
ZARZĄDZENIE NR 237/2020 
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wierzchosławice                  
z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Wierzchosławice zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki                             
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice 
na 2021 rok". 

2. Ogłoszenie o konsultacjach stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

3. Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice na 2021 rok” stanowi Załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia. 

4. Wyznaczam dzień 3 grudnia 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 17 grudnia 2020 roku 
jako dzień ich zakończenia. 

5. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu należy zgłaszać na formularzach konsultacji, 
których wzór stanowią Załączniki Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy 
Wierzchosławice 

 
 

Andrzej Mróz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2020 

Wójta Gminy Wierzchosławice 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Wierzchosławice dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Gminy   Wierzchosławice 

1. Przedmiot konsultacji: Ogłaszam, że rozpoczęto konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Wierzchosławice na 2021 rok”. 

2. Termin konsultacji: Wyznaczam dzień 3 grudnia 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 
17 grudnia 2020 roku jako dzień ich zakończenia. 

3. Forma konsultacji: Z projektem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice. 

4. Uwagi i propozycje zmiany dotyczące projektu należy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiących 
załączniki Nr 2 do Zarządzenia na adres: Urzędu Gminy Wierzchosławice 33-122 Wierzchosławice 550 lub 
drogą mailową na adres: joanna.bocon@wierzchoslawice.pl.  

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice 
na 2021 rok” . 

5. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje: 

a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych, 

b) złożone na formularzu konsultacji społecznych po upływie terminu wskazanego  na przeprowadzenie 
konsultacji (tj. po 17 grudnia 2020 r.). 

c) nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji. 

   

   

Wójt Gminy 
Wierzchosławice 

 
 

Andrzej Mróz 
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WZÓR 

Pieczęć organizacji pozarządowej 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII / UWAG 

 

Przedmiot konsultacji: Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wierzchosławice na 2021 rok.” 

Termin zgłoszenia opinii do projektu uchwały:  

………………………………….………………………………………………………………….……  

Pełna nazwa organizacji lub osoby fizycznej wnoszącej opinię: 

………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

Propozycje zmian zapisów z podaniem pierwotnego zapisu strony: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Wierzchosławice, dnia ………………………..…………………………………..  

Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela organizacji pozarządowej lub osoby fizycznej : 

…..………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………… 

                                                 (Podpis)   

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2020

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 3 grudnia 2020 r.
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PROJEKT 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Wierzchosławice na 2021 rok” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2020

Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 3 grudnia 2020 r.
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I. Uwagi ogólne. 

 

1. Podstawa prawna i inne uwarunkowania programu. 

  art. 4
1
 ust.1, ust. 5, art. 18

2
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277                   

ze zm.); 

  art. 10 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.); 

  art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

  ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2365 ze zm.); 

  oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1692).  

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowi element lokalnej strategii  

w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

3. Uwzględnia cele dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 

4. Program został opracowany w oparciu o Diagnozę Lokalnych Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii. 

 

II. Diagnoza Lokalnych Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych bardzo ważne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spożycia 

napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych.  

Na terenie gminy Wierzchosławice w grudniu 2018 roku została przeprowadzona diagnoza 

problemu takich zjawisk, jak uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia 

behawioralne, przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło trzy wybrane grupy 

mieszkańców: uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VIII), uczniów klas gimnazjalnych              

oraz dorosłych mieszkańców gminy. Łącznie w badaniu wzięło udział 339 osób. 

 

Liczbowy rozkład poszczególnych grup przedstawia tabela poniżej.  

 

 

Uczniowie szkoły podstawowej                                  

i ówczesnego gimnazjum 

 

 

Dorośli mieszkańcy Gminy Wierzchosławice 

 

189 

 

150 

 

 

Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów 

społecznych, takich jak: 

  problem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież, dostępność 

produktów alkoholowych na terenie gminy, 
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  problem przyjmowania narkotyków przez młodzież jak również ich dostępność                        

na terenie gminy, opinie i postawy wobec substancji psychoaktywnych, 

   zjawisko przemocy postawy i opinie względem tego problemu, zarówno 

występującego w rodzinie jak i przemocy rówieśniczej.  

