
UCHWAŁA Nr III/l5/2018 
RADY GMINY GZY 
z dnia 28 grudnia 2018 r

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na 2019 rok

Nit podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2018r.. poz. 994 z późn z n u  art. 4' ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1-

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwale.

$ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zdzisław Kaczorowski



Załącznik
do Uchwały Nr III/15/2018 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 28 grudnia 2018

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2019

Rozdział 1.

Wstęp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Działania te należą do zadań własnych gminy, a ich realizacja jest 
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych -  co określają przepisy art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowany w Polsce system rozwiązywania 
problemów alkoholowych sytuuje samorządy gminne jako jednostki odgrywające w nim kluczową 
rolę.

Niniejszy program uwzględnia zagadnienia i zadania zawarte w „Rekomendacjach do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” opracowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ujęte w programie zadania inicjowane są przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ich zakres i sposób realizacji odpowiada 
lokalnym potrzebom środowisk, w zależności od skali zjawiska poszczególnych uzależnień 
występujących na terenie Gminy Gzy jak również możliwości zabezpieczenia ich 
wykonania.

Rozdział 2.

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyw ania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gzy na rok 2019.

Zgodnie z zapisami art.41 ust.l i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13‘i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii 
należy do zadań własnych gminy.

W zakresie narkomanii zadania te są następujące:
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1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 
prawnej;
3) 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 także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 
wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Gzy.

Rozdział 3.

I. Lokalna diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Gzy.

Do problemów społecznych, które w ostatnich latach dają najwyraźniej znać o sobie w polskiej 
rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, ubóstwo, bezrobocie, 
przemoc, bezradność opiekuńczo - wychowawcza oraz wykluczenie społeczne. Każdy z tych 
problemów wymaga odmiennego podejścia i działań specjalistów. Priorytetem w polityce 
społecznej staje się zatem przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom oraz podjęcie działań 
prowadzących do ograniczenia izolacji społecznej oraz zwiększenie integracji społecznej grup i 
osób zagrożonych występowaniem wyżej wymienionych problemów. Punktem wyjścia wszelkiej 
interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego 
procesu zmian. Badanie ma na celu zdiagnozowanie stanu społeczeństwa oraz wskazanie przyczyn 
obecnej sytuacji.

Celem diagnozy było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających gminę 
Gzy w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

1. Główne problemy społeczne z perspektywy instytucji pomocowych.

Głównym problemem społecznym występującym na terenie gminy Gzy jest alkoholizm. Z 
rozeznania środowiska wynika, że na terenie gminy Gzy ilość nadużywających alkoholu waha się 
w granicach 40-50 osób, z czego większość pije w sposób szkodliwy dla zdrowia, około 20 osób 
może być uzależnionych i były one zgłaszane przez członków rodziny bądź pracowników 
socjalnych do GKRPAiPN. Przeważająca większość osób pijących na terenie gminy to 
mężczyźni (28), kobiety (4).
Policja uczestniczyła w 112 interwencjach domowych z nadużywaniem alkoholu. Dokonano 22 
wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. W 2017 roku sporządzono 
10 niebieskich Kart.

2. Problemy społeczne z perspektywy dorosły ch mieszkańców.

1) alkoholizm - ze zgromadzonych materiałów zawartych w diagnozie problemów społecznych 
wynika, że 9% respondentów przyznało, że spożywa alkohol codziennie, a 3% pije kilka razy w 
tygodniu. Kilka razy w miesiącu spożywa alkohol 30% osób, zaś kilka razy w roku 35%.

2) przemoc -  11% ankietowanych przyznało, że zna osoby, które doznają przemocy w domu, 3% 
mieszkańców przyznało, iż była osobą doświadczającą przemocy zarówno psychicznej, jak i 
fizycznej. Osobami stosującymi przemoc byli głównie ojciec, a także partner/ partnerka rodzica.

3) cyberprzemoc- połowa ankietowanych przyznaje, że spędza w sieci od 1 do 2 godzin dziennie.
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Kolejno prawie co czwarty badany przegląda Internet od 2 do 3 godzin, natomiast kolejne 23% 
respondentów przyznaje, że spędza w sieci 3 i więcej godzin.

