porady 

psychologa. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego 

rok 2018 2019 2020 

Ilość konsultacji 110 135 159 

Ilość osób ogółem 

Liczba osób w rodzinie 

Liczba dzieci w rodzinie 

28 

79 

30 

29 

81 

31 

28 

90 

24 

Ilość osób w wieku do 30 lat 10 9 12 

Ilość osób w wieku powyżej 30 lat 14 14 16 

Ilość osób w wieku powyżej 60 lat  4 6 8 

Działa również  Grupa Wsparcia Anonimowych Alkoholików „Nowa” (AA) w Zawadzkiem, której spotkania 

odbywają się w każdy wtorek od godziny 17.00,  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

6. Dane dotyczące udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy, w którym udzielana 

jest bezpłatna pomoc wszystkim osobom, nie radzącym sobie w sytuacji kryzysu, stresu, często związanych 

z doznawaną przemocą - najwięcej porad dotyczy spraw socjalno – prawnych, a także psychologicznych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem udziela pomocy materialnej  rodzinom, gdzie problemy społeczne 

powstały z powodu uzależnienia i współuzależnienia od choroby alkoholowej, to bardzo niepokojące zjawisko 

mające wpływ na przyszłe życie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rodziny te zostały objęte różnymi formami 
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pomocy finansowej, pomocy w naturze oraz pomocy socjalnej. Udzielaną pomoc finansową, głównie pomoc 

w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz w naturze w formie talonów żywnościowych, odzieży itp. 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Ilość osób objętych pomocą przez Zespół Interdyscyplinarny 

rok 2018 2019 2020 

Liczba rodzin objętych pomocą ogółem 247 229 227 

Liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą: 35 33 24 

liczba osób w rodzinach 54 40 30 

 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została udzielona również pomoc dla rodzin 

w postaci zasiłków okresowych, celowych. 

Ilości osób objętych pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

rok 2018 2019 2020 

Ilość osób 242 215 209 

w tym ilość uczniów korzystających z pomocy w formie dożywiania w szkołach 80 61 56 

III.  Cele i zadania programu. 

Głównym celem programu jest kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego stylu życia, umożliwienie 

świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i dorosłych, przerwanie procesu degradacji osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych używek. 

Cel główny:  

zwiększenie działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom 

oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenie 

dostępu do oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych 

uzależnień i przemocy domowej. 

Cele szczegółowe: 

są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii i dostosowane są do lokalnych potrzeb. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Wspieranie 

środowisk „wzajemnej pomocy”, poprzez: 

a) wspieranie Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, 

b) prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

c) współpraca z Grupą AA Nowa w Zawadzkiem, 

d) zakup materiałów biurowych, wyposażenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz biura obsługi, 

e) organizowanie i finansowanie szkoleń. 

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

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez: 

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

b) wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem, 

c) wspieranie i współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy realizacji projektów, 
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d) wspieranie działań i współpraca z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich oraz Komisariatem 

Policji w Zawadzkiem, 

e) dofinansowanie działań prowadzonych przez Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, 

f) kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego lekarza psychiatrę i psychologa w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

g) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu 

obowiązku leczenia  odwykowego. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez: 

a) aktywny udział samorządu lokalnego w kampaniach edukacyjno – profilaktycznych, 

b) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych i informacyjnych- ulotek, broszur, plakatów, gadżetów 

i innych materiałów o tematyce profilaktycznej, itp., 

c) upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu problemów alkoholizmu, narkomanii 

w szczególności w lokalnych mediach, szkołach i innych instytucjach, 

d) zakup telebimu na którym wyświetlane będą ogłoszenia, zaproszenia do udziału w kampaniach społecznych, 

plakaty informujące o wydarzeniach i promujące zdrowy styl życia bez uzależnień, informacje 

o możliwościach uzyskania pomocy: adresy, numery telefonów instytucji działających w obszarze 

profilaktyki, terapii i zwalczania uzależnień, 

e) realizację programu opiekuńczo-wychowawczego obejmującego profilaktykę, w szczególności: 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, skierowanego do dzieci i młodzieży na 

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych wraz z dożywianiem, zakupem materiałów do 

pracy na zajęciach i sfinansowaniem wyposażenia potrzebnego do zajęć, w tym także organizowaniem innych 

zajęć dla w/w dzieci i młodzieży, jak np. wyjazdy do teatru, na basen, do kina, warsztaty profilaktyczne, itp., 

f) organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji i innych zajęć z zakresu tematyki uzależnienia od alkoholu, 

narkomanii oraz przemocy  skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych, 

g) organizację i finansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

h) współpracę z policją oraz z innymi instytucjami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy, 

i) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów jako element programu profilaktycznego, 

j) organizację oraz dofinansowanie różnych imprez np. Dnia Dziecka, Mikołajek, Wigilii, itp., 

k) realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych w korelacji 

ze szkolnymi programami profilaktyki poprzez: 

