
UCHWAŁA NR XLVII/310/2021

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.), art. 41 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021.1119) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2020.2050 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Krośnice

Piotr Morawek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Podpisany przez:

Piotr Morawek

dnia 30 grudnia 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/310/2021 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE KROŚNICE NA 2022 ROK 

 

 

I.   PODSTAWY PRAWNE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok, zwany dalej Programem, powstał w oparciu o obowiązujące 

w tym zakresie akty prawne: 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 

Dz.U.2021.1119 ze zm.), 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2020.2050 ze zm.), 

oraz: 

- rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

- diagnoza problemów społecznych zrealizowana w Gminie Krośnice w 2020 roku. 

 

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz 

zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawą o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Sformułowano je uwzględniając dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją Programu 

w latach ubiegłych jak również nowe, zdiagnozowane potrzeby w przedmiotowym zakresie. 

 

II.   CELE PROGRAMU 

Nadrzędnym celem Programu są działania profilaktyczne i naprawcze zmierzające do zapobiegania 

powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują 

powodując szkody zarówno ekonomiczne, społeczne jak i indywidualne. Ujęte w Programie działania mają 

nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu, narkotyków i innych używek, ale także zapobiegać, edukować, 

uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z sytuacją trudną. 

Mają również uczyć jak skutecznie, bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Celem Programu 

jest także wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było im 

potrzebne "podpieranie się" substancjami uzależniającymi. 

Pomaganie oznacza też minimalizowanie skutków uzależnień, które nie ograniczają się jedynie do 

psychofizycznej degradacji samego alkoholika i narkomana, ale dotykają wszystkich osób, które żyją-

współegzystują z uzależnionymi. Oni również zostaną objęci opieką i stosownymi działaniami. 

Cele strategiczne w tym zakresie to m. in.: 

1) wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, 

2) podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów, 

3) upowszechnienie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości nadużywania alkoholu 

i zażywania narkotyków oraz o możliwościach uzyskania wsparcia, 
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4) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

5) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność profilaktyczną 

poprzez współorganizowanie różnorodnych form pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, 

aktywizującej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinach, 

6) działania kontrolne w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 

7) wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, wolnych od czynników 

ryzyka związanego z kontaktem z substancjami uzależniającymi i psychoaktywnymi. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok określa ogólne założenia organizacyjne i formy służące 

osiągnięciu powyższych celów. 

 

III.   ANALIZA SYTUACJI WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I NARKOMANII W GMINIE KROŚNICE  

Przeprowadzona w 2020 r. na terenie Gminy Krośnice diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych objęła trzy 

wybrane grupy mieszkańców: dzieci i młodzież szkolną, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców 

alkoholu.  

Badanie to wykazało jednoznacznie, iż istotnym aspektem problemu alkoholowego w gminie jest sięganie 

po tego rodzaju napoje przez osoby niepełnoletnie: od 9 do 15 roku życia 13%, od 16 do 18 roku życia 57%. 

Uczniowie sięgają po alkohol przede wszystkim z potrzeby zaimponowania innym oraz kojarzą alkohol z dobrą 

zabawą i chęcią wyluzowania. Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej uczniów klas SP 4-

6 jest towarzystwo rodziny (5%), impreza domówka (2%). Uczniowie klas SP 7-8 deklarowali na okoliczność 

inicjacji  alkoholowej: towarzystwo rodziny (23%), spotkanie ze znajomymi i domówka (łącznie 27%), wyjazd 

wakacyjny (7%). 

Powyższe wyniki wydają sie potwierdzać prawidłowość związaną z psychospołecznym rozwojem 

człowieka w wieku dorastania. Dla młodzieży najważniejszą społeczną grupą odniesienia są rówieśnicy. To 

utrzymanie pozycji w grupie znajomych jest jedną z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po alkohol. 

Prawidłowość tę można wykorzystać w dobrym celu. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do 

dzieci i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której 

dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie 

od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio 

dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję 

podzielić się nimi z grupą. 