 

Poruszona została także kwestia wiedzy odnośnie działań profilaktycznych dotyczących 

problemu alkoholowego, prowadzonych na terenie gminy. Aby analiza ta była bardziej 

miarodajna badaniem objęto różne grupy wiekowe respondentów. Analiza i interpretacja 

danych pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz rekomendacji względem planowanych 

przyszłych działań profilaktycznych na terenie gminy Wierzchosławice.  

 

Przeprowadzając diagnozę problemu najpierw młodzi ludzie zostali zapytani o to czy 

według nich alkohol jest szkodliwy dla zdrowia. Zdecydowana większość młodych 

respondentów uważa, zresztą zgodnie z prawdą, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia – taką 

opinie wyraziło 94% uczniów. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę, że nadal część 

ankietowanych uczniów nie widzi niebezpieczeństwa spożywania alkoholu lub też nie chce 

widzieć zagrożenia 6%.  

 

 
 

Młodych respondentów zapytano także o to, czy uważają, iż alkohol zawarty w piwie 

jest inny i mniej groźny dla zdrowia niż w wódce.  Za prawdziwe sformułowanie powyższe 

uznaje 37% uczniów. Warto zatem zwrócić na to uwagę i poszerzyć zakres wiedzy zarówno 

w młodszych, jak i w starszych klasach.  

 

94 

6 

TAK NIE 

Czy uważasz, że alkohol jesy szkodliwy dla 
zdrowia? 
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Podczas prowadzenia badań zapytano uczniów szkół z terenu gminy 

Wierzchosławice dlaczego, ich zdaniem młodzież sięga po alkohol. Trzeba zaznaczyć, że 

respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź na to pytanie. 

 

 

 

 

Respondenci zostali również zapytani o to z kim po raz pierwszy pili alkohol.                         

Na pytanie odpowiedzi udzielili respondenci, którzy wcześniej deklarowali picie alkoholu 

kiedykolwiek w życiu. Analizując okoliczności pierwszego kontaktu z alkoholem                               

na szczególną uwagę zasługuje fakt, że część respondentów przyznała, że po raz pierwszy 

piła z osobami dorosłymi – 23% uczniów wskazało rodzica. Największa część młodzieży 

przyznaje się do picia alkoholu w towarzystwie starszych kolegów – 31% udzieliło takiej 

właśnie odpowiedzi, jakby potwierdzając wcześniejsze założenia o tym, że młodzież                        

ma kłopot z radzeniem sobie z presją grupy rówieśniczej. 

37 

63 

TAK NIE 

Czy alkohol zawarty w piwie jest inny i mniej 
szkodliwy niż w wódce? 

7 

48 

23 

46 

51 

75 
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Z BRAKU ZAJĘĆ W WOLNYM CZASIE 

ŻEBY DOBRZE SIĘ BAWIĆ 

ŻEBY POKONAĆ NIEŚMIAŁOŚĆ 

ABY ZAPOMNIEĆ O KŁOPOTACH W DOMU 

ABY POCZUĆ SIĘ DOROSŁYM 

ABY DOPASOWAĆ SIĘ DO KOLEGÓW 

Jak sądzisz, z jakich powodów młodzież sięga 
po alkohol? 
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Kolejne pytanie dotyczyło kwestii samodzielnego zakupu alkohol. W myśl 

obowiązującego w naszym kraju prawa,  sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest zakazana,                          

a na sprzedawcach ciąży obowiązek legitymowania młodych osób chcących nabyć alkohol. 

Odpowiedzi udzielali wszyscy uczniowie. Wśród badanych 1% uczniów deklaruje 

samodzielny zakup alkoholu. Świadczyć to może o tym, że prawo dotyczące zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim jest na terenie gminy Wierzchosławice raczej respektowane. 

Być może warto dodatkowo podjąć działania informacyjne dotyczące aspektów prawnych 

sprzedaży alkoholu wśród sprzedawców. 

