
UCHWAŁA NR XXXVII/368/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2, 2a i 5 ustawy z dnia 26 października  
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119  
z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050 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 lata 2022 - 2025, stanowiący Załącznik nr 1 do 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXII/326/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. Rady Gminy Nozdrzec 
w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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Instytut Szkoleniowo-Badawczy, ul. Warneńczyka 87P, 35-612 Rzeszów 

Tel.: 726579387, e-mail: instytut.szkoleniowo-badawczy@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do Uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Nozdrzec  

z dnia ….…….....2022 r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2022 - 2025 

 

 

 

Nozdrzec, marzec 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY 
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I. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), 

samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

 

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 

art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:  

 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- -

wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 
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Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dotyczą w szczególności:  

 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,  

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- -rekreacyjnych dla uczniów, a tak że 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

W celu realizacji tych zadań opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który określa 

lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień 

behawioralnych oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z 

używania alkoholu i narkotyków. 

   

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na lata 2022 - 2025 zawiera zadania, które 

będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od 

substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Program został opracowany na 

podstawie Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Nozdrzec.  

 

Diagnoza miała na celu przedstawienie wyników badań ankietowych 

przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2022 roku, obejmujących podstawowe problemy 

społeczne związane z problemem spożywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak dzieci 

i młodzież, dostępność produktów alkoholowych na terenie gminy, problem przyjmowania 
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narkotyków przez młodzież oraz ich dostępność na terenie gminy, opinie i postawy wobec 

substancji psychoaktywnych. Nie zabrakło również informacji o uzależnieniach 

behawioralnych. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze 

anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w Gminie Nozdrzec wśród trzech grup 

reprezentujących lokalne środowiska:  

1. dorośli mieszkańcy Gminy Nozdrzec;  

2. dzieci i młodzież szkolna  (IV- VIII klasa szkoły podstawowej), 

3. sprzedawcy w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

zjawiska picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci 

i młodzież.  

 

II. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie. Wśród 

przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania społeczne, 

nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utrata zatrudnienia.  

Przyjęło się sądzić, że Polacy piją alkohol często, w dużych ilościach. Należałoby więc 

wnioskować, że istnieje społeczne przyzwolenie, norma, która nie potępia częstego spożywania 

alkoholu, lecz przeciwnie – czyni je społecznie akceptowalnym wzorem postępowania. Średnie 

spożycie alkoholu na 1 mieszkańca naszego kraju 100% alkoholu wynosi 9,62 litra na rok. 

Najczęściej Polacy piją piwo (56%) i wódkę (36%), rzadziej wino (8%).  

Z najnowszych badań wynika także, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 mln 

Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. 

Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. 
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Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla: 

1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, 

2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży, 

3. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

Zezwolenia, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:  

1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;  

2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);  

3. powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 

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, 

 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 2020 r. w Gminie Nozdrzec wydano ogółem 33 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
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Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie Gminy Nozdrzec  

na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców 

 

Do 4,5%  

(oraz piwa) 

 

 

Od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

 

Powyżej 18% 

 

Razem 

  

 2 178 94,01 zł. 

 

199 939,71 zł. 

 

1 389 805,78 zł. 

 

3 768 699,50 zł. 
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19
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2018 2019 2020

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w Gminie Nozdrzec 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

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

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

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży
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Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w Gminie Nozdrzec 

Liczba zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

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

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż nojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne)

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

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

102
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Interwencje Policji

Ilość interwencji domowych

w tym w związku z z alkoholem/narkotykami

Interwencje dot. zakłóceń ładu i porządku publicznego

w tym pod wpływem alkoholu/narkotyków
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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.  

W 2020 roku wpłynęło do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

16 nowych wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu i naruszających 

zasady współżycia społecznego. Prowadzono działania w tym rozmowy motywujące wobec 8 

osób. Do Sądu skierowano 14 wniosków. 

W 2020 roku przeprowadzono kontrole 14 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. 

