
 Uchwała Nr XXI/196/16

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 

                                                      Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się   Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2017 rok w brzmieniu  określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                  Marek Prubant

 

                                                                                  



                                                                                                     Załącznik do Uchwały  Nr XXI/196/16
                                                                                                     Rady Gminy Wręczyca Wielka
                                                                                                     z dnia 28 grudnia 2016 r.

Gminny    Program

Profilaktyki   i  Rozwiązywania   Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

na 2017 rok.



1. WSTĘP

         Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  26  października  1986  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) samorząd gminy realizuje
zadania  w  obszarze  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  poprzez  „Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Natomiast zgodnie z art. 10 ust
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn.
zm.) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. W celu realizacji tych zadań
koniecznym jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 stanowi więc odpowiedź na oba zapisy ustaw, określa lokalną strategię w
zakresie  profilaktyki  uzależnień  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych
wynikających  z  używania  alkoholu  i  narkotyków.  Obecny  dokument  wskazuje  równocześnie
kierunki  działań  w  obszarze  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  uzależnień  w  Gminie
Wręczyca Wielka. 
          Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są zarówno wyniki
badań  ogólnopolskich  realizowanych  m.in.  na  zlecenie  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  i  Krajowego  Biura  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  (stanowiących
jedno  z  najważniejszych  źródeł  informacji  o  zachowaniach  ryzykownych  młodych  ludzi)  jak  i
bieżąca diagnoza oparta na danych pozyskanych od lokalnych podmiotów działających na rzecz
ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie (m.in. Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego,
Komisariatu Policji, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Gminy).
Uwzględnione zostały również wytyczne zawarte  m.in.  w Narodowym Programie Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Krajowym  Programie  Przeciwdziałania
Narkomanii
Program jest adresowany do mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.

2. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Ustawy: 
1.  Ustawa  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z
późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390).

Programy krajowe: 
Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016–2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492):
Cel operacyjny 2:  Profilaktyka i  rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:
- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Krajowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.

Programy regionalne: 
1. Programu profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na
lata 2016-2020,  przyjęty przez  Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą NR V/17/1/2016  z dnia
18 stycznia 2016 r.



 
2. Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, przyjęty  przez Sejmik Województwa
Śląskiego Uchwałą Nr IV/5/2/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku. 

3. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 –
2022 przyjęta uchwałą Nr XXXII/333/2014 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2014
roku: 
Cel strategiczny 4.:
Zapewnienie  mieszkańcom równego  dostępu  do  służby zdrowia  oraz  wspieranie  rodzin  i  osób
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
Cele operacyjne 1-2.:
1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
2.  Profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  alkoholowych  i  narkomanii  oraz  przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.

3.  DIAGNOZA   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH,   NARKOMANII  I  PRZEMOCY  W
RODZINIE

       Mechanizmy powstania uzależnień są związane zarówno z psychologią,  jak i  z  biologią
człowieka. Każdy może się uzależnić, a prowadzić do tego mogą różne drogi. 
     W literaturze  przyjmuje  się,  że  istnieją  trzy  grupy czynników sprzyjających  powstaniu  i
rozwojowi uzależnień: właściwości chemiczne określonych substancji psychoaktywnych, warunki
środowiskowe  i  wzorce  zachowania  oraz  indywidualne  –  biologiczne  i  psychologiczne  –
predyspozycje człowieka.
Droga do uzależnienia młodych osób jest  trochę odmienna od pacjentów starszego pokolenia. Ci
ostatni (pacjenci 45+) najczęściej zaczynali od nikotyny i alkoholu. Młodzi uzależnieni najczęściej
zaczynają od nikotyny, alkoholu, jednak po niedługim czasie zażywają inne środki psychoaktywne.
Do najczęściej stosowanych środków uzależniających, poza nikotyną i alkoholem, należą środki z
grupy opioidów, leki uspakajające lub nasenne, środki pobudzające, środki halucynogenne.
Alkoholizm i narkomania pociąga za sobą liczne, daleko idące skutki społeczne jak dezorganizacja
rodziny,  destrukcyjny  wpływ  na  środowisko  wychowawcze  dzieci,  zaniedbywanie  pracy
prowadzące do bezrobocia, zaburzenia stosunków międzyludzkich i przestępczość. Narkomania i
alkoholizm  to  jedna  z  przyczyn  bezdomności,  osamotnienia,  odrzucenia  przez  rodzinę,  braku
stałych środków utrzymania, złego stanu zdrowia.
Społeczeństwo  i  rodzina  powinny  stanowić  ochronę  dla  człowieka  przed  powstaniem różnego
rodzaju zaburzeń. Obserwujemy jednak coraz powszechniejsze rozluźnianie więzi społecznych, co
powoduje, że ludzie samotnie muszą walczyć z nasilającymi się problemami. 

3.1 Konsumpcja  napojów alkoholowych

         Skala problemów alkoholowych i ich intensywność zależą od wielkości konsumpcji napojów
alkoholowych - im większa konsumpcja, tym więcej problemów. 
Według  danych  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  spożycie  alkoholu  w
ostatnich pięciu latach przedstawia się następująco:



Tabela 1: Spożycie w litrach na jednego mieszkańca

Lata Spożycie w litrach na jednego mieszkańca

Wyroby
spirytusowe

(100%
alkoholu)

Wino i miody
pitne

Wino i miody
pitne w

przeliczeniu na
100% alkohol

Piwo Piwo w
przeliczeniu

na 100%
alkohol

2011 3,3 6,4 0,77 94,3 5,19

2012 3,0 5,9 0,71 99,2 5,46

2013 3,6 5,8 0,67 97,7 5,37

2014 3,2 6,3 0,76 98,9 5.44

2015 3,2 6,3 0,76 99,1 5,45
Źródło : dane PARPA, ścieżka dostępu : www.parpa.pl 

Tabela 2: Średnio spożywanego alkoholu  na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu: 

Lata Średnio na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu: 

2011 9,25 

2012 9,16 

2013 9,67

2014 9,40

2015 9,41
Źródło : dane PARPA, ścieżka dostępu : www.parpa.pl 

3.2 Wzory spożywania alkoholu

W skali kraju

W Polsce w 2012 roku 84% dorosłych Polaków piło alkohol, pozostałe 16% to abstynenci. Wśród
osób niepijących dominują kobiety – 20% dorosłych Polek deklaruje się jako abstynentki przy 11%
Polaków. Wśród osób z wyższym wykształceniem 90% to osoby pijące. Im niższe wykształcenie,
tym mniejszy odsetek osób pijących (średnie – 84%, zasadnicze zawodowe – 81%, podstawowe –
70%). Wraz z wiekiem wzrasta udział osób deklarujących się jako abstynenci. W grupie wiekowej
do 25 roku życia stanowią oni ledwie 6%, wśród trzydziestolatków 12%, a wśród osób po 60 roku
życia już 27%.
Polacy najczęściej spożywają alkohol we własnym domu (do takiej konsumpcji przyznaje się 69%
mężczyzn i 62% kobiet), a ponadto, „u znajomych/rodziny” – 24%, pubach – 8%, restauracjach –
5%, klubie/dyskotece – 4%, „na świeżym powietrzu” – 12%1.
Najnowsze badania CBOS wskazują, że 5,2% populacji to osoby pijące nadmiernie. Są to osoby,
które w ciągu roku wypijają powyżej 16 l czystego alkoholu w przypadku mężczyzn oraz powyżej
9 l w przypadku kobiet. Nadmiernie pijący to najczęściej mężczyźni w wieku od 24 do 44 roku
życia, po rozwodzie, zamieszkujący w wielkim mieście (pow. 500 tys. mieszkańców), mający status
bezrobotnego albo szczególnie wysokie lub szczególnie niskie dochody na osobę w gospodarstwie
domowym. Odsetek pijących nadmiernie jest pięciokrotnie wyższy w grupie osób deklarujących się