W związku z powyższym zaleca się: 

Ø organizowanie działań informacyjnych w celu uświadomienia negatywnego wpływu alkoholu 

i narkotyków na organizm człowieka oraz funkcjonowanie społeczności, skierowanych do dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

Ø prowadzenie warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej, ukierunkowanych na uświadamianie 

dzieciom zagrożeń wynikających ze stosowania środków uzależniających, 

Ø prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 

 

3% badanych twierdzi, że łatwo jest kupić alkohol osobie do 18 roku życia. Ankietowani deklarują również, że 

piją alkohol podczas wycieczek szkolnych oraz w domu. Osoby niepełnoletnie w tych miejscach powinny 

znajdować się pod opieką rodziców, opiekunów lub nauczycieli. Dlatego tak bardzo ważne jest planowanie 

programów profilaktycznych obejmujących różne grupy społeczne, jak rodziców, nauczycieli czy 

sprzedawców. 

W odniesieniu do narkotyków wszyscy uczniowie klas szkół podstawowych (SP 4-6 - 100%; SP 7-8 - 100%) 

nie wiedzą gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze, a ich zakup sprawiałby w ich opinii trudność. 
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Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych w klasach SP 4-6 

Twierdzenia 
Zdecydowanie 

zgadzam się 
Raczej 

zgadzam się 
Raczej nie 

zgadzam się 
Zdecydowanie 

nie zgadzam się  

Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż 

ten zawarty w wódce 
9% 45% 23% 23% 

Picie alkoholu pomaga się wyluzować i 

zapomniec o smutkach 
11% 30% 32% 27% 

Alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla osób 

poniżej 18 roku życia 
50% 34% 7% 9% 

To normalne, że osoby w moim wieku piją 

alkohol. Warto korzystać ze wszystkich sposobów 

na dobrą zabawę 
0% 9% 25% 66% 

Bez alkoholu nie można się dobrze bawić na 

imprezie 
0% 7% 34% 59% 

Dopalacze są mniej szkodliwe niż narkotyki 5% 16% 18% 61% 

To normalne, że osoby w moim wieku próbują 

narkotyków i dopalaczy. Wszystko jest dla ludzi! 
2% 2% 14% 82% 

Od dopalaczy można uzależnić się tak samo jak 

od narkotyków 
66% 18% 2% 14% 

Jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to się nie 

uzależni 
5% 20% 16% 59% 

Palenie papierosów jest modne w mojej szkole 2% 7% 34% 57% 

 

 

Przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych w klasach SP 7-8 

Twierdzenia 
Zdecydowanie 

zgadzam się 
Raczej 

zgadzam się 
Raczej nie 

zgadzam się 
Zdecydowanie 

nie zgadzam się  

Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż 

ten zawarty w wódce 
9% 45% 23% 23% 

Picie alkoholu pomaga się wyluzować i 

zapomniec o smutkach 
11% 30% 32% 27% 

Alkohol jest szkodliwy, szczególnie dla osób 

poniżej 18 roku życia 
50% 34% 7% 9% 

To normalne, że osoby w moim wieku piją 

alkohol. Warto korzystać ze wszystkich sposobów 

na dobrą zabawę 
0% 9% 25% 66% 

Bez alkoholu nie można się dobrze bawić na 

imprezie 
0% 7% 34% 59% 

Dopalacze są mniej szkodliwe niż narkotyki 5% 16% 18% 61% 

To normalne, że osoby w moim wieku próbują 

narkotyków i dopalaczy. Wszystko jest dla ludzi! 
2% 2% 14% 82% 

Od dopalaczy można uzależnić się tak samo jak 

od narkotyków 
66% 18% 2% 14% 

Jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to się nie 

uzależni 
5% 20% 16% 59% 

Palenie papierosów jest modne w mojej szkole 2% 7% 34% 57% 
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W związku z powyższym zaleca się: 

Ø kontrolę zezwoleń sprzedaży alkoholu, 

Ø wspieranie działań skierowanych do rodziców uczniów uczęszczających do szkół położonych na 
terenie gminy Krośnice, mających na celu wskazanie rzetelnych źródeł wsparcia i informacji gdzie 

mogą szukać pomocy w przypadku konieczności wczesnego diagnozowania niepokojących sygnałów 
u swoich dzieci, dotyczących zażywania i/lub uzależnienia od środków psychoaktywnych. 