3, Problemy społeczne z perspektywy dzieci i młodzieży.

1) problem alkoholowy -  z badań wynika, że zdaniem płci męskiej wynika, że, jedynie 8% ich 
rówieśników pije alkohol, 68 jest niepijąca, natomiast 24 % badanych nie potrafiła udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. Dziewczynki w ó l  % stwierdziły, że ich koledzy i koleżanki nie pija 
alkoholu. Jedynie 10% uważa, ze picie alkoholu przez ich rówieśników jest zjawiskiem 
powszechnym. Uczennice w 30% przypadków nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi.

2) problem przemocy -  10% badanych chłopców odpowiedziało, że doznało przemocy, a wśród 
ankietowanych dziewcząt 8%. Przemocy nie doświadczyło 92% uczennic oraz 90% uczniów.

3) cyberprzemoc -  respondenci na pytanie, czy kiedykolwiek byli ofiara przemocy, praktycznie w 
100% odpowiedziały negująco. Jedynie 3 chłopców przyznało, że byli bezpośrednimi ofiarami 
tego zjawiska.

4. Problem uzależnień w gminie z perspektywy sprzedawców napojów alkoholowych.

W badaniu wzięło łącznie udział 12 sprzedawców napojów alkoholowych. Ankietowani, zapytani 
o to jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom niepełnoletnim, jednogłośnie 
odpowiedzieli, że nigdy, chociaż osoby niepełnoletnie próbowały zakupić w ich sklepach alkohol 
co najmniej kilka razy. W opinii 30% sprzedawców zdarzają się przypadki łamania prawa w 
zakresie prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu.
Na pytanie o przypadki sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej, ankietowani w 17% 
odpowiedzieli, ze takie sytuacje zdążają się czasami. 58% sprzedawców deklaruje, że zdarza się, 
że osoby nietrzeźwe chcą kupić alkohol. 33% respondentów zaznaczyło, ze taka sytuacja nigdy 
się nie zdarzyła.
Respondentów poproszono o ocenę dostępności papierosów dla osób niepełnoletnich. Aż 83% 
osób przyznało, że nie są one nigdy sprzedawane osobom poniżej 18 roku życia, natomiast 17% 
ankietowanych zaznaczyło, że takie sytuacje zdarzają się czasami.
W znaczącej większości, bo aż w 92% badanych sklepach znajduje się informacja o zakazie 
sprzedaży alkoholu osobom powyżej 18 roku życia. Ponadto w 83% punktach jest także 
informacja o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. Informacja o szkodliwości 
alkoholu widnieje w 83% badanych punktów, niepokojącym jest fakt, ze w żadnym z 
odwiedzonych sklepów nie było informacji o zakazie sprzedaży na kredyt bądź zastaw.

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje:

1) Działania profilaktyczne na terenie gminy powinny mieć charakter długofalowy
i różnorodny. Nie powinny one ograniczać się jedynie do środowiska szkoły — uczniów 
i nauczycieli, ponieważ przyniosą wtedy znacznie mniejsze efekty. Zdecydowanie korzystnym 
działaniem jest edukowanie mieszkańców poprzez różnego
rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe oraz kierowanie działań do młodszych uczniów 
w celu kształtowania prawidłowych postaw oraz świadomości względem istniejących 
zagrożeń społecznych.

2) Istotne jest kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych 
na terenie gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Należy podkreślić, 
że skuteczne rozwiązywanie alkoholizmu, narkomanii zależy nie tylko od podmiotów 
i instytucji, które działają w tym zakresie, lecz także od społeczności lokalnej.
Planowane działania powinny polegać przede wszystkim na dostarczaniu informacji
o możliwych formach poszukiwania pomocy oraz funkcjonujących w tym zakresie 
instytucjach. Kluczową rolę mogą odgrywać instytucje cieszące się dużym zaufaniem
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wśród mieszkańców np. służby porządkowe.

