
Uchwała Nr……… 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ……grudnia 2020 r. 
 

w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień  na rok 2021. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  ( Dz.U. z 

2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)     i   art. 10  

ust. 1-3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ) 

oraz   art.6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2020r. poz. 218) Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 

  

§ 1. 

 
Przyjmuje się do realizacji na rok 2021 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

 
Przyjmuje się do realizacji na rok 2021 Harmonogram działań Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  stanowiący załącznik nr 2 i Preliminarz Wydatków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   stanowiący załącznik nr 3. 

§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021  r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 do uchwała Nr …………… 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …...12.2020 r. 

 

w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień  na rok 2021. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  oraz art.41 ust. 1, 

ust. 2 i  ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz art. 10  ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii oraz   

art.6 ust. 1    i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Rada 

Gminy Marcinowice  uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Uzależnień, który  stanowi podstawę do finansowania działań podejmowanych i finansowanych ze 

środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały ………….  

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …...12.2020 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  GMINY MARCINOWICE  

NA ROK 2021 . 

 

ROZDZIAŁ 1. 

 

WPROWADZENIE 
 
Obszar przeciwdziałania alkoholizmowi regulowany jest przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto w 

świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno zadania z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane 

są w oparciu o cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

W zakresie działań samorządu gminnego, odpowiedzią na ww. ustawy jest opracowanie  

i realizowanie przedmiotowego Programu, który jest opracowany i będzie realizowany jako cześć 

wspólnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom. 

Należy podkreślić, że istotą Programu jest właśnie przeciwdziałanie uzależnieniom, których 

patomechanizm jest podobny niezależnie  od substancji czy czynności , która to uzależnienie 

wywołuje. Charakter podejmowanych działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu 

uzależnień. 

Program stanowi lokalną strategię rozwiązywania problemów z obszaru uzależnień, będąc 

jednocześnie częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z 

tą tematyką, integrację społeczną i zawodową  osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy 

pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu. 

         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia samorządom 

terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec alkoholu, wyznaczając nie tylko konkretne 

zadania, ale także wskazując środki na ich realizację. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy 

należy kontynuować podjęte wcześniej zadania, jednocześnie zapobiegając powstaniu zjawisk, które 

aktualnie występują, zmniejszając ich rozmiary a także zwiększając zasoby do radzenia sobie z już 

istniejącymi problemami. Źródłem problemów może stać się także nadużywanie alkoholu, zarówno 

picie nadmierne jak i w niewłaściwych okolicznościach. Brak wiedzy na temat  oddziaływania 

alkoholu na organizm człowieka może pewnego dnia okazać się szkodliwy dla każdego. 

          Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem całą populację, dlatego też 

przedmiotem działań na rzecz zdrowia publicznego musi być cała populacja ludzi pijących, a przede 

wszystkim tych, którzy z racji wieku dopiero zaczną stawać przed wyborami dotyczącymi ilości i 

częstości picia. 

           Do sporządzenia Programu wykorzystano materiały własne Urzędu Gminy w Marcinowicach, 

w tym diagnozę pt.” Środowiskowa profilaktyka uzależnień. Monitorowanie problemów 

alkoholowych, narkotycznych i przemocowych na terenie Gminy Marcinowice.”, raporty i 

sprawozdania z realizacji zadań własnych Gminy. Program został oparty o analizę danych ( stan na 

listopad 2020  roku  ) pozyskanych od podmiotów współpracujących przy realizacji zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w tym: Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach, Posterunku Policji w Marcinowicach, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego i  organizacji pozarządowych.    

        



      Zadania zawarte w Gminnym Programie  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

na rok 2021 są w dużej mierze kontynuacją zadań realizowanych w ubiegłych latach z 

wykorzystaniem  danych zawartych w Raporcie Diagnostycznym i są inicjowane i realizowane przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy Marcinowice, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

 

 

            ROZDZIAŁ 2. 

 

ZADANIA PROGRAMU 

Zadaniami Programu są: 

• Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od 

alkoholu. 
• Zmniejszanie skutków uzależnień poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym 

prowadzone będą zajęcia wspierające dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

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

• Umocnienie rodziny jako podstawowego środowiska profilaktycznego. 

• Motywowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób 

uzależnionych do podjęcia leczenia, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób, które w związku 

nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich oraz 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. 

• Organizowanie i finansowanie szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz konsekwencji jej doznawania, funkcjonowania osób 

doznających przemocy i stosujących przemoc. 

• Organizowanie i finansowanie kampanii edukacyjnych na tematy związane z profilaktyką 

uzależnień, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej 

problematyki. 

• Dofinansowanie okolicznościowych imprez profilaktycznych, zawodów sportowych, 

spektakli, festynów promujących zdrowy styl życia, organizacja konkursów z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, osób starszych. 

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

• Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 

oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności 

napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18  roku 

życia. 

• Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii. 

• Tworzenie koalicji pomiędzy różnego rodzaju instytucjami, rodzicami, młodzieżą, 

organizacjami pozarządowymi, kościołem,  itd. 

• Dofinansowanie programów promujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, 

programów profilaktycznych itp. 

• Udzielanie merytorycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i instytucjom w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

• Wykorzystywanie zasobów lokalnych ( świetlice środowiskowe, sale gimnastyczne, boiska 

sportowe, obiekty wielofunkcyjne „Orliki”, itp. ). 

  



ROZDZIAŁ 3. 

 

DZIAŁANIE PROFILAKTYCZNE I LECZNICZE.  
 

       Rada Gminy określiła na terenie Gminy Marcinowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia: 

- poza miejscem sprzedaży - 120 zezwoleń w tym: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – 40,                                           

   o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )  - 40, o zawartości powyżej 18%  

   alkoholu – 40; 

- w miejscu sprzedaży - 60 zezwoleń w tym: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo                                            

   - 20, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – 20, o zawartości powyżej  

   18% alkoholu – 20.   

        Limit zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jest wykorzystany w 50%, natomiast do spożycia w miejscu sprzedaży w 25%. Na jedno 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu przypada  87 mieszkańców Gminy. 

        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Punktem Konsultacyjnym 

w 2020 r. przeprowadzili 148 rozmów edukacyjno-motywujących z osobami nadużywającymi 

alkoholu i łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne lub osobami współuzależnionymi , z tego:  

- leczenie w zamkniętym szpitalu  podjęło 4 osoby 

- w otwartym ( ambulatoryjnym ) leczenie podjęło 6 osób 

- do Sadu Rejonowego w Świdnicy  skierowano 1 osobę w celu przebadania w przedmiocie     

uzależnienia od alkoholu i leczenie odwykowe.  

         Problem nadużywania alkoholu często wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w 

rodzinie ( przemocy fizycznej, psychicznej bądź ekonomicznej ). W celu natychmiastowego i 

sprawnego działania, na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, powołano Zespół 

Interdyscyplinarny. W 2020 roku Zespół odbył 3 posiedzenia. Zostało powołanych 21 Grup 

Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbyły 36 posiedzeń. W 2020 r, 

zamknięto 14 Niebieskich Kart oraz  wszczęto 21 procedur "Niebieskiej Karty". Zasadnicza różnica 

między zespołem a grupą roboczą polega na tym, że zespół określa główne kierunki działań w 

obszarze przeciwdziałania przemocy, wypracowuje modele i zasady współpracy, a grupy robocze, 

opracowując i realizując indywidualny plan pomocy, monitorują sytuację konkretnej rodziny. 

         Ofiarom przemocy  udzielono pomocy poprzez realizację procedury Niebieskich Kart, 

poradnictwo prawne, rodzinne, psychologiczne, kierowanie wniosków do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prokuratury, Sądu Rejonowego w Świdnicy, 

motywowanie do podjęcia rozmowy z terapeutą ds. uzależnień oraz podjęcia terapii dla 

współuzależnionych oraz poprzez monitoring środowiska przez Policję i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz kuratorów sądowych. 

        Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami socjalnymi, członkami Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i 

dzielnicowymi wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy w dalszym ciągu nie dostrzega 

negatywnych skutków problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe 

niechętnie poddają się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. 

 



 

ROZDZIAŁ 4. 

 

CELE PROGRAMU 

 

Podstawowymi celami programu są: 

- ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu i używek  przez niepełnoletnich oraz wdrażanie 

nowoczesnych programów profilaktycznych i metod uczenia postaw i umiejętności służących 

zdrowemu i trzeźwemu życiu, 

- zwiększenie skuteczności oddziaływań zapobiegających powstawaniu nowych przypadków 

uzależnień poprzez podniesienie wiedzy na temat problemów alkoholowych wśród nauczycieli, 

kierowników placówek oświatowo- wychowawczych, rodziców, radnych, sołtysów, sprzedawców 

alkoholu, lekarzy, pielęgniarek, funkcjonariuszy policji, 

- zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków 

odurzających, zmniejszenie dolegliwości i ilości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego poprzez 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie środowisk trzeźwościowych,  

- wzajemna pomoc, objęcie opieką socjoterapeutyczną osób współuzależnionych: współmałżonków, 

rodziców i dzieci, 

   -       reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

   -       wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie, 

   -       tworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej angażującego wiele grup     

           społeczności lokalnej ( młodzieży, wychowawców, przedstawicieli samorządu,  

           instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych ), 

    -      promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania       

            problemów alkoholowych poprzez systematyczną edukację w szkołach w zakresie      

            profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i rodziców, promocja zdrowego stylu życia  

          poprzez edukację w dziedzinie umiejętności społecznych i życiowych, rozwoju zainteresowań oraz 

dbania o prawidłowy rozwój osobowości. 

 

ROZDZIAŁ 5. 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwana dalej Komisją -  

    powoływana jest przez Wójta Gminy Marcinowice na podstawie art. 4¹   ust. 3 i 4 ustawy z  

    dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Do zadań Komisji należy:  

    - krzewienie trzeźwości i abstynencji, motywowanie osób nadużywających alkoholu do    

      podjęcia przez nie leczenia, prowadzenie wstępnych rozmów i motywowanie do podjęcia  

      leczenia odwykowego, 

    - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób  

      uzależnionych od alkoholu, 

    - zasięganie opinii i informacji o osobie zgłoszonej na leczenie m.in. od: rodziny, policji,  

       pracowników socjalnych, 

    - kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych (lekarza psychiatrę      

       i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

    - przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opiniami  

      wydanymi przez biegłych, pracownika socjalnego, 

- kierowanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według  

  miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby , 

- współpraca z Punktem Konsultacyjnym,  

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, m.in. w zakresie realizacji procedury   

   „Niebieskiej Karty”, 

- przekazywanie informacji (internet, ulotki) dla społeczeństwa o możliwościach uzyskania  

  pomocy, w przypadku alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, 



- wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z  

  uchwałami Rady Gminy Marcinowice o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o  

  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na   

  sprzedaż napojów alkoholowych, 

- koordynowanie całości działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  

  alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

3. Komisja wykonuje prace w ramach realizacji zadań określonych w niniejszym Programie. 

4. Komisja wykonuje swoje prace w trakcie posiedzeń oraz kontroli. 

5. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych członkowie otrzymują za udział 

w posiedzeniach komisji w  siedzibie urzędu i posiedzeniach  wyjazdowych, wynagrodzenie brutto w 

wysokości: 

-przewodnicząca- 220,00 zł 

-zastępca-170,00 zł 

-członkowie- 150,00 zł 

Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi udział w posiedzeniach komisji oraz podpis na liście 

obecności.  

 

 

ROZDZIAŁ 6. 

 

Adresaci i realizatorzy programu. 

 

Program jest kierowany do osób uzależnionych i współuzależnionych, jednak obejmuje swoim zasięgiem 

wszystkich mieszkańców Gminy Marcinowice. Aby realizacja celów określonych w programie była 

możliwa, koniecznym jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz promocji zdrowia. 