 

W diagnozie został poruszony też problemu narkotyków. Młodzież bardzo często 

eksperymentuje równolegle z różnymi substancjami psychoaktywnymi, zarówno legalnymi, 

jak i nielegalnymi. Konsumpcja narkotyków w młodym pokoleniu wzrasta. Mimo 

podejmowanych działań coraz więcej sytuacji, kiedy młody człowiek ma kontakt                                     

z narkotykami, kończy się dla niego tragicznie. By móc bliżej przyjrzeć się zjawisku.                             

Zapytano młodych respondentów czy zgadzają się z podziałem narkotyków na tzw. 

„twarde” i „miękkie”. Odpowiedzi młodych ludzi podzieliły się pomiędzy wszystkie trzy 

możliwości, jednak najwięcej uczniów nie ma zdania w tej kwestii – 73%. Niestety 5% 

uczniów zgadza się z nieprawdziwym i szkodliwym podziałem. Trzeba w tym miejscu 

podkreślić, że ów podział na narkotyki „twarde” i „miękkie” absolutnie nie jest właściwy. 

Należy zdawać sobie sprawę, że jeden i drugi rodzaj to po prostu narkotyk, który w takim 

samym stopniu prowadzi do uzależnienia, a stosowanie owego podziału wprowadza jedynie 

w błąd młodych ludzi, którzy myślą, że narkotyki „miękkie” są bezpieczne.  

 

 
 

Podczas prowadzonych badań zapytano młodych respondentów, czy znają ze swojego 

otoczenia osoby, które „biorą” narkotyki. Pośród badanej młodzieży największa jej część 

stwierdziła, że nie zna osoby, która miałaby bezpośredni kontakt z narkotykami – znacząca 

większość uczniów, bo 79% zadeklarowało taką odpowiedź. Mimo to pojawiały się 

5 

22 

73 

TAK NIE NIE MAM ZDANIA 

Czy zgadzasz się z podziałem narkotyków  
na "twarde" i "miękkie"? 
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odpowiedzi, że respondenci znają 1 lub 2 takie osoby (12% uczniów udzieliło takiej 

odpowiedzi), a nawet takie, które twierdzą, że znają w swoim otoczeniu więcej osób 

używających narkotyków. Trzeba na ten fakt zwrócić szczególną uwagę, gdyż każdorazowy 

kontakt młodego człowieka z osobą używającą substancji psychoaktywnych zwiększa także u 

niego ryzyko wystąpienia takich zachowań. 

 

 

 

Najważniejsze problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców Gminy Wierzchosławice 

 

Mieszkańcy gminy Wierzchosławice uszeregowali problemy społeczne                                   

od najważniejszego do najmniej ważnego według nich. Jako najważniejszy mieszkańcy 

wskazali alkoholizm, bezrobocie oraz picie alkoholu przez młodzież. Na kolejnych miejscach 

znalazły się: przemoc w rodzinie, przestępczość, narkomania/dopalacze, przemoc i agresja              

na ulicy, zły stan zdrowia społeczeństwa, kryzys moralny, spadek stopy życiowej oraz 

sytuacja mieszkaniowa. Pierwsze trzy pozycje wskazane przez mieszkańców gminy, 

wyznaczają kierunek działań jakie są podejmowane na terenie gminy odnośnie profilaktyki                                            

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

79 

12 
0 

9 
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Czy znasz osobę ze swojego otoczenia, która 
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III. Cele programu. 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania 

narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych w szczególności przez dzieci                   

i młodzież. 

Intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ma na celu 

uświadomienie zagrożeń wynikających z uzależnień. 

Rozwiązywanie Problemów uzależnień jest ważnym obszarem działania administracji 

lokalnej. 

Główne kierunku działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. 

 

Celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii są:  

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemu uzależnień, pomocy 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,                                 

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

sportowych, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                        

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13
1
 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Powyższe zadania zawarto w Narodowym Programie Zdrowia przyjętym na 2016-2020. 
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IV. Realizacja celów 

 

1. Cel w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej                    

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem realizowany będzie 

poprzez: 

  prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu                                        

i narkotyków oraz członków ich rodzin, 

  współpracę z psychologiem, psychiatrą, terapeutą uzależnień, finansowanie ich 

wynagrodzeń, 

  podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób, u których istnieją 

problemy alkoholowe poprzez: 

- badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu – wydawanie opinii 

przez biegłych sądowych; 

