
UCHWAŁA NR XXII/226/2020 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października  
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. 
zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 852 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Załącznik 
Nr 1 do  Uchwały Nr XXII/226/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 4 grudnia 2020 r. 
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GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA ROK 2021 

 

 

 
Nozdrzec, grudzień 2020 r. 
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I. WSTĘP Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii należy do zadań własnych gminy. Program uchwalany jest corocznie 
przez Radę Gminy. Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podjęcie działań zmierzających do zapobiegania oraz 
zmniejszania szkód wywołanych nadużywaniem alkoholu oraz środkami odurzającymi 
i narkotykami. Nadmierne spożywanie alkoholu oraz zażywanie substancji psychoaktywnych stanowi 
poważny problem, zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i ogółu społeczeństwa. Alkoholizm 
i narkomania w dzisiejszych czasach, stały się trudnymi problemami społecznymi, które stanowią obecnie 
duże wyzwanie cywilizacyjne, o szerokim zasięgu. Podstawa prawna działań związanych z realizacją  
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest: ·Ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 
poz. 2277 z późn.zm.) ·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2019 
poz. 852 
z późn.zm.) ·Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.2020 poz218 
z późn.zm.) ·Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2020 poz.1876 
z późn.zm.) ·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nozdrzec na lata 2015-2024 
·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016-2020 (t.j. Dz.U.2016 poz.1492 z późn. zm.) ·Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (t.j. Dz.U.2019.2365 
z późn.zm.) Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Nozdrzec, a w tym m.in. osoby uzależnione 
i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą 
z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, placówki 
oświatowe, instytucje kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe oraz 
wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei 
trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA 
GMINY NOZDRZEC Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/298/2018 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 
15 czerwca  
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec, limity ilości 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży są 
następujące: dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 
30 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa - 30 zezwoleń oraz powyżej 18% 
zawartości alkoholu – 30 zezwoleń. W odniesieniu do ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży limity są następujące: dla napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 6 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu z wyjątkiem piwa- 6 zezwoleń, powyżej 18% zawartości alkoholu – 6 zezwoleń. W 2019 r. 
w gminie Nozdrzec wydano ogółem 20 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 18 na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, a 2 zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2019 roku na terenie Gminy Nozdrzec na podstawie oświadczeń 
złożonych przez przedsiębiorców: 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

od 4,5 do 18% 
(z wyjątkiem 

piwa) 

pow. 18% razem 

2 171 412,41 zł 187 462,96 zł 1 351 633,40 zł 3 710 508,77 zł 
Stan na dzień: 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy) 

19 19 21 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
(lokale gastronomiczne) 

  2 3 2 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 
zawartości alkoholu powyżej 18 % w gminie 

19 19 18 
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liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 
zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

1 1 0 

liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

3 7 5 

liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy) 

57 57 55 

liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

4 6 3 

liczba zezwoleń wydanych w danym roku na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy)  

18 30 18 

liczba zezwoleń wydanych w danym roku na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

2 2 2 

Posterunek Policji w Nozdrzcu 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Liczba nietrzeźwych osób nieletnich z terenu gminy: 0 0 0 
Liczba mieszkańców gminy zatrzymanych do 
wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych: 

11 6 10 

Liczba osób nietrzeźwych ujawnionych na terenie gminy 
przewiezionych do Izby Wytrzeźwień: 

0 0 0 

Interwencje funkcjonariuszy Policji w ramach procedury 
„Niebieska Karta” wobec mieszkańców gminy: 

13 14 17 

Liczba osób zatrzymanych w związku z posiadaniem 
substancji psychoaktywnych: 

0 0 0 

Ilość osób, które popełniły przestępstwo kierowania 
samochodem po użyciu substancji psychoaktywnych: 

0 0 0 

Ilość uczniów małoletnich i pełnoletnich wobec których 
interweniowano na terenie  szkoły – stan po spożyciu 
alkoholu bądź substancji psychoaktywnych: 

0 0 0 

W 2018 roku wpłynęło do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
27 nowych wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu i naruszających zasady 
współżycia społecznego. Prowadzono działania w tym rozmowy motywujące wobec 
17 osób. Komisja zleciła przeprowadzenie specjalistycznych  badań w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego wobec 
27 osób. Przygotowano i przekazano do dalszego postępowania na drodze sądowej 
16 wniosków. Komisja rozpatrzyła 32 wnioski wydając 32 pozytywne opinie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży.  W 2018 roku przeprowadzono kontrole 15 punktów 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. W skład zespołu kontrolującego wchodzili: 
pracownik Urzędu Gminy obsługujący wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
funkcjonariusz Policji, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontrola 
przeprowadzona była pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Podczas przeprowadzonej kontroli nie ujawniono uchybień. W 2019 roku 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Nozdrzcu prowadzili rozmowy interwencyjno- motywujące z 19 osobami wobec których wpłynął 
wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe oraz 20 rozmów z członkami ich rodzin, wydano 
20 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nozdrzcu wpłynęło 
w 2019 roku 30 wniosków o leczenie odwykowe, wydano 29 zleceń przeprowadzenia badania przez 
biegłych sądowych oraz skierowano 21 wniosków do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego. 
W 2019 roku w ramach Policyjnej Akcji „Alkohol – ograniczona dostępność” funkcjonariusze Policji oraz 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowali 
8 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.  Podczas przeprowadzonej 
kontroli nie ujawniono uchybień. 