3) Rekomenduje się opracowanie lokalnej kampanii na rzecz zwiększenia świadomości 
oraz odpowiedzialności sprzedawców alkoholu i uwrażliwienia ich na szkodliwość 
sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. Działania profilaktyczne 
w tym przypadku powinny objąć wszystkie grupy społeczne 
Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej 
w instytucjach pomocowych, szczególnie w zakresie rozwijania ich kompetencji 
i umiejętności w zakresie nowoczesnych form pomocy pracy z rodzinami borykającymi 
się z problemem przemocy, uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

4) Rekomenduje się opracowanie lokalnej kampanii na rzecz zwiększenia świadomości oraz 
odpowiedzialności sprzedawców alkoholu i uwrażliwienia ich na szkodliwość sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom niepełnoletnim. Działania profilaktyczne w tym przypadku powinny objąć 
wszystkie grupy społeczne, ponieważ tylko holistyczne działania mogą przynieść zamierzony 
skutek.

5) Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na wsparcie kadry pracującej w instytucjach 
pomocowych, szczególnie w zakresie rozwijania ich kompetencji i umiejętności w zakresie 
nowoczesnych form pomocy pracy z rodzinami borykającymi się z problemem przemocy, 
uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

6) Inną formą działań korzystnie wpływających na poprawę skuteczności i efektywności 
prowadzonych działań profilaktycznych jest inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i 
organizacjami działającymi w obszarze uzależnień, oprócz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
kadry specjalistów rekomenduje się również angażowanie tych podmiotów w prowadzone 
kampanie społeczne i działalności edukacyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom.

7) Specjalistycznym wsparciem powinni zostać objęci mieszkańcy oraz rodziny borykające się z 
problemem alkoholowym. Alkoholizm to jeden z ważniejszych problemów społecznych, który 
dotyka gminę w opinii jej mieszkańców. Rodzinom z problemem alkoholowym powinny zostać 
zaproponowane warsztaty lub spotkania, podczas których mogliby uzyskać wsparcie i wzmacniać 
swój autorytet wychowawczy pod okiem psychologów. Z kolei, na terenie gmin y może zostać 
przeprowadzona lokalna kampania uwrażliwiająca na szkodliwość alkoholu oraz zachęcająca do 
ograniczenia jego nadmiernego spożywania.

8) Część zagrożeń społecznych często współwystępuje z problemem ubóstwa, dlatego też istotne 
jest podejmowaniu działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu z powodu trudnej sytuacji 
materialnej mieszkańców. W tym celu rekomenduje się inicjowanie współpracy podmiotów rynku 
pracy na rzecz wspierania osób bezrobotnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
kompetencji społecznych umożliwiających mobilność pracowników np. poprzez aktywną 
współpracę z lokalnymi pracodawcami w zakresie pośrednictwa pracy oraz wspierania osób 
bezrobotnych w wdrożeniu do pracy.

9) Dane uzyskane dzięki badaniu młodzieży szkolnej pokazały, że na problem alkoholowy 
narażeni są nie tylko uczniowie szkoły gimnazjalnej lecz również uczniowie szkoły podstawowej. 
Spośród nich niewielki odsetek deklaruje, że młodzież w ich wieku spożywa napoje alkoholowe.

10) Zebrane dzięki badaniu odpowiedzi wskazują, że dzieci i młodzież pije alkohol przede 
wszystkim w domu, gdzie powinna znajdować się pod opieką osób dorosłych, a dodatkowo 
rodzice często mają świadomość spożywania alkoholu przez swoje dzieci. Dane te są niepokojące 
i wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości rodziców lub opiekunów w zakresie 
konsekwencji spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Celem tego typu działań 
profilaktycznych powinna być próba zaangażowania rodziny w przeciwdziałanie problemom 
alkoholowych wśród osób nieletnich oraz edukacja nt. uzależnień.
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11) Uczniowie szkół oceniają, że zdobywanie alkoholu na terenie gminy jest możliwe.
Jest to sygnał dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by zwiększyła 
kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, w celu eliminacji miejsc, gdzie osoby niepełnoletnie mogą 
dokonać zakupu tego rodzaju napojów. 5% chłopców oraz 3% dziewczynek ocenia, że dostęp do 
alkoholu na terenie gminy jest łatwy. Młodzież zdobywał alkohol za pośrednictwem starszych 
kolegów, którzy dokonują za nich zakupu napojów alkoholowych, prosi o pomoc obcych ludzi 
znajdujących się w pobliżu sklepu lub podkrada rodzicom w domu. Nacisk powinien być 
kładziony również na każdorazowe sprawdzanie dowodu osobistego młodych klientów w razie 
próby zakupu alkoholu lub papierosów.