Animatorami i wykonawcami zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień  są:  

-  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

-    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach, 

-    Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,  

-  nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy, 

-   lekarze i pielęgniarki środowiskowe Ośrodka Zdrowia w Marcinowicach, Strzelcach i    

     w Wirach, 

-  sprzedawcy alkoholu ( detal, gastronomia, catering ), 

-    Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Jasny Horyzont” w    

     Mysłakowie, 

-   Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach, 

-  inne osoby, które z racji wykonywanego zawodu, doświadczeń czy chęci   

     współdziałania, chcą aktywnie włączyć się w problematykę rozwiązywania   

             problemów uzależnień.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ……………   

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ….12.2020 r. 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ OBIĘTYCH GMINNYM PROGRAMEM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  W 

GMINIE MARCINOWICE NA ROK 2021. 

 

 
 

Treść zadania Sposób realizacji Adresat Termin 

realizacji 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

Zwiększenie  

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych 

oraz dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Działania na rzecz 

ograniczenia 

1. Utrzymanie  Punktu 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnio-

nych i dotkniętych przemocą w 

rodzinie. 

Osoby 

uzależnione 

i 

współuzależnion

e 

 

 

 

Cały rok. 

 

 

 

2. Dofinansowanie działalności 

Stowarzyszeń, które realizują 

zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Stowarzyszenie 

Krzewienia 

Trzeźwości w 

Rodzinie „Jasny 

Horyzont” w 

Mysłakowie 

Cały  rok 

 

 

 

3. Współpraca z lekarzami z terenu 

gminy oraz pielęgniarkami 

środowiskowymi – uświadamianie 

pacjentom z problemem 

alkoholowym ich choroby i 

możliwości kontaktu z Poradnią 

Odwykową. Kierowanie przez 

lekarzy w ramach NFZ chorych na 

zamknięte leczenie odwykowe. 

4.Realizacja programów służących 

rehabilitacji – działań   

podtrzymujących zmianę u osób 

uzależnionych po zakończeniu 

leczenia terapeutycznego, 

utrwalających efekty leczenia, 

służących zdrowieniu oraz 

pomagających w podejmowaniu i 

realizacji zadań wynikających z 

pełnienia ról społecznych oraz 

integrujących osoby uzależnione ze 

społecznością lokalną i jej 

najbliższym otoczeniem (wspie-

ranie  działalności środowisk  

abstynenckich). 

Lekarze 

pierwszego 

kontaktu, 

pielęgniarki 

środowiskowe 

- uzależnieni i 

współuzależnieni 

 

 

Osoby 

uzależnione 

od alkoholu 

i członkowie ich 

rodzin 

Cały  rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 



występujących 

problemów 

alkoholowych 

 

1. Rozmowy interwencyjne człon-

ków Komisji z osobami z proble-

mem alkoholowym oraz z człon-

kami rodzin. 

2.Współpraca z sądem oraz biegły-

mi w sprawie uzależnienia osób od 

alkoholu - skierowanie wniosków o 

zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. 

 
Osoby uzależnione 

i współuzależnione 

 

 

Uzależnieni 

Cały 

rok 

 

 

 

Cały  rok 

 

 

3.Umożliwianie kontaktu z tera-

peutą, psychologiem, prawnikiem w 

Punkcie Konsultacyjnym, Poradni 

Odwykowej. 

Współuzależnien

i 

 

 

 

Cały  rok 

 

 

4. Zorganizowanie i przeprowa-

dzenie w szkołach pogadanek, 

wykładów informacyjnych o 

możliwości uzyskania pomocy w 

przypadku: nadużywania alkoholu, 

środków odurzających, przemocy 

rówieśniczej  czy przemocy w 

rodzinie. 

 

Młodzież i dzieci 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

5.Współpraca z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 

Policją. 

GOPS 

 

Policja 

Cały 

Rok 

 

6. Gromadzenie adresów placówek 

zajmujących się leczeniem 

odwykowym dla uzależnionych i 

współuzależnionych. 

Gminna Komisja 

 

 

Cały rok  

 

 

 

III. 