W 2021 GKRPA przeprowadziła 16 rozmów interwencyjno-motywacyjnych w związku 

z nadużywaniem alkoholu. Do Sądu skierowano 15 wniosków o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. W 2021 roku, przeprowadzono kontrole 25 punktów sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie gminy. 

 

Uzależnienie od narkotyków jest specyficzne z racji na różnorodność iniekcji oraz 

oddziaływania środków. Tak jak dla innych uzależnień, uzależnienie od narkotyków 

charakteryzuje się silną, nabytą potrzebą przyjmowania substancji. Badania przeprowadzone 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskazują, że używanie narkotyków jest 

mniej rozpowszechnione niż spożywanie alkoholu, dotyczy ono 4,7 % populacji Polaków w 

wieku 15-64 lat. W porównaniu do całej populacji najwyższe użytkowanie narkotyków dotyczy 

młodzieży i młodych osób dorosłych w wieku 15-34 lata. 
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Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast: coraz większa powszechność 

i dostępność środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania 

nowych wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających 

ucieczkę od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów.  

Wyniki badania ESPAD przeprowadzone wiosną 2019 roku, wskazują na znacznie 

niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych, niż legalnych, zwłaszcza 

alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, 

którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej 

eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych 

substancji 21,4% młodszych uczniów i 37,0% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod 

względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów 

jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu – ecstasy (5,1%).  

W ciągu ostatnich 10 lat scena narkotykowa zmieniała się w Polsce głównie poprzez 

pojawienie się bardzo dużej liczby nowych substancji psychoaktywnych. Obecnie, według 

badań zrealizowanych przez Centrum Informacji KBPN, wśród klientów programów wymiany 

igieł i strzykawek z końca 2018 roku, po heroinę sięga ponad co czwarty badany (28%), a po 

polską heroinę mniej niż co dziesiąty badany. Pojawienie się nowych substancji 

psychoaktywnych (NSP) spowodowało, że obecnie prawie 40% badanych (2018 rok) zażywało 

NSP. Nadal używana jest amfetamina (46%). Warto zwrócić uwagę, że duży odsetek osób 

przyjmujących narkotyki często sięga po alkohol (80%), benzodiazepiny (55%) oraz metadon 

(57%), czyli substancje legalne. 

 

Czas dojrzewania to często moment buntu i chęci próbowania nowych, zakazanych 

rzeczy. To jednak nie jedyny powód, dla którego nastolatki sięgają po alkohol czy też narkotyki. 

62,6% badanych uczniów Gminy Nozdrzec uważa, że po alkohol młodzież sięga po to 

aby dopasować się do kolegów. Może to świadczyć o tym, że młodzież ma kłopot z radzeniem 

sobie z presją grupy oraz asertywną postawą wobec sytuacji namawiania przez 

kolegów/koleżanki do picia alkoholu. Warto dodać, że także wśród badanych uczniów wielu 

mówiło o chęci poczucia się dorosłym – 35,0% czy też, żeby pokonać nieśmiałość – 14,5%. 

6,5% ankietowanych uczniów szkół podstawowych po alkohol sięga z braku zajęć w wolnym 

czasie. 

 Wśród ankietowanych uczniów 12,6% ma już inicjację alkoholową za sobą. Oznacza 

to, że ponad jedna dziesiąta, badanych w tak młodym wieku miała już kontakt z alkoholem. 

Jest to zatem problem nad którym warto się zastanowić i podjąć działania edukacyjno-
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profilaktyczne w tym zakresie. Po raz pierwszy alkohol młodzi ludzie pili: z rówieśnikami,– 

40,7% badanych, z rodzicami – 14,8%, ze starszymi kolegami - 11,1%, a z innym dorosłym 

członkiem rodziny – 11,1%. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 25,9% badanych uczniów szkół 

podstawowych alkohol spożywało z rodzicami lub innym dorosłym członkiem rodziny.  

Pośród ankietowanych uczniów 2,8% przyznało się do kontaktu z narkotykami.  