12) Warsztaty, szkolenia z ekspertami lub pogadanki z wychowawcą. Badania pokazały, iż są to 
najbardziej łubiane przez uczniów formy profilaktyki. Istotne jest, aby działania profilaktyczne 
kierować do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także 
do nauczycieli i rodziców. Holistyczne podejście zwiększy skuteczność prowadzonych działań.

13) Badanie pokazało dużą rolę telewizji oraz Internetu w kształtowaniu postaw i opinii względem 
substancji odurzających, co powinno być wskazówką do opracowania działań profilaktycznych 
prowadzonych w szkołach. Naturalnym środowiskiem młodych ludzi w czasach współczesnych 
jest Internet, dlatego warto spróbować dotrzeć do najmłodszych grup właśnie w ten sposób.

14) Wdrażanie działań ukierunkowanych na wzmacnianie systemu wartości dzieci i młodzieży, w 
szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży przekonań 
normatywnych i umiejętności psychospołecznych.

15) Wsparcie kadry pedagogicznej poprzez odpowiednie szkolenia, umożliwiające rozwój 
kompetencji edukacyjnych, poszerzanie wiedzy i budowanie warsztatu metodycznego, 
ułatwiającego pracę szczególnie pod względem tzw. tematów trudnych (alkoholizm, nikotynizm, 
narkomania, agresja, przemoc, cyberprzemoc).

16) Wzmocnienie integracji społeczności lokalnych na rzecz wspierania rodzin borykających się 
z różnymi problemami społecznymi, w tym zagrożenia przemocą, alkoholizmem, narkomanią. 
Wyrównywanie szans może zostać przeprowadzone w różnorodny sposób, m.in. opracowanie 
programów profilaktycznych przeciwdziałających problemem społecznym w rodzinach, 
wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego lub wspieranie rodzin i form zastępczych w opiece 
nad dzieckiem. Działanie to znajduje uzasadnienie w fakcie, iż to rodzina jest podstawową 
komórką społeczną i to od jej kondycji zależy rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży.

17) Działalność nastawiona na integrację międzypokoleniową społeczności lokalnej poprzez 
imprezy kulturowe, koła zainteresowań, zajęcia umożliwiające wymianę doświadczeń i 
umiejętności.

18) Dbanie o dostęp do różnorodnych zajęć na terenie gminy, umożliwiających pozytywną 
organizację czasu wolnego mieszkańców.

19) Wsparcie rynku pracy i dbanie o osoby bezrobotne oraz zagrożone ubóstwem, między' 
innymi poprzez ułatwianie znalezienia zatrudnienia przedstawicielom grup podwyższonego 
ryzyka, takim jak młodzi i osoby w wieku przedemerytalnym.

20) Zapewnienie łatwego dostępu do źródeł informacji, przeznaczonych dla osób szukających 
wsparcia, dotkniętych problemem uzależnień i/lub przemocy.

21) Współpraca z mediami jest ważnym elementem budowania społecznego poparcia 
dla działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz edukacji społecznej.