1  Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania, TNS, październik 2013 r.



jako wierzące i praktykujące, niż wśród pozostałych. Natomiast 7,4% osób w wieku 15-64 lata w
Polsce to osoby nadużywające alkoholu.2

Na terenie gminy

         Z badania przeprowadzonego na terenie gminy Wręczyca Wielka we wrześniu 2014r. wynika,
że  w  ciągu  ostatnich  trzech  tygodni  alkohol  piło  56%  spośród  150  przebadanych  dorosłych
mieszkańców gminy, przy czym w ciągu ostatniego tygodnia – 33%. Wśród badanych było 7%
abstynentów i osób, które nie spożywały alkoholu w ciągu ostatnich kilku lat. 13% ankietowanych
deklarowało, że nie pije dłużej niż 3 miesiące. Ostatni kontakt z alkoholem w okresie od miesiąca
do trzech - deklarowało 24% dorosłych mieszkańców gminy. Oceniając z perspektywy czasu swój
pierwszy kontakt z alkoholem – mieszkańcy częściej przyznawali, że nastąpił on dosyć późno, w
dużej mierze po ukończeniu 18 roku życia – tak określiło 40% osób biorących udział w badaniu. W
okresie przed 15 rokiem życia piło alkohol 16% badanych. Pomiędzy 18 a 21 rokiem życia po raz
pierwszy  alkohol  spożywało  28%  ankietowanych,  a  38%  zadeklarowało  inicjację  alkoholową
pomiędzy 16 a 17 rokiem życia. Nie pamięta faktu inicjacji alkoholowej, lub nie chciało podać jej
momentu 6% respondentów.

3.3 Postawy dorosłych mieszkańców gminy wobec narkotyków

     W miesiącu  wrześniu  2014r.  na  zlecenie  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej zostały przeprowadzone badania na terenie gminy Wręczyca
Wielka przez firmę Invesis Polska S.C. z Krakowa dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych  na
terenie gminy Wręczyca Wielka.
Dla  określenia  postaw  mieszkańców  gminy  wobec  potencjalnych  problemów  społecznych
związanych z używaniem wybranych substancji  psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie  w
gminie Wręczyca Wielka przeprowadzono badania ankietowe w reprezentatywnej grupie 150 osób,
w której 66 % stanowiły kobiety a 31% mężczyźni.

Spośród  badanych  mieszkańców  gminy  38%  nie  zna  w  swoim  otoczeniu  nikogo,  kto
zażywałby narkotyki. Pozostali – 62% wskazują na znajomość od kilku do kilkudziesięciu osób
używających narkotyki.

Stosunkowo  duża  liczba  osób  –  75%  w  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  znają  źródła
zaopatrywania się  w narkotyki   odpowiedziało,  że nie,  natomiast  25% przebadanych dorosłych
mieszkańców gminy wie gdzie i u kogo można je kupić.

Sięganie  po  alkohol  w  sytuacjach  kryzysowych  to  jeden  z  sygnałów ryzykowanego  picia
alkoholu,  mogącego  grozić  uzależnieniem.  Również  używanie  narkotyków w takich  sytuacjach
nasila ich uzależniające działanie. Badani mieszkańcy gminy nie są skłonni traktować alkoholu i
narkotyków za dobry sposób na radzenie sobie ze stresem. Ponad dwie trzecie - 71% uważa, że nie
pomagają one w kryzysie, ale jednocześnie 15% uzależnia ich używanie od konkretnej sytuacji.
Niepokojącym może być fakt, że aż 14% ankietowanych przyznaje, że nie posiada wiedzy na temat
narkotyków.
Mieszkańcy gminy są dosyć radykalni w zakresie poglądów dotyczących szkodliwości substancji
zwanych dopalaczami.  96% ankietowanych potwierdza,  że  działanie  tych produktów może być
równie szkodliwe, co stosowanie narkotyków.

2 A. Malczewski,  Substancje psychoaktywne. Postawy i zachowania,  Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2015 r.



3.4 Używanie alkoholu i  narkotyków  przez młodzież szkolną w oparciu o badania
ogólnopolskie ESPAD.

Badania  ankietowe  dotyczące używania  substancji  psychoaktywnych  (papierosy,  alkohol,
narkotyki, dopalacze) przez młodzież szkolną realizowane są w Polsce co 4 lata i stanowią część
międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD).
W 2015 r. badania te zostały zrealizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Krajowe Biuro  ds.  Przeciwdziałania  Narkomanii  przy współpracy Instytutu
Psychiatrii  i  Neurologii.  Badania  przeprowadzono  na  reprezentatywnych  losowych  próbach
uczniów  klas  trzecich  szkół  gimnazjalnych  (wiek:  15-16  lat)  oraz  klas  drugich  szkół
ponadgimnazjalnych  (wiek:  17-18  lat)  naszego  kraju.  Wyniki  badań  stanowią  m.in.  źródło
informacji o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi i są wykorzystywane do tworzenia planów
i strategii długofalowych oddziaływań profilaktycznych realizowanych na różnych poziomach, a
także do ich ewaluacji.

Celem  badania  był  przede  wszystkim  pomiar  natężenia  zjawiska  używania  przez  młodzież
substancji  psychoaktywnych,  ale  także  ocena  czynników  wpływających  na  rozpowszechnienie,
ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży.

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży.
Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 83,8% uczniów z młodszej grupy i 95,8% uczniów z
starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30
dni przed badaniem piło 48,6% piętnasto-szesnastolatków i 82,3% siedemnasto-osiemnastolatków.
Najbardziej  popularnym napojem alkoholowym wśród całej  młodzieży jest  piwo,  a  najmniej  –
wino.  Wysoki  odsetek badanych przyznaje się  do przekraczania progu nietrzeźwości.  W czasie
ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 12,5% uczniów z młodszej kohorty i 19,7%
ze starszej  grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1% uczniów
młodszych i 35,6% uczniów starszych.
Palenie  tytoniu  jest  zachowaniem  mniej  powszechnym.  Chociaż  raz  w  życiu  paliło  56,2%
gimnazjalistów i 71,5% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło
26,4% uczniów z grupy młodszej i 41,7% ze starszej. 
Palenie tytoniu jest obecnie podobnie rozpowszechnione wśród dziewcząt jak wśród chłopców. Picie
napojów  alkoholowych  jest  nieznacznie  bardziej  rozpowszechnione  wśród  chłopców  niż  wśród
dziewcząt, chociaż niektóre wskaźniki picia są już takie same. 
Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza.
Takie doświadczenia,  chociaż raz w życiu, stały się  udziałem 17,0% uczniów z młodszej  kohorty i
17,9% ze starszej kohorty.
Wyniki  badania  wskazują  na  znacznie  niższy  poziom  rozpowszechnienia  używania  substancji
nielegalnych, niż legalnych, szczególnie 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 25,0% młodszych uczniów i 43,0% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod
względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest LSD
lub inne halucynogeny (5,5%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu amfetamina (7,1%). 
Aktualne, okazjonalne używania substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie
ostatnich  12  miesięcy,  także  stawia  przetwory  konopi  na  pierwszym  miejscu  pod  względem
rozpowszechnienia. W klasach trzecich gimnazjów używa tego środka ponad 19,2% uczniów, w klasach
drugich szkół ponadgimnazjalnych – 31,5%. 
W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 10,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,4% uczniów
klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu. 
Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej
rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. 
Do  problemowych  użytkowników  przetworów  konopi  zidentyfikowanych  przy  pomocy  testu
przesiewowego zaliczyć można 7,0% gimnazjalistów oraz 7,6% uczniów ze starszej kohorty. 