III. OKREŚLENIE ZASOBÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY NODRZECNa terenie Gminy Nozdrzec realizatorami 
Programu są: 
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- Urząd Gminy Nozdrzec, 

- Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania      Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Gminny Ośrodek Kultury, 

- Posterunek Policji, 

- Ludowe Kluby Sportowe z terenu gminy, 

- placówki oświatowe z terenu gminy, 

- stowarzyszenia, organizacje pozarządowe podejmujące zgodnie ze statutami i regulaminami działalność 
w zakresie profilaktyki uzależnień oraz kościoły 

IV. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMUGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 ma na celu: ·przygotowanie młodego 
pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia 
oraz pozbawionego używania substancji psychoaktywnych, ·zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz 
substancji psychoaktywnych, ograniczenia ich negatywnych skutków, ·przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz wczesna profilaktyka i edukacja w zakresie uzależnień, ·pomoc w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych osobom pijącym alkohol 
czy zażywających substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz członkom ich rodzin 
doznającym szkód z tego powodu, ·profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń 
uzależnieniami 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, ·wspieranie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu 
i propagowania zdrowego trybu życia wolnego od nałogów u młodych i dorosłych mieszkańców gminy 
w celu ochrony przed marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym, ·przeciwdziałanie przemocy 
domowej, ·ograniczenie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób młodych, 
·eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ·reintegrację społeczną i zawodową osób 
uzależnionych. Zadania i metody realizacji celów zawartych w Programie: Cele szczegółowe Programu są 
zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków: 

- udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

- motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak 
i terapii osób współuzależnionych, 

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru 
picia, 

- udzielanie pomocy doraźnej, interwencyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnienia 
od narkotyków, zagadnień prawnych związanych z w/w problematyką, 

- dysponowanie aktualnymi informacjami na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb, 
które można angażować w profesjonalną i systemową pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji 
o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

- realizacja programów i podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób młodych spożywających 
alkohol w sposób szkodliwy, 
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- współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od 
alkoholu oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

- dofinansowywanie niektórych działań mających na celu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, 

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: üpodejmowanie przez GKRPA 
czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, przeprowadzanie rozmów i wywiadów 
środowiskowych w sprawach osób nadużywających alkoholu, ümotywowanie osób nadużywających 
alkoholu do podjęcia  leczenia i przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania na obowiązkowe leczenie 
odwykowe, ükompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków 
do Sadu Rejonowego w Brzozowie (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, zalecenie do wykonania 
opinii przez biegłych), üinicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych oraz czynny udział w tworzeniu 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, üfinansowanie udziału członków GKRPA w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia 
i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki uzależnień. 

- zadania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, 
a w szczególności: üprowadzenie i koordynacja działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem 
problemów alkoholowych, üprowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu narkomanii, ünadzór nad 
realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, üwspółpraca z instytucjami 
i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, üwdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich 
i regionalnych kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie: 

- współpraca w ramach lokalnej koalicji na rzecz skutecznego przeciwdziałania 
i rozwiązywania problemów uzależnień pomiędzy: Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem 
Policji, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnikiem Wójta ds. realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, placówkami oświatowymi, 

- działanie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie 

- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie: procedury „Niebieskiej Karty”, dostępnych zasobów 
instytucjonalnych i osobowych, podnoszenia kompetencji instytucji i osób działających 
w  obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 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: 

- dofinansowanie koncertów i programów o tematyce szkodliwości picia alkoholu i zażywania substancji 
psychoaktywnych, propagujących „trzeźwy styl życia” – życia bez nałogów, 

- wspieranie przedsięwzięć turystycznych m.in. wymiany młodzieży, wyjazdów, wycieczek mających na celu 
promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności gospodarowania wolnym czasem, 

- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, 

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez 
uczestnictwo w programach zajęć profilaktycznych, a także edukacyjno- rozwojowych, 
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- propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez dofinansowanie dodatkowych zajęć profilaktyczno- 
kulturalno – artystycznych, edukacyjno- rozwojowych w tym zakupów niezbędnych materiałów i nagród, 
a także dofinansowanie wyjazdów, wycieczek dla mieszkańców gminy, mających na celu promowanie 
zdrowego stylu życia w szczególności dla dzieci i młodzieży 
m. in. z rodzin ubogich oraz patologicznych, uczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów oraz 
budowania zdrowych wolnych od nałogów relacji między uczestnikami wyjazdów oraz umożliwiających 
rozwijanie własnych zainteresowań i hobby, 

- wspieranie finansowe przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego stylu życia 
wolnego od nałogów u dorosłych mieszkańców gminy w celu uniknięcia marginalizacji społecznej, 

- organizowanie i wspieranie przeglądów twórczości, festynów i innych imprez o charakterze 
profilaktycznym, promujących zdrowy styl życia, 