 

Należy również zwrócić uwagę na problem spożywania alkoholu przez dorosłych 

mieszkańców Gminy Nozdrzec. 58,0% badanych pije alkohol okazjonalnie. Prawie codziennie 

po alkohol sięga 5,8% badanych, a kilka razy w miesiącu 8,7%. Najczęstszym powodem 

sięgania po alkohol jest chęć dotrzymania towarzystwa – 61,7%. Bez konkretnego powodu po 

alkohol sięga 18,3% ankietowanych, a 13,3% pije, bo lubi smak alkoholu.  

5% dorosłych mieszkańców Gminy Nozdrzec sięga po narkotyki, są to najczęściej 

środki nasenne 60% i marihuana lub haszysz 40%. 90% osób, które zażywają narkotyki robi to 

rzadziej niż raz miesiącu. Powodem sięgania po narkotyki jest najczęściej zabawa czy też relaks 

– 35,3%, ale też problemy w pracy lub w domu – 27,9%. 

 

Przemoc w rodzinie jest z kolei problemem mającym często swoje źródło 

w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, 

psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety 

i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore. Trudno jest ustalić liczbę osób 

zmagających się z problemami alkoholowymi, które niejednokrotnie są przyczyną 

występowania przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej alkoholizmem bądź 

narkomanią, których skutkiem jest często przemoc, odbywa się w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty”. Procedura „Niebieskiej Karty” prowadzona jest przez Zespół 

interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i  obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty 

i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  
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W 2021 roku na terenie Gminy Nozdrzec znacznie spadła ilość wszczętych procedur 

„Niebieskiej Karty”.  
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Skuteczność działań pomocowych w dużej mierze zależy od gotowości osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie zarówno do podjęcia decyzji o skorzystaniu ze wsparcia 

instytucjonalnego rozumianego jako wsparcie instytucji czy organizacji udzielających pomocy 

osobom krzywdzonym lecz także konsekwentnej kontynuacji działań na rzecz poprawy 

swojego bezpieczeństwa. Najważniejszymi barierami zidentyfikowanymi jako utrudniające 

właściwe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym pozostają właśnie kwestie związane z 

postawą i motywacją samej osoby doznającej przemocy do zmiany swojej życiowej sytuacji. 

 

Do grupy uzależnień behawioralnych zaliczają się rozbudowane i różnorodne objawy 

związane z częstym i powtarzalnym wykonywaniem tych samych czynności lub całych grup 

czynności. Najczęściej ich powtarzanie wywołuje pozytywne odczucia u osób z uzależnieniami 

behawioralnymi, takie jak przyjemność, euforia, zaspokojenie czy ulga.  

W obecnie stosowanej klasyfikacji chorób, uzależnienia behawioralne zaliczane są do 

zaburzeń nawyków i popędów.  

W przypadku dzieci częstym objawem i potencjalną przyczyną wystąpienia uzależnień 

behawioralnych jest osłabiona, niewystarczająca więź z rodzicami lub pozostałymi członkami 

rodziny. Również inne zaburzenia występujące w trakcie procesu wychowawczego mogą 

przekładać się na uzależnienie od wykonywania określonej czynności. Ocenia się, że dzieci, 

które wychowywały się w atmosferze przemocy fizycznej lub były pozbawione więzi 

z rodzicami, mają większą tendencję do uzależnień behawioralnych. 

2
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liczba sprawców przemocy domowe (art.. 207 § 1kk)
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Uzależnienia behawioralne to specyficzny rodzaj nałogu, który nie jest związany 

z zażywaniem substancji psychoaktywnych czy spożywaniem określonych pokarmów.  

W obecnych czasach przybierają one na sile i dotyczą coraz większej liczby osób. 

Uzależnienie od konkretnych zachowań, a nie substancji, może skutecznie utrudnić codzienne 

funkcjonowanie. Czynności wynikające z uzależnień behawioralnych wykonywane są 

kompulsywnie, a uzależniony nie jest w stanie samodzielnie zapanować nad potrzebą ich 

zrealizowania.  