- realizację programów profilaktycznych w szkołach min. polegających na  współpracy z kadrą pedagogiczną 

szkoły, opiekunami zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

- dodatkowe działania o charakterze edukacyjnym  np. warsztaty, szkolenia przeznaczone dla rodziców 

uczniów, 

- działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, 

l) finansowanie wyżywienia dla dzieci uczestniczących w zajęciach ognisk środowiskowych. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii. Zadanie to będzie realizowane poprzez tworzenie pozytywnych alternatyw 

spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, w każdym zakresie profilaktyki, 

poprzez: 

a) udzielanie dotacji na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji, stowarzyszeń, fundacji, osób fizycznych 

i innych uprawnionych podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
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b) organizowanie  imprez profilaktycznych, 

c) wspieranie działalności i kontynuacja współpracy punktu konsultacyjnego z grupą AA „Nowa” 

oraz współpraca z innymi grupami propagującymi trzeźwość, 

d) utrzymanie i doposażenie placówek organizujących pozalekcyjne formy opieki nad uczniami 

w Żędowicach, Zawadzkiem i Kielczy, 

e) dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, spożywczych, materiałów edukacyjno-informacyjnych 

niezbędnych do realizacji zadań, 

f) dofinansowanie organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych, których celem jest propagowanie idei 

zdrowego stylu życia. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego: 

a) podejmowanie działań edukacyjnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

b) organizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, 

c) wydawanie postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwałach Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem, 

d) prowadzenie z policją cyklicznych akcji prewencyjno-edukacyjnych, 

e) powiadomienie odpowiednich służb o naruszeniu przepisów prawa, min. policji. 

IV.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawadzkiem. 

1. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Burmistrz Zawadzkiego. 

2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

a) podnoszenie   kwalifikacji   i kompetencji   poprzez   udział  w szkoleniach,  konferencjach i seminariach, 

b) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

c) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

d) przeprowadzanie  rozmów  motywacyjno-interwencyjnych  z osobami  mającymi  problem  alkoholowy i ich 

bliskimi, 

e) kierowanie osób nadużywających alkoholu, na specjalistyczne badania wykonywane przez lekarzy biegłych, 

f) współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 

g) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych, 

h) wydawanie opinii o zgodności punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie gminy Zawadzkie oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych, 

i) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w celu 

diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie. 
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4. Procedura rozpatrywania wniosków wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

a) wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może złożyć dowolna osoba (sąsiad, 

krewny, członek rodziny) lub instytucja (zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura 

Rejonowa itp.), która posiada informacje o osobie nadużywającej alkohol, powodującej rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającą się od pracy albo systematycznie zakłócającą spokój lub 

porządek publiczny, 

b) osoba wskazana we wniosku zostaje zaproszona na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w której uczestniczą członkowie komisji, a w uzasadnionych przypadkach przedstawiciele 

instytucji pomocowych, 

c) w trakcie prowadzonego postępowania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może 

zaprosić na posiedzenie jako świadków rodzinę osoby wobec której prowadzone jest postępowanie, 

d) w toku prowadzonego postępowania mimo braku obecności osoby zapraszanej Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może podjąć decyzję o skierowanie danej osoby na badanie 

w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu lub na przymusowe leczenie odwykowe. 

5. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 

udział w posiedzeniach: 

a) dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie 

w wysokości 110,00 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu komisji, 

b) podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi imienna lista wypłat, a jej podstawą jest lista obecności, 

c) członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje zwrot kosztów 

poniesionych z tytułu podróży służbowych dotyczących szkoleń  oraz wyjazdów związanych 

z wykonywaniem zadań komisji. 

V.   Sposób finansowania programu.  

1. Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy stanowiące 

dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty 

gospodarcze w roku 2022, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Dochody te stanowią dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. 

3. Zgodnie z art. 18² w/w ustawy środki te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2022 rok 

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)  oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) organy gminy są zobowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz substancji 

psychoaktywnych. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowane są w postaci Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

gminy Zawadzkie na 2022 rok, który przyjmowany jest przez Radę Miejską w Zawadzkiem. Program został 

opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy i jest 

kontynuacją programów z lat ubiegłych.  

Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych 

z problemem alkoholowym i narkomanią, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem ich wystąpienia. 

Podstawowym założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży 

od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej 

jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania 

przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. 

Źródłem finansowania gminnego programu są środki pozyskiwanie z opłat za korzystanie z  zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 