Podsumowując możemy wyłonić kilka wniosków co do dalszych działań 
profilaktycznych na terenie gminy Gzy. Są to:
1) najskuteczniejszą metodą walki z problemem społecznym zdają się być rozmowy ze 
specjalistami oraz kampanie profilaktyczne, a także większa kontrola i egzekwowanie 
przestrzegania prawa,
2) działania profilaktyczne na terenie gminy powinny mieć charakter długofalowy i 
wielostronny,
3) kluczową kwestią jest uwrażliwienie społeczeństwa oraz zwiększenie jego świadomości na 
temat wszystkich problemów społecznych

II. Dostępność alkoholu.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy 
Gzy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Uchwałą Rady Gminy Gzy ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy Gzy, a do jej zadań należy:

1) inicjowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących:
a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
4) podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia 
odwykowego,
5) podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
6) przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

2. Punkt Konsultacyjny:
W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w którym zatrudniony 
psycholog i terapeuta ds. uzależnień:
1) udziela informacji o chorobie alkoholowej oraz ośrodkach leczenia stacjonarnego i 

ambulatoryjnego,
2) motywuje osoby do podjęcia leczenia odwykowego,
3) udziela stosownego wsparcia osobom doznającym przemocy,
4) zapewnia wsparcie psychologiczne,
5) kieruje osoby uzależnione do poradni specjalistycznych.

Powyższe wnioski i rekomendacje stały się materiałem wyjściowym do opracowania 
diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Gzy. W skład grupy wypracowującej założenia 
Programu weszli przedstawiciele: szkół podstawowych i gimnazjum (dyrektor, pedagog 
szkolny), przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka 
Pomocy Społecznej i dzielnicowy z terenu gminy Gzy.
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Rozdział 4.
Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach.

Cel główny Zadanie główne
1. Ograniczenie szkód zdrowotnych i 
zaburzeń życia rodzinnego, wynikających 
z nadużywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych oraz zjawiska 
picia alkoholu, używania narkotyków i 
podejmowania innych zachowań 
ryzykownych przez dzieci i młodzież

Efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych 
inicjatyw lokalnych w następujących obszarach:

Profilaktyki uniwersalnei -  adresowanei do wszystkich mieszkańców 
gminy Gzy, bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 
występowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych.

Profilaktyki selektywnej -  adresowanei do urup o podwyższonym 
ryzyku wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych.

Profilaktyki wskazuiacei -  adresowanei do grup lub osób. które 
demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z 
nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Terapii i rehabilitacji -obeimuiacei osoby wymaeaiace specjalistycznej 
pomocy w związku z uzależnieniem.

C el szczeg ó ło w y Z a d a n ia  szc zeg ó ło w e W skaźn ik  
o sią g n ięc ia  celu

Term in

I.
Zwiększenie 1. Prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym, w godz. - liczba osób cały rok
dostępności pom ocy popołudniowych poradnictwa dla osób uzależnionych i ich
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla

bliskich.

osób uzależnionych od 2. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków - liczba osób
’Ikoholu. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

grup zawodowych oraz specjalistów zajmujących się 
problemem uzależnień.

cały rok

II.
Udzielanie rodzinom , w 1. Prowadzenie dla mieszkańców gminy Gzy nieodpłatnych - liczba osób cały rok
których występują porad psychologicznych
problem y alkoholowe, 
pom ocy psychospołecznej 2. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup - liczba udzielonych
i praw nej, a w 
szczególności ochrony

terapeutycznych dla osób spożywających alkohol i ich rodzin. porad

przed  przem ocą w 3. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym w - liczba osób
rodzinie. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach. cały rok

4. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia 
dobrowolnego leczenia odwykowego.

- liczba osób

cały rok
5. Kierowanie osób uzależnionych na badanie przez biegłego 
lekarza psychiatrę i biegłego psychologa w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia i ustalenia leczenia.

- liczba osób

cały rok

- liczba udzielonych 
osób

cały rok
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6. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

cały rok

III.
Prowadzenie 1. Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych - liczba dzieci cały rok
profilaktycznej adresowanych do uczniów z możliwością zakupu niezbędnych
działalności materiałów i artykułów oraz organizacja i finansowanie zakupu
inform acyjnej i spektakli teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla
edukacyjnej w zakresie dzieci i młodzieży.
rozwiązywania  
problem ów  alkoholowych 2. Wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in. koncerty, - wysokość środków
i przeciwdziałania spotkania, zawody, turnieje, konkursy, festyny itp.) dla finansowych cały rok
narkomanii, a w mieszkańców gminy Gzy (zarówno dzieci i młodzieży jak i
szczególności dla dzieci i osób dorosłych) promujących zdrowy styl życia wolny od
młodzieży, w tym nałogów, alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz
prow adzenie  
pozalekcyjnych zajęć

podstawowe zasady bezpieczeństwa.