- próba kierowania osób uzależnionych bądź spożywających alkohol w sposób 

ryzykowny/szkodliwy na terapię, 

- przygotowanie wniosków do Sądu celem zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego osób uzależnionych, niepodejmujących terapii, 

- informowanie o instytucjach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniem, 

- monitorowanie uczestnictwa w programach terapii uzależnienia, 

  finansowanie lub dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób 

zajmujących się problematyką alkoholową lub narkomanii: członków GKRPA, 

dyrektorów szkół, nauczycieli. 

  dofinansowanie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów 

uzależnień. 

  podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA poprzez udział w konferencjach, 

szkoleniach oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu. 

  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym poprzez zwrot 

kosztów przejazdu na terapię, jak również zwrot wszystkich kosztów wpisanych                        

w realizację danego typu terapii (np.: udział w szkoleniach, kilkudniowych 

warsztatach organizowanych wraz z wyżywieniem itp.). 
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2. Cel w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień                          

od alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie realizowany będzie poprzez: 

  prowadzenie w Urzędzie Gminy Wierzchosławice Punktu Konsultacyjnego dla osób 

potrzebujących pomocy tj. dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar 

przemocy, 

  współpracę z Policją m.in. w zakresie procedury Niebieskiej Karty, GOPS, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Poradniami Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz innymi 

uprawnionymi instytucjami w zakresie skutecznego reagowania w przypadku 

naruszania prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem 

narkotyków lub w stanie nietrzeźwości, a także w zakresie pomocy i ochrony przed 

przemocą w rodzinie, 

  współdziałanie z odpowiednimi instytucjami mogącymi zapewnić pomoc 

psychologiczną. 

3.  Cel prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,                                           

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

sportowych, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 

realizowany będzie poprzez: 

  zakup, prenumeratę i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla 

klientów Punktu Konsultacyjnego oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych, 

placówek medycznych (np. czasopism profilaktycznych, broszur, ulotek, plakatów, 

filmów itp.), 

  umożliwienie dostępu do wiedzy fachowej (książki, filmy, ulotki, itp.), 

  dofinansowanie działań realizowanych m.in. przez szkoły z terenu Gminy 

Wierzchosławice, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach w ramach których aktywnie 

organizowany jest czas wolny dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji, 

podejmujących profilaktykę uzależnień, 

  wspieranie i dofinansowanie wszelkich działań skierowanych do mieszkańców 

Gminy, mających odniesienie do profilaktyki uzależnień, 

  udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 
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  realizację programów profilaktycznych w szkołach, rekomendowanych przez m.in. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Instytut Psychiatrii                        

i Neurologii. 

  finansowanie warsztatów, spektakli i programów profilaktycznych realizowanych                   

w szkołach i przedszkolach, 

  dofinansowanie nagród w konkursach, kampaniach mających odniesienie do szeroko 

rozumianej profilaktyki, organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, GKRPA lub 

Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach, 

  podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą tj. organizacja 

szkoleń, konferencji, spotkań mających odniesienie do szeroko rozumianej 

profilaktyki, 

  działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące rozwiązywania problemów 

wynikających z używania środków odurzających, oraz ze stosowania przemocy, 

skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST; 

  prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, 

dotyczących szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich 

otoczenia, 

  podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie działań 

profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym, 

  organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                          

z elementami profilaktyki uzależnień, 

  prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców, mieszkańców Gminy w zakresie 

szkód wynikających z używania środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz                   

z nieumiejętnego korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu. 