Uczniowie szkół podstawowych Gminy Nozdrzec wiele czasu spędzają przed 

monitorem czy to komputera, laptopa czy też telefonu komórkowego. 62,2% młodych ludzi 

w gry komputerowe gra codziennie, po Internecie surfuje codziennie – 76,1% badanych. 14,5% 

respondentów szkół podstawowych przyznaje, że zdarzyło im się zaniedbać obowiązki, rodzinę 

jak również znajomych, ponieważ stracili poczucie czasu przebywając w sieci, bądź 

korzystając z telefonu komórkowego.  

Dorośli również wiele czasu spędzają przed ekranem monitorów.  8,7% badanych gra 

w gry komputerowe, 20,3% surfuje po Internecie, a 13,0% spędza czas w social mediach.  

Dorosłym mieszkańcom Gminy Nozdrzec zdarza się zaniedbywać obowiązki domowe 

aby spędzić więcej czasu w Internecie. Od czasu do czasu zdarza się to 20,3% badanych, a 

rzadko 42,0% badanym.  

Warte uwagi jest również sposób i potrzeba robienia zakupów. 40,6% respondentów 

przyznaje się do tego, że kupuje rzeczy, których nie planowała ponieważ poczuła wewnętrzną 

potrzebę zakupów. 

 

III. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050, z późn. zm.), 

3.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2021 r. z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz.176, z późn. zm.),  

5. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 

z późn. zm),  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0FD2907A-A0D0-4358-BA6C-7F2A399B591B. Podpisany Strona 13



 

strona 13 

 

 
 

6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 

z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, (Dz. U z 2021 r., poz. 1956, 

z późn. zm.),  

8. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021–2025  (Dz. U. z 2021 r. poz. 642). 

 

IV. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ GMINY NOZDRZEC: 

 

1. Przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia oraz 

pozbawionego używania substancji psychoaktywnych,  

2. Zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, 

ograniczenie ich negatywnych skutków, 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wczesna profilaktyka i edukacja w zakresie 

uzależnień, 

4. 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, 

5. Profilaktyka i edukacja w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniami ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

6. 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, 

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

8. Ograniczenie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie osób 

młodych, 

9. Eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

10. Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych. 

 

Cele Programu: 

 

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0FD2907A-A0D0-4358-BA6C-7F2A399B591B. Podpisany Strona 14



 

strona 14 

 

 
 

oraz uzależnień behawioralnych i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez 

dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Nozdrzec. 

 

Cel główny realizowany będzie w obszarach: 

 

 Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców Gminy 

Nozdrzec (dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych.  

 Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.  

 Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne 

symptomy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, ale nie spełniają 

kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód. 

 Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku 

z uzależnieniem. Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: 

program podstawowy, program pogłębiony, program dla DDA, program dla 

współuzależnionych. 

 Rehabilitacji – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, 

socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

 

Cel 1  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających 

substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami 

wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także 

dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Terapia jest ukierunkowana na radykalną zmianę stylu życia pacjentów, zmianę 

środowiska i uzyskanie trwałej abstynencji od środków psychoaktywnych. Osoby 

korzystające z pomocy terapeutycznej uczą się życia poprzez społeczną interakcję (głównie 

w obrębie grupy); nabierają poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, uczą się 

rozumienia i wyrażania własnych emocji.  
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Cel leczenia w społeczności terapeutycznej wykracza daleko poza zmianę zachowań – 

zachowanie jest tylko objawem prawdziwych problemów.  

W myśl filozofii terapii – osoba uzależniona musi zmienić negatywny obraz siebie na 

pozytywny, nauczyć się konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i umiejętności cieszenia 

się z życia po to, by zmniejszyć niebezpieczeństwo powrotu do autodestruktywnych zachowań 

z przeszłości. 