 

Wydaje się konieczne przede wszystkim przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Krośnice kampanii 
informacyjnej, mającej na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki spożywania alkoholu i narkotyków na 
organizm człowieka oraz konsekwencje społeczne związane z jego nadmiernym spożywaniem. Kształtowanie 
postaw mieszkańców powinno nie tylko wiązać się z oddziaływaniem na poziom ich wiedzy, ale także 
koncentrować się na dwóch pozostałych składnikach postaw, czyli przekonaniach oraz emocjach, które mają 
swoje odzwierciedlenie w motywacjach mieszkańców sięgających po alkohol. Dlatego należałoby wziąć pod 
uwagę możliwość zorganizowania szeregu darmowych spotkań otwartych, mających na celu kształtowanie 
umiejętności i kompetencji społecznych związanych z asertywnością, radzeniem sobie z negatywnymi 

emocjami czy identyfikacją podejmowanych przez siebie zachowań ryzykownych oraz źródeł ich 
występowania. 

Według ankietowanych zjawisko przemocy w rodzinie w gminie Krośnice jest rzadkie. Celem zwiększenia 
świadomości mieszkańców na temat przemocy w rodzinie należałoby np. przeprowadzić na terenie gminy 
kampanię informacyjną dotyczącą przemocy w rodzinie oraz lokalnych instytucji, które mogą udzielać 
pomocy. 

Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu pozwala sądzić, iż sprzedawcy nie do końca odpowiedzialnie 
podchodzą do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W przypadku wątpliwości co do wieku niestety 
nie zawsze sprawdzane są dowody potwierdzające wiek. Zalecane jest przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Sporo 

starszych uczniów oceniło, że raczej i bardzo łatwo jest kupić zarówno alkohol, jak i papierosy, osobom 

poniżej 18 roku życia. Kampania informacyjna może zatem obejmować szkolenie dla sprzedawców, akcje 
z wykorzystaniem techniki Mystery Shopping i dystrybucję materiałów typu plakaty, naklejki do umieszczenia 
w punktach. 

Biorąc pod uwagę wyniki ankiet należy jednak zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę sięgania po 
alkohol w grupie uczniów klas starszych. W przypadku używania substancji psychoaktywnych bardzo ważne 
jest prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu  m.in. od leków 
uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. 

Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto wykorzystywać proces 
uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy 

nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów 
profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną 
wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą. 

W perspektywie wyników na temat funkcjonowania badanych uczniów w Internecie konieczna wydaje się 
szeroka edukacja z zakresu cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania z Internetu, czyli wspieranie 

świadomości prawnej uczniów, rozwijanie umiejętności ochrony przez niebezpiecznymi sytuacjami czy 
poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony własnych danych. 

Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że w szkołach problem przemocy rówieśniczej jest 
zauważalny. Dyrektorzy placówek oświatowych powinni zwrócić szczególną uwagę na ten problem. 
Preferowane byłoby także doskonalenie szkolnych rozwiązań systemowych w zakresie kontroli i profilaktyki 

zachowań agresywnych. Co więcej, otrzymane wyniki na temat jakości relacji rówieśniczych w badanych 

klasach mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych warsztatów, podczas których dzieci i młodzież 
będą mieli okazję do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozładowywania 
negatywnych emocji i skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy. Należy 
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także ciągle udoskonalać szkolne systemy przeciwdziałania i reagowania na przemoc, w które włączać trzeba 
rodziców, od których dzieci i młodzież czerpią wzorce w zakresie stosowania przemocy jako rozwiązania 
codziennych problemów. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że uczniowie rzadziej wskazywali w kwestii zaufania nauczycieli. Godne 

polecenia byłoby zorganizowanie spotkań dla wychowawców ze specjalistami z zakresu profilaktyki, podczas 

których nauczyciele mogliby zdobyć wiedzę na temat sposobów wzmacniania relacji zaufania i budowania 

zasobów chroniących. Pożądane byłoby zaaranżowanie odpowiednio poprowadzonych godzin 

wychowawczych z młodzieżą, na których nauczyciel będzie miał okazję pokazać się uczniom nie tylko jako 

osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i prowadzenie danego przedmiotu, ale także jako godny 
zaufania dorosły, który jest otwarty na trudne kwestie osobiste trapiące dzieci i młodzież. 