Rozpowszechnienie używania „dopalaczy” jest niższe niż przetworów konopi. Wśród gimnazjalistów
10,3%,  a  wśród  starszych  uczniów  12,6%  używało  kiedykolwiek  tych  substancji  Odsetek
gimnazjalistów, którzy sięgali po „dopalacze” w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł 4,3%.
W starszej kohorcie takich uczniów było 3,0%. Używanie „dopalaczy” jest bardziej rozpowszechnione
wśród chłopców niż wśród dziewcząt. 
Uwagę  zwraca  wysoki  poziom  dostępności  napojów  alkoholowych  przejawiający  się  w  ocenach
respondentów. Na tym tle dostępność substancji nielegalnych jest oceniana niżej. Spośród substancji
nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępność przetworów konopi. 
Badani narażeni są przede wszystkim na oferty napojów alkoholowych, spośród substancji nielegalnych
uczniom  najczęściej  proponowane  są  przetwory  konopi  oraz  alkohol  produkowany  nielegalnie
domowym sposobem. 
Większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen respondentów,
decyduje bardziej nasilenie używania, niż rodzaj substancji. 
Oczekiwania  wobec  alkoholu  oraz  marihuany  i  haszyszu  formułowane  przez  młodzież  szkolną
odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód. 
Około jedna czwarta gimnazjalistów i jednaj piąta uczniów szkół ponadgimnazjalnych chociaż raz w
życiu w gry hazardowe, tj. takie gdzie stawia się pieniądze i można je wygrać. W czasie ostatnich 30 dni
takie zachowanie zadeklarowało 8,5% uczniów trzecich klas gimnazjów i 10,8% uczniów drugich klas
szkół ponadgimnazjalnych. Można szacować, że ok. 2% młodzieży może być zagrożonych hazardem
problemowym. 
Porównanie wyników badania z 2015 r. z wynikami badań zrealizowanych w 2011 r. w zakresie picia
alkoholu przez młodzież wykazało kontynuację trendu spadkowego. 
Trochę inaczej rzecz się ma z substancjami nielegalnymi. Wskaźniki używania przetworów konopi w
2015 r.  w starszej  kohorcie wzrosły podobnie jak w poprzednim czteroleciu, natomiast  w młodszej
kohorcie wzrost uległ zahamowaniu. 
W zakresie wskaźników picia alkoholu  i  palenia  tytoniu  obserwowano proces zacierania się  różnic
związanych z płcią, który doprowadził do zrównania się kilku wskaźników używania tych substancji
przez dziewczęta i chłopców. 3

Z raportu  przygotowanego  przez  Wojewódzką  Stację  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w  Katowicach
wynika,  że  w województwie  śląskim obserwowany jest  znaczący wzrost  liczby osób  zatrutych
nowymi narkotykami. W roku 2015 zatruciu uległo 2191 osób (wzrost o 264 % w stosunku do 2014
roku), na skutek spożycia tzw. dopalaczy do szpitala trafiło 1566 chorych. W stosunku do sytuacji
epidemiologicznej  nowych  narkotyków  obserwowanej  w  innych  województwach,  liczba
przypadków rejestrowanych w woj. śląskim jest najwyższa.
Biorąc  pod  uwagę  wiek  osób  zatrutych  można  wyciągnąć  wniosek,  i  problem  spożywania
dopalaczy dotyczy głównie osób bardzo młodych - w grupie osób w wieku od 15 do 24 lat zatrucia
stanowiły 58%. Niepokojącym zjawiskiem jest sięganie po środki zastępcze przez dzieci będące w
wieku poniżej 15 roku życia. W analizowanym okresie zarejestrowano a 78 takich zatruć.4

Należy  nadmienić,  że  spożywanie  alkoholu   i  innych  substancji  psychoaktywnych  w  wieku
adolescencji  niesie  za sobą poważne konsekwencje zdrowotne – upośledzone zostają czynności
poznawcze – koncentracja uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej. Picie
alkoholu  i  zażywanie  środków  psychoaktywnych  przyczynia  się  do  podejmowania  zachowań
ryzykownych, groźnych dla życia, wiąże się z wczesnym podejmowaniem aktywności seksualnej,
zwiększa ryzyko wystąpienia niechcianej ciąży oraz zakażenia wirusem HIV.

3 J.  Sierosławski,  „Używanie  alkoholu  i  narkotyków  przez  młodzież  szkolną.  Raport  z  ogólnopolskich  badań
ankietowych zrealizowanych w 2015 roku”, 2016. Cały raport jest dostępny na stronie internetowej www.parpa.pl

4 Raport  Dopalacze  –  opracowanie  przygotowane  przez   Wojewódzką  Stację  Sanitarno  –  Epidemiologiczną  w
Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego oraz oddział Epidemiologiczny. Luty 2016.



3.5   Używanie alkoholu i narkotyków  przez młodzież szkolną w oparciu o badania
przeprowadzone na terenie gminy we wrześniu 2014r.

W przeprowadzonym  badaniu  wzięło  udział  ogółem 256  uczniów   z  terenu  gminy  Wręczyca
Wielka, w tym 115 dziewcząt i 141 chłopców. Byli to uczniowie z VI klas Szkół Podstawowych
(127)  i  uczniowie II klas Gimnazjum (129).

Alkohol
W gminie Wręczyca Wielka kontakt z alkoholem deklaruje 65% uczniów.  Spośród uczniów,

którzy  przyznali  się  do  kontaktu  z  alkoholem,  największa  część  po  raz  pierwszy  spróbowała
alkoholu na wakacjach (40%) oraz w innych okolicznościach (49%). W dyskotece/pubie po raz
pierwszy piło alkohol 6% ankietowanych uczniów, a na wagarach 6%. Spośród tych, którzy pili już
alkohol – większość (79%) wskazuje, iż do „pierwszego razu” nikt ich nie namawiał, a alkohol pili
z własnej inicjatywy.

Jak wskazują wyniki badań, młodzi ludzie piją alkohol raczej okazjonalnie. Kilka razy w
roku deklaruje spożycie alkoholu 82% pijących uczniów. Kilka razy w miesiącu sięga po alkohol
14% uczniów.  Częściej  niż  raz  w tygodniu  deklaruje  spożywanie  alkoholu  1% pijących,  a  3%
uczniów sięga po alkohol prawie codziennie.

Młodzi piją głównie dla towarzystwa (44%). 10% pijących uczniów przyznało, że sięga po
alkohol w chwilach smutku lub złości, 7% z przyzwyczajenia, a pozostali w innej sytuacji. 
Dla dzieci i młodzieży alkohol wydaje się atrakcyjny, uważają, że bez niego nie ma dobrej zabawy.
Pijąc  alkohol  zyskują  uznanie  w  oczach  rówieśników.  Jest  to  dla  nich  sposób  na  uzyskanie
akceptacji kolegów i koleżanek.

Zdecydowanie  najbardziej  popularnym  wśród  młodzieży  napojem  jest  piwo  –  62%
badanych uczniów  wskazuje,  iż  właśnie  po  nie  sięga  najczęściej. Znaczący wpływ na sięganie
przez młodzież po napoje alkoholowe, zwłaszcza po piwo, mają media. Reklamy przekonują, że
piwo  to  napój  orzeźwiający,  który  ma  kojarzyć  się  z  zabawą,  energią,  młodością.  Chcąc
zaimponować w towarzystwie, młodzi ludzie wybierają piwa o większej zawartości alkoholu, pijąc
nierzadko większą ich ilość.  Dużo  rzadziej  młodzi  sięgają  po  drinki  (wskazuje na nie 9%
pijących uczniów), a następnie wódka (14%) i wino (15%). 

Zdaniem 52% pijących uczniów, ich rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, 17% uczniów
przyznaje  jednak  że  ich  rodzice  o  alkoholu  wiedzą  i  podejmują  ten  temat  
w rozmowach z nimi. Także 11% rodziców uczniów mimo domyślania się tego że ich dziecko pije
alkohol, nie reaguje. Kolejne 17% uczniów doświadcza surowych interwencji rodziców w związku
z piciem alkoholu a rodzice kolejnych 3% mimo świadomości tego że ich dziecko pije alkohol, nie
interesują się tym.
Badania wykazują, że to rodzice mają największy wpływ na decyzje dziecka dotyczące spożywania
alkoholu. Dlatego to oni powinni ustalić zasady dotyczące picia alkoholu przez nieletnich. Rodzice
powinni mieć także kontrolę nad alkoholem przechowywanym w domu. 
Rozmowy z dzieckiem na temat alkoholu nie powinny być w rodzinie tematem tabu. Poprzez takie
rozmowy,  w  których  poruszamy  nawet  trudne  tematy,  budujemy  bliską  relację  z  dzieckiem,
poznajemy jego wiedzę w określonym temacie i konfrontujemy z nim poglądy. Im lepszy mamy
kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed alkoholem.

Warto zwrócić uwagę na stosunek uczniów do alkoholu jako „leku na problemy”. Niestety,
jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem – mało konstruktywną – bywa sięganie po alkohol.
Wśród badanych uczniów panują na ten temat różnorodne opinie.

 Budujący jest fakt, że 73% uczniów uważa, że alkohol nie pomaga w sytuacji kryzysowej. 
 Zarazem jednak 6% uzależnia to od sytuacji. 
 Dodatkowo 2% stwierdza, wprost, że alkohol pomaga w trudnych sytuacjach. 
 Znaczny odsetek przyznaje, iż po prostu nie posiada wiedzy na ten temat (19%). 



 Oceniając  wiedzę na temat zdrowotnych konsekwencji picia alkoholu,  42% uczniów ma ogólną
wiedzę  na  temat  skutków picia,  a  36% deklaruje,  że  potrafi  powiedzieć,  jaki  wpływ ma picie
alkoholu na poszczególne funkcje organizmu. Niemniej jednak 22% uczniów przyznaje, że nie zna
zdrowotnych konsekwencji picia alkoholu.

Narkotyki

Młodzi ludzie – uczniowie szkół w gminie Wręczyca Wielka stosunkowo rzadko przyznają się do
doświadczeń z narkotykami.  Spośród wszystkich badanych uczniów, 3% uczniów przyznało,  że
miało z nimi kontakt (8 osób).

Podobnie jak wśród polskiej młodzieży, w gminie Wręczyca Wielka najpopularniejsza jest
marihuana – do jej używania przyznaje się 42% uczniów deklarujących kontakt z narkotykami. W
następnej  kolejności  uczniowie  wymieniają  amfetaminę  (17%  wskazań  spośród  uczniów
zażywających  narkotyki),  następnie  LSD  i  ekstazy  (po  8%  wskazań).  
Z „dopalaczami” miało kontakt 25% uczniów.

Okoliczności  pierwszego  kontaktu  z  narkotykami  są  bardzo  różnorodne.  Najbardziej
sprzyjającymi  do  inicjacji  narkotykowej,  wskazywanymi  przez  uczniów,  są  wakacje  (63%),
następnie szkoła (25%) oraz wagary (12%).

Pozytywnym aspektem w analizowanych badaniach jest fakt, że trzy czwarte uczniów (75%)
deklarujących używanie narkotyków wskazuje, że sięgają po nie jedynie okazjonalnie – kilka razy
w  ciągu  roku.  Częstszy  niż  raz  w  tygodniu  kontakt  z  narkotykiem  zadeklarowało  25%
ankietowanych uczniów.

Uczniowie  sięgają  po  narkotyki  dla  towarzystwa  (25%),  z  przyzwyczajenia  (13%),  
w chwilach silnych emocji (25%) oraz z innych, nie wymienionych powodów (37%).

Uczniowie  w  większości  są  przekonani,  że  rodzice  nie  wiedzą  o  ich  narkotykowych
doświadczeniach. Taką odpowiedź wskazało 50% biorących uczniów. Rodzice 25% ankietowanych
mają  świadomość problemu i  interweniują  -  karząc  lub  mobilizując  swoje  dzieci  do  wizyty w
poradni.  13% rodziców podejmuje  rozmowę  o  narkotykach  ze  swoim biorącym dzieckiem.  W
ocenie pozostałych 12% uczniów zażywających narkotyki - rodziców to nie interesuje.

Spośród wszystkich badanych uczniów 9% wie, gdzie i u kogo można kupić narkotyki, choć
jak stwierdzają badani nie jest to już tak łatwe jak w przypadku papierosów czy nawet alkoholu.

Dla  66%  badanych  uczniów  zakup  narkotyków  leży  poza  zasięgiem  ich  możliwości  
i  jest  to  według  nich  najtrudniejsza  do  zdobycia  substancja  psychoaktywna.  3%  uważa,  
że narkotyki są łatwo dostępnym towarem i jego zakup nie wymaga dużego wysiłku. Najłatwiej
zdaniem badanych zakupić jest papierosy, a następnie alkohol, zaś narkotyki, które nie są legalnie
dostępne, są najtrudniejszym do zdobycia towarem, choć jak się okazuje dla części uczniów nie jest
to niemożliwe.

Uczniowie  szkół  w  gminie  zdają  się  mieć  świadomość,  że  narkotyki  nie  są  dobrym
sposobem na rozwiązywanie ich problemów. Zdecydowana większość z nich (81%) stwierdza, że
narkotyki nie pomagają w sytuacjach kryzysowych. Duży odsetek uczniów nie posiada wiedzy na
ten  temat  (16%).  Niemniej  jednak,  2%  młodych  ludzi  jest  skłonna  traktować  narkotyki  jako
antidotum na swoje problemy. Dodatkowo 1% uzależnia to od sytuacji.