 

SPOSÓB REALIZACJI:  

 

1. Udzielenie wsparcia osobom, po zakończonym leczeniu odwykowym, 

2. Motywowanie i informowanie, zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób 

uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,  

3. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do zmiany 

szkodliwego wzoru picia,  

4. Udzielanie pomocy doraźnej, interwencyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnienia 

od narkotyków, zagadnień prawnych związanych z w/w problematyką, 

5. 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, 

6. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia 

i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

7.  Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

8. Realizacja programów i podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób młodych 

spożywających alkohol w sposób szkodliwy, 

9. 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, 

10. Dofinansowywanie niektórych działań mających na celu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu. 

11. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

 podejmowanie przez GKRPA czynności zmierzających do objęcia leczeniem 

osób uzależnionych,  
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 przeprowadzanie rozmów i występowanie z wnioskiem o udostepnienie danych 

osobowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu oraz 

Posterunku Policji wNozdrzcu, w sprawach osób nadużywających alkoholu, 

 motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia 

i przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania na obowiązkowe leczenie 

odwykowe, 

 kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu 

wniosków do Sądu Rejonowego w Brzozowie (wnioski o udostępnienie danych 

osobowych, zalecenie do wykonania opinii przez biegłych), 

 inicjowanie i prowadzenie działań profilaktycznych oraz czynny udział 

w tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 finansowanie udziału członków GKRPA w szkoleniach i kursach w celu 

doskonalenia i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki 

uzależnień. 

12. Zadania Pełnomocnika Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: 

 prowadzenie i koordynacja działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

 prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu narkomanii,  

 nadzór nad realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  

 współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych 

kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

 

REALIZATORZY ZADANIA  

 

1. Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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przy współpracy z  

 

1. Sądem Rejonowym w Brzozowie, 

2. Placówkami Lecznictwa Odwykowego. 

 

MIERNIKI OSIĄGANIA CELU  

 

 ilość rozmów przeprowadzonych z osobami objętymi postępowaniem komisji 

i osobami zgłoszonymi, 

 ilość osób skierowanych na badanie przez biegłych, 

 ilość wydanych opinii, 

 ilość złożonych wniosków do sądu. 

 

Cel 2  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością 

lokalną. 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

1. 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, 

2. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, 
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3. 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. 

 

 

REALIZATORZY ZADANIA  

 

1. Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

przy współpracy z: 

 

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

3. Posterunkiem Policji w Nozdrzcu. 

4. Placówkami oświatowymi Gminy Nozdrzec, 

 

MIERNIKI OSIĄGANIA CELU  

 

 ilość rodzin objętych pomocą  

 ilość osób, które objętych pomocą,, 

 liczba grup roboczych w pracy których uczestniczył członek GKRPA,, 

 ilość szkoleń, kursów, spotkań. 

 

Cel 3  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- -wychowawczych i socjoterapeutycznych,  
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Profilaktyka jest szczególną procedurą działania, której istotą jest przeciwdziałanie 

zagrożeniom, których wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się być bardzo 

prawdopodobne. 

W warunkach Polskich optymalnym obszarem dla wypracowania i wdrażania działań 

profilaktycznych czy działań typu ograniczania szkód związanych z nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych jest poziom gminy. 

Profilaktyka to promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, 

dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, imprez i projektów realizowanych przez organizacje 

sportowe oraz placówki. Organizowanie lokalnych imprez i programów sportowo-

rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów,  

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

1. Dofinansowanie koncertów i programów o tematyce szkodliwości picia alkoholu 

i zażywania substancji psychoaktywnych, propagujących „trzeźwy styl życia” – życia 

bez nałogów, 

2. Wspieranie przedsięwzięć turystycznych m.in. wymiany młodzieży, wyjazdów, 

wycieczek mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywania 

umiejętności gospodarowania wolnym czasem, 

3. 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, 

4. 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, 

5. Wspieranie finansowe przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowania 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów u dorosłych mieszkańców gminy w celu 

uniknięcia marginalizacji społecznej, 
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6. Organizowanie i wspieranie przeglądów twórczości, festynów i innych imprez 

o charakterze profilaktycznym, promujących zdrowy styl życia, 

7.  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.), 

8. 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), 

9. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

zajęciach profilaktycznych w świetlicach, 

10. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii:  

 wdrażanie, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich społecznych 

kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy 

domowej, 

 dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, kursach 

specjalistycznych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, 

 przygotowanie, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących 

problematyki alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej, 

 wspieranie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii, przeciwdziałania przemocy domowej, a także 

porozumień z innymi samorządami lokalnymi, 

 działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych, 

11. Dofinansowanie działań sportowych i edukacyjno- profilaktycznych na obiektach 

sportowych związanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień życia, 