W związku z powyższym zaleca się: 

Ø prowadzenie przez policję akcji prewencyjnych związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem 
alkoholu i narkotyków, 

Ø wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych przez gminne szkoły w ramach szkolnych 

programów profilaktyczno-wychowawczych. 

 

IV.   INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROGRAMU 
MAJĄCE SIEDZIBĘ NA TERENIE GMINY KROŚNICE: 

1) gminne szkoły i przedszkola, 

2) Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach, 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach, 

4) Świetlica Środowiskowa, 

5) Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 

6) Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, który swoją działalność rozpoczął 
w 2016 r. (świadczy usługi dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanii oraz ich rodzin). 
Punkt prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców gminy Krośnice, 

7) Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus Sp. z o.o., 

8) Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie. 

 

V.   REALIZACJA PROGRAMU MA NA CELU PRZEDE WSZYSTKIM: 

1) zmniejszenie liczby pijących alkohol i biorących narkotyki w sposób ryzykowny i szkodliwy, poprzez 

pomoc w dokonaniu samooceny własnego modelu picia i podniesienia stanu świadomości o zagrożeniach 
zdrowotnych i społecznych, jakie mogą pojawić się w związku z piciem szkodliwym i w niewłaściwych 
sytuacjach, 

2) pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży o szkodliwości i ryzyku związanym ze spożywaniem alkoholu 

i zażywaniem narkotyków, 

3) przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

4) zmniejszenie spożycia narkotyków w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

5) kontynuację działań w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. 

 

VI.   ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 

1. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu. 

Cele: 
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Ø ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków udziału w programach terapeutycznych 

(wskazywanie instytucji pomocowych), 

Ø organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Odbiorcy: 

Ø osoby uzależnione i ich rodziny, 

Ø organizatorzy doradztwa i działań wspierających. 

Zadania: 

Ø finansowanie/dofinansowanie udziału w szkoleniach przygotowujących wskazane przez GKds.PiRPA 

osoby do pracy terapeutycznej i profilaktycznej lub związanej z organizowaniem pomocy dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, prowadzonych przez specjalistyczne placówki lecznictwa odwykowego lub 

instytucje szkoleniowe, 

Ø prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 

i narkotykowym oraz członków ich rodzin, 

Ø współfinansowanie prowadzenia i funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach. 

2. Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych. 

Cele: 

Ø wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zapobiegających 

używaniu substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków), 

Ø wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form 

pracy zapobiegawczej i korygującej, opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej 

i aktywizującej w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach 

podwyższonego ryzyka, 

Ø rozwijanie w społeczności lokalnej wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

dotyczącej problematyki alkoholowej i narkomanii oraz innych zagrożeń (np. cyberprzemoc). 

Odbiorcy: 

Ø społeczność lokalna, 

Ø dzieci i młodzież szkolna oraz przedszkolna, 

Ø instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność profilaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, 

Ø organizacje pozarządowe, grupy zawodowe angażujące się w bezpośrednią pracę prewencyjną 

i terapeutyczną, w szczególności odnoszącą się do populacji dzieci i młodzieży, 

Ø rodzice i wychowawcy. 