42% badanych  uczniów wie  ogólnie,  jakie  są  skutki  ich  zażywania,  34% jest  w stanie
wskazać ich wpływ na poszczególne funkcje organizmu, a 24% nie zna tych konsekwencji.

19 % uczniów nie zna również prawnych konsekwencji posiadania narkotyków. Kary te zna
46% badanych uczniów, a 35% potrafi powiedzieć dokładnie jakie grożą za to sankcje.

Uczniowie szkół w gminie stosunkowo rzadko przyznają się do doświadczeń z narkotykami,
a wśród tych,  którzy mieli  z nimi kontakt najbardziej  popularnym narkotykiem jest  marihuana.
Niepokojące  jest  to,  że  dla  dużej  grupy  uczniów,  zdobycie  narkotyków  jest  możliwe  przy
mniejszym  lub  większym  nakładzie  wysiłków.  Zgodnie  z  oceną  wysokiej  wagi  zagrożenia
problemem narkomanii w badaniu dorosłych mieszkańców gminy, sami młodzi odsłaniają swoje



zainteresowanie  eksperymentowaniem  z  substancjami  psychoaktywnymi.  Tym  bardziej  warto
nasilić profilaktykę w tym zakresie kierowaną do uczniów.

Spośród  przebadanych  uczniów gminnych  szkół  nie  przeszło  inicjacji  nikotynowej  77%
uczniów, alkoholowej  35% uczniów a narkotykowej 97% uczniów. To ci  uczniowie,  którzy nie
mieli dotąd okazji spróbować, lub już znaleźli dla siebie powody, dla których nie warto ryzykować
eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Należy pamiętać także o tej, bardzo licznej,
grupie uczniów podczas planowania oddziaływań profilaktycznych.

3.6 Dostępność fizyczna alkoholu 

          Dostępność fizyczną alkoholu, rozumianą jako możliwość jego nabycia, można zmierzyć
liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła Uchwałę  NR V/39/15z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  zawierających powyżej  4,5 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa),  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  jak  i  poza  miejscem  sprzedaży  oraz  zasad
usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie  gminy.  Ustalono,  że  na terenie  gminy Wręczyca  Wielka istnieje  limit  w wysokości  50 punktów
sprzedaży  napojów  alkoholowych,  zawierających  powyżej  4,5  %  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne). 
Z  analizy  literatury  przedmiotu  wynika,  że  fizyczne  ograniczenie  dostępności  alkoholu  ma
niebagatelny  wpływ  na  zmniejszenie  problemów  społecznych  związanych  z  uzależnieniem  od
alkoholu.  Gmina  Wręczyca  Wielka  podejmuje  działania  w  zakresie  ograniczenia  fizycznej
dostępności alkoholu. 
Na  mocy  wyżej  wymienionej  uchwały  zmniejszony  został  limit   punktów  sprzedaży  napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) z 25 na 10. 
Zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem  sprzedaży  wydaje  Wójt  Gminy  Wręczyca  Wielka,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W  2015 roku w gminie Wręczyca Wielka funkcjonowało:
9  punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 59
punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
w tym 47 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%.

Średnia liczba mieszkańców  w gminie   przypadająca na 1 punkt sprzedaży alkoholu   do spożycia poza
miejscem sprzedaży wynosi 298 osób.  W skali całego kraju na jeden punkt sprzedaży w 2015 roku
przypadało 273 mieszkańców, a w skali woj. śląskiego – 248 mieszkańców.

Średnia liczba mieszkańców w gminie  przypadająca na 1 punkt sprzedaży alkoholu  o zawartości alkoholu
powyżej 18% do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 375 osób (374 w skali kraju).

           Niestety niekorzystnie z punktu widzenia zdrowotnego i rozpowszechnienia problemów
alkoholowych  kształtuje  się  w  gminie  Wręczyca  Wielka  dynamika  sprzedaży  napojów
alkoholowych. W 2013 r. sprzedaż tych napojów wyniosła 7 802 217,13 zł, a w 2015 r. wzrosła do
kwoty  8 999  309,43 zł.  Tak poważny wzrost  sprzedaży przy niewielkim wzroście  cen  napojów
spirytusowych i win, wiąże się ze wzrostem spożycia napojów alkoholowych i tym samym stwarza
zagrożenie wzrostu problemów alkoholowych. 



Tabela 3: Dynamika sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych na terenie gminy Wręczyca Wielka
w latach 2011 – 2015

Rodzaj napoju
alkoholowego

Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Wręczyca Wielka w złotych 
w latach:

2013 2014 2015

Ogółem Na 
1 mieszkańca

Ogółem Na 
1 mieszkańca

Ogółem Na 
1 mieszkańca

Piwo 3 709 172,17 209,75 4 030 379,73 227,94 4 652 089,96 263,11

Wino 590 110,07 33,40 457 874,07 25,90 499 113,51 28,23

Wódka 3 502 934,89 198,08 3 756 115,06 212,42 3 848 105,96 217,64

Razem 7 802 217,13 441,23 8 244 368,86 466,26 8 999 309,43 508,98
Źródło: dane z Urzędu Gminy Wręczyca Wielka

3.7   Osoby  uzależnione  od  alkoholu  oraz  najbliższe  otoczenie  osób
uzależnionych/nadużywających alkoholu

Szacunkową skalę problemu w gminie Wręczyca Wielka na tle danych ogólnopolskich ilustruje
poniższa tabela.
     
Tabela  4:  Szacunkowe  liczby  mieszkańców  gminy  Wręczyca  Wielka,  należących  do
poszczególnych kategorii problemowych. 

Liczba mieszkańców w 2015 roku

Polska Gmina  Wręczyca
Wielka

ok. 38 439 000 osób 17.682 osób

Uzależnieni od alkoholu ok. 2%  populacji ok. 770 tys. osób ok. 360 osób

Dorośli żyjący w 
otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, 
rodzice)

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln osób ok. 720 osób

Dzieci wychowujące się w 
rodzinach z problemem 
alkoholowym

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln osób ok. 720 osób

Osoby pijące szkodliwie ok. 5-7% populacji ok. 2-2,7 mln osób 890 – 1.250 osób

Ofiary przemocy domowej
w rodzinach z problemem 
alkoholowym

2/3 osób dorosłych oraz
2/3 dzieci z tych rodzin

ok. 2 mln ok. 650 osób

Z  powyższych  danych  szacunkowych  wynika,  że  działania  z  zakresu  profilaktyki  selektywnej  i
wskazującej  powinny  być  skierowane  do  około  1.800  osób.  Jednak  bardzo  istotne  jest  objęcie
działaniami  z  zakresu  profilaktyki  uniwersalnej  pozostałych mieszkańców gminy Wręczyca Wielka,
czyli ok. 90% populacji. 
Profilaktyka uniwersalna adresowana jest do całej nie zdiagnozowanej populacji i jej podgrup (dzieci,
młodzieży,  dorosłych).  Jej  celem jest  dostarczenie  każdemu wiedzy i  umiejętności  niezbędnych  do
zapobiegania problemom uzależnień.

       Inicjowanie działań w zakresie  określonym w art.  41 ust.  1  ustawy oraz podejmowanie
czynności  zmierzających do orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby uzależnionej  od  alkoholu



obowiązku  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa  odwykowego  należy  do  kompetencji
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej.
Jak wynika z informacji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Wręczyca Wielka
zwiększa się liczba wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do lecznictwa odwykowego.