- dofinansowanie i organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy styl życia wspólnie 
z Gminna Biblioteka Publiczną (np. czytanie terapeutyczne, lektura w profilaktyce uzależnień, zajęcia 
relaksacyjne z książką, warsztaty pisarskie, różnego rodzaju konkursy i wernisaże tematyczne, itp.), 

- organizacja i wsparcie finansowe półkolonii letnich, zimowych, czy wakacyjnych form wyjazdowych dla 
dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych (współpraca z klubami sportowymi, 
organizacjami pozarządowymi), 

- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach 
profilaktycznych w świetlicach, 

- edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii; üwdrażanie, uczestnictwo 
w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej, üdofinansowanie uczestnictwa 
w konferencjach, szkoleniach, kursach specjalistycznych grup zawodowych pracujących w obszarze 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, üzakup specjalistycznych opracowań, czasopism, 
publikacji, üprzygotowanie, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki 
alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej, üwspieranie lokalnych koalicji na rzecz 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 
i narkomanii, przeciwdziałania przemocy domowej, a także porozumień z innymi samorządami lokalnymi, 
üdziałalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych, 

- dofinansowanie działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach sportowych związanych 
z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień życia, 

- placówki oświatowe działające na terenie gminy realizują zadania prewencyjne dotyczące zapobiegania 
problemom społecznym w oparciu o tzw. szkolne programy profilaktyki. Cele 
i działania szkolnych programów profilaktyki powinny koncentrować się na następujących zagadnieniach: 
üeliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych związanych 
z spożywaniem alkoholu oraz używaniem substancji psychoaktywnych, a także przemocy, ürozwijanie 
postaw prozdrowotnych, üpromowanie pozytywnych wzorców osobowościowych, 
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- jako formy działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia i kontynuacji w szkołach wskazuje się: 
üorganizowanie profilaktycznych, edukacyjno- rozwojowych zajęć pozalekcyjnych, üdożywianie dzieci 
w ramach zajęć pozalekcyjnych, üorganizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych, 
o charakterze edukacyjnym 
i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych zawierających elementy profilaktyki 
uzależnień, üwspieranie i prowadzenie edukacji szkolnej, przedszkolnej, publicznej w zakresie profilaktyki 
uzależnień, üfinansowanie programów oraz przedstawień profilaktycznych organizowanych 
dla dzieci i młodzieży na terenie gminy dostarczające uczestnikom wiedzy na tematy uzależnień, 
umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie postaw 
asertywnych w sytuacjach namowy na działania niezgodne 
z normami społecznymi, üpropagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego 
czasu poprzez uczestnictwo w programach pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych, w tym zajęć sportowych, 
a także zajęć edukacyjno- rozwojowych, üorganizowanie przedsięwzięć sportowych – imprez, turniejów, 
zawodów sportowych promujących zdrowy styl życia, üpodejmowanie działań o charakterze edukacyjno- 
informacyjnych w zakresie profilaktyki 
i rozwiazywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej adresowane do rodziców, 
opiekunów, osób dorosłych, üzakup potrzebnych materiałów biurowych, plastycznych itp. Do realizacji 
działań 
i zajęć profilaktycznych w szkołach o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz 
promocji zdrowego stylu życia, üzakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z elementami 
profilaktyki uzależnień, üzakup specjalistycznej literatury, prasy oraz filmów edukacyjnych związanych 
z edukowaniem i informowaniem dzieci i młodzieży na temat szkodliwości problemów alkoholowych 
i narkomanii, üprezentacje teatralnych i innych artystycznych form programów profilaktycznych 
dotyczących m.in. problemów uzależnień oraz zjawisk przemocy i agresji, Zadania ujęte w programach będą 
miały określone m.in.: cele programu, harmonogram 
i metody realizacji, uczestników, i ich liczbę, miejsce i czas realizacji, a także środki i materiały niezbędne 
do realizacji. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:Samorząd, realizując poszczególne zadania 
określone w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, może powierzyć je organizacji pozarządowej lub wesprzeć 
organizację w realizacji zadań, które wpisują się w zakres gminnego programu. 

- wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich oraz zajmujących się profilaktyką uzależnień, 

- wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań związanych z: üpromocją 
aktywnych form spędzania wolnego czasu, üprofilaktyką i pracą z grupami ryzyka, üprzeciwdziałaniem 
uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, ürehabilitacją osób uzależnionych i ich rodzin, 

- współfinansowanie imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, których celem 
jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego 

- kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone przez Policje oraz Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży alkoholu 
niepełnoletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży pod zastaw i na kredyt, gmina może podejmować interwencje 
oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny. 
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V. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 
NARKOMANII Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec są środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na trudne do 
dokładnego określenia wysokości wpływów z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na działania programu zostały zawarte 
w budżecie gminy i oparte są o szacunkową kwotę wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych do budżetu Gminy na rok 2021. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku 
kalendarzowym zwiększają wydatki w roku następnym. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach Komisji: Członkowie Komisji będący 
pracownikami Urzędu lub innych jednostek organizacyjnych nie otrzymują wynagrodzenia za udział 
w pracach Komisji, jeżeli odbywają się one w godzinach pracy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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