Zadania: 

Ø realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, wykazanych 

w specjalistycznych materiałach źródłowych i publikacjach, 

Ø prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień  

w szkołach oraz w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi w formie kompleksowych 

programów lub wyodrębnionych zajęć, w tym: 

- zajęć opiekuńczo-wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowujących na organizację alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi, 

- pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 
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- grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze edukacyjno-rozwojowych, dotyczących kształtowania 

i utrwalania wyodrębnionych umiejętności psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji 

w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, radzenia sobie z presją grupową, rozwijania postaw 

i zachowań prozdrowotnych oraz dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju, 

- zajęć socjoterapeutycznych i warsztatowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy 

zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej, w szczególności stanowiących skutek 

dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, 

Ø prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicy środowiskowej, 

Ø organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych, 

w tym konkursów tematycznych, publikacji, działań promujących zdrowy styl życia, integrujących 

społeczność lokalną, a w szczególności rodziny, 

Ø doposażenie świetlicy w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych programów, 

w miarę posiadanych środków, 

Ø organizacja lub dofinansowanie prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy i agresji, 

w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp., 

Ø dofinansowanie wypoczynku oraz wycieczek (zielone szkoły, wycieczki) z programem 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. 

3. Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i  narkomanii. 

Cel: 

Ø wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań 

i programów dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Odbiorcy: 

Ø środowiska samopomocowe integrujące osoby uzależnione, ofiary przemocy i członków ich rodzin, 

Ø jednostki publiczne, instytucje kulturalno-oświatowe z terenu gminy Krośnice angażujące się 

w działalność profilaktyczną i interwencyjną. 

Zadania: 

Ø organizacja działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby 

alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych, 

Ø prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad 

korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów 

wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do leczenia i oddziaływania 

podtrzymujące proces terapeutyczny, 

Ø realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze 

edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami 

psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia 

profilaktyki umiejętności psychospołeczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji, pomaganie 

innym, 

Ø wspieranie profilaktycznych pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

Ø dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń, a w uzasadnionych 

przypadkach także osób fizycznych, mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu 

problemów alkoholowych lub zmniejszającej ich skutki, szczególnie w odniesieniu do dzieci 

i młodzieży, odbywających się w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami samorządu 

i GKds.PiRPA. 
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4. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok. 

Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności dla  członków Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad usytuowania sklepów prowadzących sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Policję i GKds.PiRPA. 

 

VII.   ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI  DS. PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Za pracę w GKds.PiRPA jej członkowie otrzymywać będą wynagrodzenie wg następujących zasad: 

1) 8% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie dla Przewodniczącego GKds.PiRPA, 

2) 8% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie dla Sekretarza GKds.PiRPA, 

3) 7% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie dla Zastępcy Przewodniczącego GKds.PiRPA, 

4) 6% minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie dla innych członków GKds.PiRPA. 

2. Podstawą otrzymania wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu GKds.PiRPA, potwierdzony własnoręcznym 
podpisem na liście obecności w dniu odbycia posiedzenia. 

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, przelewem na wskazane przez członków 
GKds.PiRPA konta bankowe. 

4. W związku z podróżami służbowymi (szkolenia, konferencje) członkom GKds.PiRPA przysługuje dieta, 
zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach i w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(Dz.U.2013.167). 

5. Za przeprowadzenie wizji jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności jego 
lokalizacji z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy Krośnice, członkom GKds.PiRPA przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). 

6. Za przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o ile nie jest to związane 
z innymi zadaniami członka Komisji realizowanymi w tym samym czasie, członkom GKds.PiRPA przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

7. Za uczestnictwo w charakterze strony w postępowaniu sądowym związanym z orzeczeniem o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego członkom 
GKds.PiRPA przysługuje wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 

 

VIII.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy stanowiące 
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez  podmioty 
gospodarcze w roku 2022, zgodnie z art. 18

²
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Dochody te w całości są przekazywane na realizację Programu i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek
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UZASADNIENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Krośnice na 2022 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy, o których 

mowa w art. 4¹ ust. 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zapisy Programu uwzględniają również zadania własne gminy w obszarze 

profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Realizacja zadań wskazanych w Programie finansowana jest ze środków uzyskiwanych z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.11¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Program został zatwierdzony przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krośnicach, zatem realizując ustawowy obowiązek Wójt Gminy przedkłada go organowi 

stanowiącemu do uchwalenia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
 