 

4. Cel wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii realizowany będzie poprzez: 

  finansowanie/dofinansowanie imprez, wystaw, prelekcji, konkursów, happeningów, 

konferencji promujących zdrowy styl życia, wskazujących szkodliwość działania 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, szkodliwości nieumiejętnego 

korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu oraz przeciwdziałających przemocy. 
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  dofinansowanie zajęć sportowych skierowanych do uczniów, promujących zdrowy 

styl życia, 

  dofinansowanie działalności świetlic zapewniających dzieciom pomoc w nauce, 

organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zabawy i zajęcia sportowe w tym 

ich doposażenie, 

  dofinansowanie wypoczynku: wycieczek, kolonii, obozów terapeutycznych, dla dzieci 

i młodzieży szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka uzależnienia, 

  finansowanie szkoleń dla pracowników placówek medycznych, placówek 

oświatowych z zakresu procedury wczesnego rozpoznawania problemów 

alkoholowych, stosowania procedury Niebieskiej Karty i krótkiej interwencji, 

  wspieranie działań stowarzyszeń i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie, 

  współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 

Zespołem Interdyscyplinarnym w Wierzchosławicach, Komisariatem Policji                               

w Wierzchosławicach. 

5. Cel podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych              

w art. 13
1
 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                          

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego realizowany będzie poprzez: 

  Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia 

osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji 

napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie 

nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw, 

  Przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie 

materiałów niezbędnych do prowadzenie spraw związanych z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13
1
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

  Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu 

wykrywania naruszeń ustawy, 

  Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 
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V. Działania zmierzające do ograniczenia spożywania alkoholu i używania 

narkotyków. 

1. Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży alkoholu                                 

i spożywania napojów alkoholowych określonych uchwałą Rady Gminy 

Wierzchosławice. 

2. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w zakresie wywieszania w miejscu widocznym 

informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom do lat 18 i nietrzeźwym. 

3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach jest 

powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.  

2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby 

przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

3. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy: 

  Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych                               

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej. 

   Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

   Przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi 

problem alkoholowy i ich bliskimi. 

  Kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane 

przez lekarzy biegłych. 

   Współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie. 

   Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

Wójta Gminy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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   Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży alkoholu celem wydania opinii 

poprzedzających podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

   Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych                 

z uchwałą Rady Gminy Wierzchosławice poprzedzających wydawanie zezwoleń                      

na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

   Współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz 

zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.  

4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków wpływających do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opisana jest na stronie internetowej Gminy 

Wierzchosławice, na stronie jest dostępny wzór wniosku który należy złożyć                                        

u Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

5.  Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa posiedzenia                   

w drugi wtorek miesiąca otrzymuje wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości 190 zł 

brutto. Wynagrodzenie jest jednakowe dla każdego członka Komisji, bez względu jaką 

pełni funkcję w Komisji.  

  Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także 

innym osobom wykonującym na rzecz realizacji gminnego programu określone 

zadania, przysługuje zwrot podróży poza obszar gminy w wysokości określonej  

przepisach, o podróżach służbowych pracowników na terenie kraju. 

 

VII. Pełnomocnik Wójta Gminy Wierzchosławice ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Do obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy Wierzchosławice ds. Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy: 

  Organizowanie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

  Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Leczenia Uzależnień              

od Alkoholu i Narkotyków - wspieranie jego członków merytorycznie, organizacyjnie              

i finansowo. 
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  Opracowywanie i realizacja strategii przeciwdziałania patologiom w porozumieniu                     

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

  Organizowanie systematycznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

  Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych                                

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

  Współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci                 

i młodzieży profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii. 

  Nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Wierzchosławice (zwanego dalej Programem)                  

i wydatkowaniem środków publicznych w ramach w/w Programu. 

  Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

  Opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

  Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie 

poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych. 

  Przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi: 

  projektu Programu  

  planu wydatków w zakresie realizacji Programu  

  sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu. 

 

VIII. Środki na realizację zadania. 

 

1. Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat                       

za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

2. Finansowanie zadań określonych w niniejszym programie odbywa się w oparciu o ustawę 

o finansach publicznych, a w przypadku zlecania wykonania zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe stosuje się również przepisy ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych ustawą z dnia 11 września 

2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.) w odniesieniu                              
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do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

 

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi. 

2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok” sprawuje Wójt Gminy Wierzchosławice. 

3. Realizatorem Programu jest Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Rada Gminy Wierzchosławie otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego 

Programu w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. 

5. W realizacji programu uczestniczą: 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach 

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  Szkoły  z terenu Gminy Wierzchosławice 

  Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach 

   Inne  instytucje zaangażowane w działalność na rzecz profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii. 
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