sportowych, a także 3. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży -  organizacja liczba uczniów
działań na rzecz 
dożywiania dzieci

zajęć z elementami programu profilaktycznego.
cały rok

uczestniczących w 4. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych (m.in. - liczba dzieci
pozalekcyjnych broszur, ulotek, plakatów) oraz gadżetów z profilaktycznymi - wysokość środków
program ach opiekuńczo

-w ych ow aw czych  i
treściami edukacyjnymi, dotyczącymi problematyki finansowych
uzależnień, przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa. - ilość materiałów cały rok

socjoterapeutycznych.

5. Prowadzenie lokalnych i ogólnopolskich kampanii - liczba imprez
profilaktycznych i edukacyjnych uwzględniających liczba
problematykę uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz 
promocji zdrowego stylu życia.

uczestników

cały rok

IV.
Wspomaganie 1. Wspieranie stowarzyszeń, które realizują zgodnie ze swoim - wysokość środków cały rok
działalności instytucji, statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i finansowych
stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej

rozwiązywania problemów alkoholowych.

rozwiązywaniu 2. Dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, - liczba wspartych
problem ów  alkoholowych. spożywczych i materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

niezbędnych do realizacji szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów 
sportowych i innych imprez o tematyce ściśle powiązanej z 
problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego

organizacji cały rok

<» stylu życia.

3. Wspieranie organizacji imprez integracyjno-kulturalnych - liczba imprez
oraz rekreacyjno-sportowych, których celem jest 
propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.

- liczba osób
cały rok

V.
Podejmowanie 1. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do - liczba działań cały rok
interwencji w związku z sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których
naruszeniem przepisów prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
dotyczących reklamy 
napojów alkoholowych i 2. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem - liczba interwencji
zasad ich sprzedaży (art. przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o cały rok
13 1 i  15 ustawyj oraz wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
występowania przed  
sądem  w charakterze 3. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży napojów -liczba sprzedawców cały rok
oskarżyciela publicznego. alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
cały rok

5. Zwiększenie nadzoru nad punktami prowadzącymi sprzedaż 
napojów alkoholowych w zakresie sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim.

- liczba kontroli

cały rok
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6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż - liczba dodatkowych
lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji 
punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, o których mowa

kontroli
cały rok

w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- liczba wniosków

Rozdział 5.

Instytucje współpracujące w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie
gminy Gzy.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gzach

2. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gzach

3. Posterunek Policji w Świerczach

4. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

5. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku

Rozdział 6 
Adresaci programu

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Gzy, a w szczególności dzieci i młodzież 
szkolna, osoby uzależnione od alkoholu, osoby pijące szkodliwie a także rodziny (w tym osoby 
współuzależnione) i najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym.

Rozdział 7
Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1) Dla Przewodniczącego Komisji ustala się miesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy 
zlecenie w wysokości 250 zł brutto.
2) Dla zastępcy przewodniczącego 220 zł na podstawie umowy zlecenie za każde odbyte 
posiedzenie komisji.
3) Dla członków Komisji ustala się wynagrodzenie w wysokości 160 zł brutto na podstawie umowy 
zlecenie za każde odbyte posiedzenie komisji.
4) Wynagrodzenie wyliczone w oparciu o listę obecności.

Rozdział 8

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok” pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.
2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu 
Gminy Gzy na rok 2019 w dziale:
851 -  ochrona zdrowia,
rozdział 85154 -  przeciwdziałanie alkoholizmowi -  25,450,00zł

85153- przeciwdziałanie narkomani - ____2.900,00 zł
Ogółem -  28,350,00zł

3. Wszelkie zmiany w wysokości środków finansowych na realizację Programu dokonywane będą na 
podstawie uchwał Rady Gminy w Gzach w sprawie zmian w budżecie Gminy Gzy na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski