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 

1. Organizowanie  programów 

profilaktycznych dla dzieci i mło-

dzieży, rodziców i nauczycieli. 

Młodzież i 

dzieci, 

nauczyciele, 

rodzice  

Wg 

potrzeb 

 

2. Prenumerata czasopism  związa-

nych z profilaktyką uzależnień. 

Pedagog szkolny, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Cały 

rok 

  

3. Doposażenie  biblioteki w 

zakresie wiedzy o tematyce 

uzależnień. 

Społeczność 

lokalna 

Cały 

rok 

 

4. Propagowanie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży, 

w szczególności ze środowisk 

zagrożonych uzależnieniami 

oraz organizowanie zdrowych 

i bezpiecznych form spędzania 

czasu wolnego. Wskazywanie 

dzieciom alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

Młodzież i dzieci Cały rok 



5. Finansowanie i realizacja zajęć 

edukacyjnych dla rodziców. 

 

Rodzice  Wg 

potrzeb 

 

6 . Wspieranie szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej, 

zaspakajania potrzeb w zakresie 

sportu i rekreacji. 

Młodzież i dzieci Wg 

potrzeb 

 

7. Organizacja czasu wolnego dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy 

Marcinowice w trakcie wakacji w 

postaci warsztatów i wycieczek 

promujących zdrowie. 

Młodzież i dzieci III kwartał   

2021 

8. Doposażenie w sprzęt i materiały 

świetlice środowiskowe do 

prowadzenia zajęć z dziećmi 

(półkolonie). 

9. Wspieranie szkół w rozwijaniu 

działań profilaktycznych i realiza-

cję adekwatnego do potrzeb pro-

gramu profilaktycznego. 

 

 

 

 

 

Młodzież i dzieci 

 

 

 

 

 

 

Cały 

Rok 

 

______ 

 

Cały 

rok 

 

10. Współpraca z Policją, GOPS-em 

i lekarzami rodzinnymi w celu 

wymiany doświadczeń dotyczą-cych 

problemu narkomanii na terenie 

Gminy Marcinowice. 

Policja, GOPS, 

lekarze rodzinni 

Cały 

rok 

 

11. Podniesienie poziomu  wiedzy 

społeczeństwa na temat proble-mów 

związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i mo-żliwości 

zapobieganiu zjawisku. 

Społeczność 

lokalna 

Cały 

rok 

 

12.Prowadzenie badań związanych 

zwłaszcza z diagnozą zachowań 

problemowych/używaniem 

substancji psychoaktywnych 

podejmowanych przez młodzież 

oraz ewaluacją programów 

profilaktycznych; 

Dzieci i młodzież 

szkół 

podstawowych 

I kwartał 2021 

IV.  

Funkcjonowanie i 

udoskonalenie pracy 

Komisji.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Podjęcie przez Radę Gminy 

uchwał dotyczących Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Uzależnień. 

Rada Gminy IV kwartał 

2021 

2.Szkolenie Komisji z tematów 

wynikających z ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

 

Członkowie 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

problemów 

Alkoholowych 

Wg 

potrzeb 

 



3. Kontrola i przekazywanie 

Wójtowi Gminy wniosków i opinii 

w stosunku do podmiotów 

handlujących alkoholem, a nie 

przestrzegających zasad sprzedaży. 

Członkowie 

Komisji 

 

Cały 

rok 

 

4. Wydawanie opinii o zgodności z 

uchwałami Rady Gminy Marcino-

wice miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 

 

Członkowie 

Komisji 

 

 

Wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
Załącznik nr 3 do uchwały Nr ………………… 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …..12.2020 r. 

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  W  MARCINOWICACH  NA ROK 2021 

 
 

Lp 

 Zadanie do realizacji                              Środki na realizację 

             Plan                               Wykonanie 

Narkoma-

nia 

Rozw.prob. 

alkohol. 

  

1. Wyposażenie świetlic w sprzęt i materiały do prowadzenia 

zajęć  w pozalekcyjnych programach profilaktycznych, 

dofinansowanie spotkań integracyjnych np. Dzień Seniora, 

karnawał, mikołajki itp.  