Tabela Nr 5.  Liczba wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do lecznictwa odwykowego 

Rok Liczba wniosków o wszczęcie procedury 
zobowiązania do lecznictwa odwykowego 

2014 55

2015 61

2016 (stan na
30 września)

49

Źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej

Tabela nr 6. Wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do lecznictwa odwykowego z podziałem na
płeć

Wiek Wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do lecznictwa odwykowego 

Kobiety Mężczyźni

2014 r. 2015r. do
30.09.2016r.

2014 r. 2015r. do
30.09.2016r.

18 – 25 lat 0 1 0 2 4 1

Powyżej  25
do 40 lat

3 3 4 11 15 17

Powyżej  40
do 60 lat

1 4 1 33 24 21

Powyżej  60
lat

1 1 1 4 9 4

Razem 5 9 6 50 52 43

Źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej

Członkowie Komisji przeprowadzili 52 rozmowy z osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu
oraz 28 rozmów z członkami rodzin.
W wyniku prac Komisji  w 2015 roku podjęto następujące postanowienia: 

– skierowano 45 osób na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Były to osoby, które nie wyraziły zgody na dobrowolne podjęcie
leczenia lub w ogóle nie zgłaszały się na posiedzenia komisji, a które powodowały rozkład
życia rodzinnego, demoralizowały małoletnich bądź systematycznie zakłócały spokój lub
porządek publiczny. Do lekarzy biegłych zgłosiło się 27 osób;

– wobec 34 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do
leczenia odwykowego, 

– zawieszono  postępowaniu  w  stosunku  do  5  osób,  które  uczęszczały  do  Punktu
Konsultacyjnego;

– umorzono postępowanie w 15 sprawach;
W 2015r. prowadzono i monitorowano również sprawy, które przeszły z 2014r. 
W sprawach dotyczących wniosków z 2014r.:



- wobec 12 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia
odwykowego,
- skierowano do Sądu 3 wnioski o  o zmianę sposobu leczenia z niestacjonarnego na stacjonarne,
- umorzono postępowanie w 7 sprawach.

3.8  Podstawowe problemy wynikające ze spożywania alkoholu

Uzależnienie  od  alkoholu  oraz  ryzykowne  i  szkodliwe  picie  są  poważnymi  czynnikami  ryzyka
wystąpienia zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego. 
„Chociaż  konsumpcja  alkoholu  może  przynieść  wiele  przyjemności,  to  jednak  zwiększa  ryzyko
powstania wielu szkód społecznych. Ryzyko to uzależnione jest od dawki spożywanego alkoholu w
taki sposób, że im większe spożycie alkoholu, tym większe ryzyko. Szkody spowodowane przez osobę
pijącą alkohol tworzą zróżnicowane kontinuum od hałasów nocnych i budzenia innych do bardziej
poważnych  konsekwencji,  np.  przemocy  wobec  współmałżonka,  znęcania  się  nad  dziećmi,
przestępstw, aktów przemocy i zabójstw. (…) Alkohol jest używką, która nie tylko uzależnia, ale jest
także  przyczyną  około  sześćdziesięciu  chorób  i  stanów  chorobowych,  w  tym  uszkodzeń  ciała,
zaburzeń  psychicznych  i  behawioralnych,  chorób  układu  pokarmowego,  nowotworów,  chorób
układu  sercowo-naczyniowego,  zaburzeń  odporności,  chorób  płuc,  mięśni  i  układu  kostnego,
zaburzeń płodności i uszkodzeń prenatalnych grożących przedwczesnym porodem i powodujących
niską wagę urodzeniową. Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia większości tych chorób i zaburzeń,
przy czym prawdopodobieństwo to rośnie wraz ze wzrostem spożywanej ilości alkoholu” 5

Szkody  powodowane  przez  alkoholizm,  jak  i  ryzykowne  oraz  szkodliwe  spożywanie  alkoholu
występują w wielu wymiarach: 
-  jednostkowym (oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących);
- społecznym (negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc w
rodzinie, zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie etc);
-  ekonomicznym (koszty:  leczenia  osób  uzależnionych  jak  i  współuzależnionych,  systemu pomocy
społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralności, spadek wydajności
pracy etc).
       Należy podkreślić,  że  dysfunkcje  powstałe  w przypadku dzieci  wychowujących się  w rodzinach
alkoholowych  przenoszone  są  następnie  w  dorosłe  życie  jako  tzw.  syndrom DDA (Dorosłego  Dziecka
Alkoholika). Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której wychowywanie się w najbliższym otoczeniu osób
uzależnionych od alkoholu oraz brak pomocy psychologicznej,  czy terapeutycznej w dzieciństwie, mogą
skutkować dysfunkcjami w sferze emocjonalnej i psychicznej w trakcie dorosłego życia. 

Ubóstwo 

        W gminie Wręczyca Wielka według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zarejestrowanych
było 906  osób bezrobotnych, co stanowi  5,15% ogółu mieszkańców gminy. Znaczną grupę wśród
bezrobotnych  stanowią  osoby  długotrwale  bezrobotne  tj.  pozostające  bez  pracy  powyżej  24
miesięcy.  Grupa ta  stanowi około 20% ogółu bezrobotnych.  Utrzymywanie się długiego okresu
pozostawania  bez  pracy stanowi  jeden z  głównych czynników ryzyka nasilania  się  problemów
alkoholowych i  zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co w konsekwencji  może
prowadzić do zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym osłabienie funkcji
opiekuńczo  –  wychowawczej  rodziny  w  sposób  szczególny  naraża  dzieci  na  poszukiwanie
alternatywnych, w tym destrukcyjnych, form aktywności, związanych ze spożywaniem alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.
Problemy alkoholowe w rodzinie mają niebagatelny wpływ na jej status materialny. Z uwagi na duży
odsetek  osób  z  problemem  alkoholowym  korzystających  z  pomocy  GOPS  istotne  jest
minimalizowanie  oraz  zapobieganie  szkodom  spowodowanym  występowaniem  w  rodzinie
problemu  alkoholowego,  poprzez  objęcie  tych  rodzin  kompleksową  pomocą  o  charakterze

5  Peter Anderson, Ben Baumberg, Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego przedłożony 
Komisji Europejskiej, Instytut Badań nad Alkoholem, Wielka Brytania czerwiec 2006, wydanie polskie Państwowa 



profilaktycznym  i  naprawczym  oraz  tworzenie  systemowych  programów  pomocy  osobom  z
problemem alkoholowym. Odsetek rodzin z problemem alkoholowym korzystających z pomocy
wzrósł  z  9,8% w 2014 r.  do 12% w roku 2015.  Odsetek  rodzin z  problemem uzależnienia  od
narkotyków  pozostaje  względnie  stały  i  wynosi  aktualnie  około  0,27%  ogólnej  liczby  rodzin
korzystających  z  pomocy.  Liczba  rodzin,  w  których  wystąpiła  przemoc  w  rodzinie  w  ciągu
ostatnich  dwóch  lat  pozostaje  na  podobnym  poziomie  i  wynosi  13,5%  ogólnej  liczby  rodzin
korzystających z pomocy.