12. 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: 
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 eliminowanie lub redukowanie wśród uczniów zachowań ryzykownych 

związanych z spożywaniem alkoholu oraz używaniem substancji 

psychoaktywnych, a także przemocy, 

 rozwijanie postaw prozdrowotnych, 

 promowanie pozytywnych wzorców osobowościowych, 

Jako formy działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia i kontynuacji 

w szkołach wskazuje się: 

 organizowanie profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych zajęć pozalekcyjnych, 

 dożywianie dzieci w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

 organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych, o charakterze 

edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych 

zawierających elementy profilaktyki uzależnień, 

 wspieranie i prowadzenie edukacji szkolnej, przedszkolnej, publicznej w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

 finansowanie 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, 

 propagowanie 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, 

 organizowanie przedsięwzięć sportowych – imprez, turniejów, zawodów 

sportowych promujących zdrowy styl życia, 

 podejmowanie działań o charakterze edukacyjnoinformacyjnych w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 

przemocy domowej adresowane do rodziców, opiekunów, osób dorosłych, 

 zakup 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, 

 zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z elementami profilaktyki 

uzależnień, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0FD2907A-A0D0-4358-BA6C-7F2A399B591B. Podpisany Strona 22



 

strona 22 

 

 
 

 zakup specjalistycznej literatury, prasy oraz filmów edukacyjnych związanych 

z edukowaniem i informowaniem dzieci i młodzieży na temat szkodliwości 

problemów alkoholowych i narkomanii, 

 prezentacji 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. 

 

REALIZATORZY ZADANIA  

 

1. Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

przy współpracy z: 

 

1. Placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Nozdrzec,  

2. Świetlicami, 

3. Gminną Biblioteką Publiczną. 

4. Ludowymi Klubami Sportowymi z terenu Gminy, 

5. Organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,  

6. Kościołami. 

 

MIERNIKI OSIĄGANIA CELU  

 

 ilość zajęć/wydarzeń, 

 ilość dzieci i młodzieży uczestniczących w działaniach, 

 ilość kampanii, 

 ilość osób dorosłych biorących udział w działaniach, 

 ilość warsztatów, programów, spektakli, 

 ilość sfinansowanych/dofinansowanych szkoleń, kursów, 

 ilość materiałów edukacyjnych,  
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 ilość czasopism i publikacji, 

 

Cel 4  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.  

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

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. 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich oraz zajmujących się profilaktyką 

uzależnień, 

2. Wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań 

związanych z: 

 promocją aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 profilaktyką i pracą z grupami ryzyka, 

 przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, 

 rehabilitacją osób uzależnionych i ich rodzin, 

3. Współfinansowanie imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – 

rekreacyjnym, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu 

życia w społeczności lokalnej 

 

REALIZATORZY ZADANIA  

 

1. Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
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przy współpracy z: 

 

1. innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami w zakresie wspólnego 

reagowania na występujące problemy dot. uzależnień. 

 

MIERNIKI OSIĄGANIA CELU  

 

PROFILAKTYKA I REHABILITACJA 

Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, realizujących programy 

profilaktyczne o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) i selektywnym (dla grup 

zwiększonego ryzyka) w świetlicach, klubach młodzieżowych i innych miejscach 

organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas 

wyjazdów (kolonie i obozy). 

 

 ilość programów, 

 ilość wydarzeń 

 

Cel 5.  