 26.000,00    

2. Wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, imprez masowych 

propagujących zdrowy styl życia – CKB wspólnie z Radami 

Sołeckimi organizuje Dzień Dziecka, festyny rodzinne, 

pikniki, zabawy karnawałowe. Finansowanie zajęć 

organizowanych w świetlicach środowiskowych,  poprzez 

zatrudnianie animatorów,  prowadzenie warsztatów 

naukowych i z robotyki ( umowa-zlecenie).  

  5.000,00   

3. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Krzewienia 

Trzeźwości w Rodzinie "Jasny Horyzont" w Mysłakowie (w 

ramach oferty konkursowej ogłoszonej przez Wójta Gminy). 

 6.000,00   

4. Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – współ-

praca z sądem oraz biegłymi w sprawie uzależnienia od 

alkoholu (opłaty sądowe, umowy-zlecenia z psychiatrą i 

psychologiem klinicznym w celu wydania opinii o 

uzależnieniu). 

 1.000,00   

5. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez 

pracownika lecznictwa odwykowego w szkołach 

podstawowych ( zajęcia profilaktyczne prowadzone w 

Szkole Podstawowej w Marcinowicach i w Strzelcach w 

klasach I-VIII ). 

 11.700,00   

6. Kampanie, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne 

opracowane i realizowane przez młodzież , skierowane do 

rówieśników (np. organizowanie konkursów w Szkołach 

Podstawowych w ramach Kampanii Profilaktycznych,  

gazetki, zawody sportowe, turnieje, dyskoteki 

bezalkoholowe). Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych odwołujących się do strategii profilaktycznych – 

rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym określeniem norm 

zachowań w różnych sytuacjach ( postawa wobec używek, 

rozwiązywanie konfliktów,  eliminowanie przemocy ) 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na boiskach sportowych, 

halach szkolnych ( umowa-zlecenie dla opiekuna 

sprawującego nadzór nad dziećmi w okresie wakacji) 

2.500.00 

materiały 

profilakty

czne, 

koncert 

muzyczny  

   4.900,00   

7. W miesiącu lipcu planuje się organizację zajęć w formie 

jednodniowych wyjazdów w następującej formule. Zakłada 

się organizację dwóch tygodniowych turnusów po pięć dni 

każdy (od poniedziałku do piątku). W każdy z nich weźmie 

udział 40-45 osób, czyli zajęciami zostanie objętych około 

90 osób. Dzieci zakwalifikowane zostaną na podstawie 

zgłoszeń rodziców. Wyjazdy odbywać się będą pod opieką 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Planuje się 

organizację wyjazdów m.in w następujące miejsca: ogród 

 35.000,00   



zoologiczny, Teatr Lalek, zamek Bolków lub Czocha, 

wioska indiańska. Koszty działań obejmą m.in: wynajem 

autokaru, bilety wstępu, ubezpieczenie, wynagrodzenie dla 

opiekunów, poczęstunek dla dzieci. 

 

8. Finansowanie Punktu Konsultacyjnego w Marcinowicach 

dla osób uzależnionych, współuzależnionych i 

doświadczających przemocy domowej ( umowa), zajęcia 

prowadzone przez 4 godziny w każdy poniedziałek). 

 12.000,00   

9. Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla: sprzedawców, 

nauczycieli, rodziców, radnych, sołtysów członków Komisji 

RPA oraz porad psychologicznych i prawnych dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 

   5.000,00   

10 Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych 

z profilaktyką uzależnień ( książki, czasopisma: Remedium i 

Świat Problemów, udział w Ogólnopolskiej Kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł - zakup ½ pakietu, plakaty i 

ulotki). 

 2.000,00   

11 Wynagrodzenie komisji za posiedzenia, udział w kontrolach 

przedsiębiorców sprzedających alkohol, wizytacji świetlic 

środowiskowych. 

 12.900,00   

12 Artykuły biurowe na obsługę Komisji i Punktu 

Konsultacyjnego( długopisy, kalendarze, teczki ).  

   1.000,00   

  Razem 125.000,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