Tabela  7:  Liczba  rodzin  z  problemem  alkoholowym,  narkotykowym  i  przemocy  w  rodzinie
korzystająca z pomocy materialnej GOPS w latach 2013 – 2015

Rok Liczba  rodzin
objęta pomocą
materialną
GOPS

Liczba rodzin korzystających
z pomocy materialnej GOPS
z  powodu  uzależnienia  lub
nadużywania alkoholu, przez
co najmniej jednego członka
rodziny

Liczba  rodzin
korzystających  z  pomocy
materialnej GOPS z powodu
uzależnienia  od  innych
środków  psychoaktywnych
(narkotyki),  przez  co
najmniej  jednego  członka
rodziny

Liczba  rodzin
korzystających  z  pomocy
materialnej GOPS z powodu
przemocy w rodzinie

2013 421 49 0 78

2014 366 36 1 48

2015 368 44 1 50
Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

W  2015r.  Ośrodek  udzielił  pomocy  materialnej  dla  44  rodzin  z  powodu  uzależnienia  lub
nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny.  
Pracownicy  socjalni  prowadzą  również  pracę  socjalną  z  rodzinami  i  osobami  dotkniętymi
problemem alkoholowym. 
Pomocą w formie usług asystenta rodziny objęto w 2015r. - 18 rodzin, w tym 8 rodzin z problemem
alkoholowym.

Nadużywanie alkoholu oraz narkotyków powoduje wielowymiarowe szkody społeczne i prawne.
Do szczególnie  uciążliwych konsekwencji  należy zjawisko przemocy w rodzinie.  Nadużywanie
alkoholu jest wiodącym czynnikiem, który towarzyszy występowaniu przemocy w rodzinie i z tego
względu przemoc domowa znajduje się na mapie polskich problemów alkoholowych. 
Według danych statystycznych Policji większość sprawców fizycznego lub psychicznego znęcania
się nad członkami rodziny działa pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
Działania informacyjne w skali  całego kraju oraz lokalne,  w tym cykliczne kampanie „przeciw
przemocy”  przyczyniają  się  do  zwiększenia  wśród  ofiar  i  świadków  przemocy  świadomości
dotyczącej poznania swoich praw oraz nazw i adresów instytucji pomocowych.

Przemoc w rodzinie

Przy  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej  działa  Zespół
Interdyscyplinarny, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka  z dnia
22.08.2011r. Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych jest:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
2. podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  mających  na  celu

przeciwdziałanie temu zjawisku, 
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 



4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym, 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W okresie  od  1  stycznia  2015r.  do  31  grudnia  2015r.  do   Zespołu  Interdyscyplinarnego  we
Wręczycy Wielkiej wpłynęło 65 wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty A , w tym:  

– 50 Niebieskich Kart założonych było przez funkcjonariuszy Policji,
– 1  Niebieska  Karta  została  założona  przez  członka  Gminnej  Komisji  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej, 
– 13 Niebieskich Kart zostało założonych przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej,
– 1  Niebieska  Karta  została  założona  przez  przedstawiciela  oświaty  tj.  Zespół  Szkół  we

Wręczycy Wielkiej.   
W 2015 roku Policja wszczęła 12 postępowań w sprawach o znęcanie tj. o 1 więcej niż w 2014
roku.
Znaczącym  jest  fakt,  że  w  środowiskach  objętych  procedurą  „Niebieskie  Karty”  przemoc  domowa
współistnieje i jest wzmacniana głównie przez problemy związane z nadużywaniem alkoholu, co obrazuje
tabela poniżej.

Tabela 8:  Problemy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty”

Rodzaj problemu
Rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty”

2013 - 2014 2015 2016 (stan na 30 września)

Alkohol 61 36 20

Narkotyki ---- ------ -------

Problemy ze zdrowiem 
psychicznym

7 3 1

Alkohol, narkotyki występujące
jednocześnie

-------- ------- -------

Alkohol oraz występowanie
problemów ze zdrowiem
psychicznym

7 3 1

Narkotyki
i występowanie problemów ze
zdrowiem psychicznym

------- ------- -------

Alkohol, narkotyki oraz 
problemy
ze zdrowiem psychicznym

------- ------- --------

Liczba rodzin objętych 
procedurą  Niebieskich
Kart 

2014 2015 2016 (stan na 30 września)

72 65 59

Źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego

       W analizowanym okresie ostatnich trzech lat daje się zauważyć, że w rodzinach, w których występuje
przemoc domowa, w połowie przypadków występuje również problem alkoholowy. Dlatego też konieczne są
działania wspomagające dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych np.: poprzez korzystanie z usług
psychologów,  a  osób dorosłych  do  korzystania  ze  specjalistycznego zaplecza  jakie  oferują  np.   Punkty
Konsultacyjne.



W  analizowanym  okresie  w  rodzinach,  w  których  wystąpiła  przemoc  nie  zdiagnozowano  używania
narkotyków jak również uzależnień krzyżowych.

       W gminie Wręczyca Wielka, w Punkcie  Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie,  prowadzona  jest  grupa  wsparcia  dla  osób  doświadczających  przemocy,
których celem jest świadczenie pomocy  psychologicznej.  W 2015r. odbyły się 2 edycje spotkań
grupy wsparcia  dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób w sytuacjach kryzysowych
tj.:
- w  okresie od 16 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. - w spotkaniach wzięło udział 12 osób;
- w okresie od od 07 sierpnia 2015r. do 18 grudnia 2015. - w spotkaniach wzięło udział 13 osób.

        W 2015 r. w celu ograniczenia niepożądanych zjawisk społecznych takich jak alkoholizm,
narkomania,  przemoc  w rodzinie   Policja  podjęła  m.inn.  takie   przedsięwzięcia  prewencyjne  i
profilaktyczne jak:
- przeprowadzono spotkania prewencyjne z zakresu zagrożeń uzależnieniami, agresji i przemocy
rówieśniczej z uczniami szkół z terenu gminy,
- przeprowadzono akcje prewencyjne pn. „Bezpieczne Ferie 2014”,  „Bezpieczne Wakacje 2014”,
„Bezpieczna Droga do szkoły”. 
-  policjanci  z  Kłobucka wspólnie  z  Powiatową Stacją  Sanitarno –  Epidemiologiczną  i  Starostą
Powiatowym włączyli  się  w  realizację  założeń  Programu  Profilaktyki  Uniwersalnej  pt.  „Smak
życia,  czyli  debata  o  dopalaczach”.  Zorganizowano  w  tym  celu  trzydniową  debatę  na  temat
substancji psychoaktywnych w której uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze szkół
gimnazjalnych z terenu gminy.
Ponadto policjanci uczestniczą w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i  Grup Roboczych oraz
Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.9 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Z  danych  Powiatowej  Komendy  Policji  w  Kłobucku  wynika,  iż  na  stałym,  nadal  wysokim
poziomie, utrzymuje się zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierowców. W 2015 roku  nietrzeźwi
kierowcy  spowodowali  na  terenie  powiatu  2  wypadki  drogowe  oraz   24  kolizje  drogowe.
Zatrzymano  na  gorącym uczynku  241  nietrzeźwych  kierujących  pojazdem mechanicznym  (art.
178a § 1a kk) oraz 78 kierujących pojazdem mechanicznym znajdujących się po użyciu alkoholu
(art. 87  § 1 kw). Ponadto ujawniono 273 rowerzystów kierujących w stanie nietrzeźwości orz 32
prowadzących inny niż pojazd mechaniczny znajdujących się po użyciu alkoholu.
W 2015 roku na terenie gminy Wręczyca Wielka doszło do 11 wypadków i 113 kolizji.
W stosunku  do  44  nietrzeźwych  kierowców zatrzymanych  na  terenie  gminy Wręczyca  Wielka
wszczęto postępowanie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (odpowiednio 126 w roku 2013 i
62 w 2014 roku).
W 2015 roku Policja przeprowadziła szereg działań o charakterze kontrolno – prewencyjnycm w
ramach wzmożonych akcji na drogach i obszarach zagrożonych również na terenie gminy Wręczyca
Wielka.  W  stosunku  do  uczestników  ruchu  drogowego  były  prowadzone  cykliczne  akcje:
Trzeźwość,  Pieszy,  Bezpieczny  weekend,  Pasy,  Busy,  Alkohol  i  narkotyki  oraz  okresowe:
Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje.
Policja prowadziła również działania wynikające z Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” na
dwóch płaszczyznach: Bezpieczeństwo w szkole i Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym:
- 20.01.2015r. Policjanci z Kłobucka wzięli udział w spotkaniu z uczniami szkół w Kalei, Borowem
i  Węglowicach.  Dzieci  otrzymały  kamizelki  odblaskowe  ufundowane  przez  Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2015r.  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  we  Wręczycy  Wielkiej
zakupiła materiały profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej  Kampanii „Odpowiedzialny kierowca”.