Podejmowanie interwencji w związku  z naruszaniem przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

 

1. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. W przypadku złamania zakazów reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 

zakazu sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 lub osobom, których zachowanie 

wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, sprzedaży na kredyt i pod zastaw, 

gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel 

publiczny. 
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REALIZATORZY ZADANIA  

 

1. Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 

MIERNIKI OSIĄGANIA CELU  

 

 ilość przeprowadzonych kontroli,  

 ilość podjętych działań,  

 liczba sprzedawców objętych działaniami, 

 

V. REALIZACJA PROGRAMU 

 

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań na 

szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest uchwalany przez Radę 

Gminy.  

Zadania ujęte w gminnym programie są koordynowane przez Pełnomocnika Wójta ds. 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nozdrzcu.  

 

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z tytułu opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży napojów 

alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 

300 ml. Opłaty te stanowią dochód Gminy, który wykorzystany jest na realizację programu 

i nie może być przeznaczony na inne cele (art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w Gminnym Programie są kontynuacją 

działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobywane podczas realizacji 

tych zadań pozwalają na coraz pełniejsze obejmowanie zasięgiem działań tych środowisk, które 
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są najbardziej podatne na występowanie zagrożeń i problemów dotyczących patologii 

społecznych. 

 

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym 

ustawodawca powierzył Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

powoływanej przez Wójta Gminy (art.4 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy 

w szczególności: 

 

Realizowanie następujących zadań Komisji:  

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do spowodowania poddania się leczeniu 

odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.  

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co do 

zgodności z uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

3. Współpraca z GOPS, Policją, placówkami oświatowymi oraz klubami sportowymi, 

4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.  

5. Kontrola zasad prowadzenia reklamy napojów alkoholowych.  

6. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w gminnym programie.  

7. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

jak również 

 

1. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałania zjawisku przemocy, 

a w szczególności: 

 

a) opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
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alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii zwanego dalej ''programem 

gminnym" oraz projektów uchwał Rady Gminy, 

b) inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego programu, 

c) rozpatrywanie spraw związanych z realizacją gminnego programu, 

d) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonania gminnego 

programu. 

 

2. Prowadzenie postępowań w sprawach osób nadużywających alkoholu, narkotyków 

oraz dopuszczających się przemocy domowej zgodnie z ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 

 

a) rozpatrywanie zawiadomień Posterunku Policji oraz Zespołu Interdyscyplinarnego 

o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, narkotykowemu lub terapii dla osób 

dopuszczających się przemocy domowej, 

b) występowanie do Sądu Rejonowego/Prokuratury Rejonowej z wnioskami o wgląd 

w sytuację rodziny, gdy zachodzi podejrzenie zaniedbania małoletnich dzieci, 

c) sporządzanie „Niebieskich Kart” i przekazywanie ich do Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Nozdrzec. 

 

3. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie  

 

1) Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od 

alkoholu przez GKRPA a zwłaszcza:  

a. prowadzenie rozmów profilaktycznych, motywujących do podjęcia leczenia 

dobrowolnego,  

b. kierowanie na badania poprzez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia alkoholowego,  

c. bieżąca współpraca z Sądem Rejonowym,  

d. kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
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4. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych. 

 

Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji określa się następująco: 

 

Członkowie Komisji będący pracownikami Urzędu lub innych jednostek 

organizacyjnych nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komisji. Posiedzenia 

Gminnej Komisji odbywają się w godzinach pracy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych. 

 

Harmonogram realizacji, źródła finansowania i łączne nakłady finansowe  

 

Gminny program realizowany będzie w ramach środków finansowych planowanych 

w budżecie Gminy Nozdrzec, stanowiących dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych 

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

 

VI. SPOSÓB SPRAWOZDANIA  

 

Wójt Gminy Nozdrzec sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 

30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2, 2a i5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2021 poz. 1119  

z póź.zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

(tj. Dz.U.2020 poz. 2050 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Ustawa z dnia 17 grudnia 

2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2021.2469 z późn.zm.) wskazuje, że zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym powinny stanowić element gminnych  programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Realizacja w/w 

zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program uchwala Rada 

Gminy. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w programie. 
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