W 2015 roku hasłem przewodnim kampanii było motto: „Bądź bezpieczny.  Życie czeka”.  Akcja
adresowana była do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
W ramach Kampanii na terenie gminy w 2 szkołach tj. w ZS w Węglowicach   i ZSzP w Kalei odbyły
się happeningi.
Materiały  edukacyjne  zakupione  w  ramach  Kampanii  „Odpowiedzialny  kierowca”  przekazano
również do Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej.

Wnioski 

Z  danych  przedstawionych  w  diagnozie  można  sformułować  następujące  wnioski  dotyczące
realizacji zadań w 2017 r.:

1. Należy kontynuować działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej
i  psychospołecznej  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  innych  substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin; 

2. Należy zwiększać zakres pomocy psychologicznej, rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniami; 

3. Wymagana  jest  kontynuacja  programów  profilaktyki  uzależnień  prowadzonych  w
placówkach  oświatowych  oraz  objęcie  działaniami  jak  największej  liczby  dzieci  i
młodzieży, a do współpracy zaangażować większą grupę rodziców/opiekunów; 

4. Należy nadal finansować działalność świetlicy  zapewniającej dzieciom, zwłaszcza z rodzin
dysfunkcyjnych,  bezpieczny  sposób  spędzania  czasu  po  zajęciach  szkolnych  (w  tym
dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach); 

5. Należy kontynuować pozalekcyjne zajęcia  dla dzieci i młodzieży mające na celu aktywne
spędzanie czasu wolnego; 

6. Należy systematycznie  monitorować rzeczywistą  skalę  problemów uzależnień  na  terenie
gminy Wręczyca Wielka oraz potrzeb środowiska lokalnego w zakresie ich rozwiązywania
poprzez  stałą  współpracę  z  innymi  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi
działającymi w tym obszarze; 

7. Należy organizować  formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
8. Należy kontynuować działania informacyjno–edukacyjne skierowane do ogółu społeczności

lokalnej  poprzez  m.in.  upowszechnianie  informacji  o  możliwościach  pomocy
osobom/rodzinom z problemem uzależnień lub przemocą w rodzinie, współpracować w tym
zakresie z mediami; 

9.  Należy  dofinansowywać  szkolenia,  kursy  specjalistyczne  dla  nauczycieli  i  rodziców,
psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystenta rodziny, członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Należy  kontynuować  szkolenia  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych  w  zakresie
stosowania  ustawy  oraz  kontrole  w  zakresie  sprzedaży  alkoholu  zgodnie  z  prawem  i
obowiązującym zezwoleniem.

11. Należy  budować  międzyinstytucjonalne  koalicje  służące  rozwiązywaniu  problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie.



4.  ZADANIA  W  RAMACH  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

4.1 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Zadania
gminy  określone  w  art.  4¹  ust.  1  ustawy o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, w szczególności dotyczą:
1)  zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i  rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od
alkoholu;
2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenia 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) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
5) podejmowania interwencji  w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  13¹ i  15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6)  wspierania  zatrudnienia  socjalnego poprzez  organizowanie  i  finansowanie  centrów integracji
społecznej.

4.2 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii wskazuje art. 10 ust.1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i  należą do nich:
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  opiekuńczo-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 dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.



5.  Cele   Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Celem  głównym  Programu  jest  rozwój  i  doskonalenie  istniejącego  systemu  przeciwdziałania
uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniających
się  potrzeb  i  zagrożeń,  a  także  ograniczanie  negatywnych  skutków  społecznych,  będących
konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Cel główny programu będzie realizowany w obszarach:
-  profilaktyki  uniwersalnej  –  adresowanej  do  wszystkich  mieszkańców  gminy  Wręczyca  Wielka
(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  używaniem  substancji  psychoaktywnych,  ale  nie  spełniają  kryteriów
diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód.

6. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

Zadanie  1.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających
substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin z problemami wynikającymi z używania
alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

1. Utworzenie jednego wspólnego punktu konsultacyjnego pod nazwą  Punkt Konsultacyjny ds.
Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, do zadań którego należy w szczególności:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
2)  Udzielanie  osobom  i  rodzinom  konsultacji  oraz  porad  terapeutycznych,  socjalnych  i
profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy,
3)  Motywowanie  osób  pijących  ryzykownie  i  szkodliwie,  ale  nieuzależnionych,  do  zmiany
szkodliwego wzoru picia,
4)  Motywowanie  zarówno  osób  uzależnionych,  jak  i  członków  ich  rodzin  do  podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz
do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
5) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące
lub udział w grupach wsparcia,
6)  Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej,  udzielenie  stosownego wsparcia  i  informacji  o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
7) Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie, 
8) Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji
z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
9)  Współdziałanie  z  innymi  podmiotami  zajmującymi  się  rozwiązywaniem  problemów
uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
10) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych (broszur, ulotek, plakatów
itp.)  dotyczących uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie wśród klientów Punktu oraz
mieszkańców gminy Wręczyca Wielka. 
/zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury, prowadzących  grupy wsparcia (np.:
psychologów, konsultantów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, specjalisty ds. przemocy



w  rodzinie),  zakup  potrzebnych  materiałów  edukacyjnych,  materiałów  biurowych,  sprzętu
biurowego, wyposażenia, telefonu,  itp./
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości ,ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

2. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków w zakresie kierowania
na terapię  i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań
wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia, w tym:
1)  przyjmowanie  zgłoszenia  w  przypadku  wystąpienia  nadużywania  alkoholu  powodujących
demoralizację  nieletnich,  rozpad  życia  rodzinnego,  zakłócanie  spokoju  lub  porządku
publicznego;
2) zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie,
3)  prowadzenie  działań  zmierzających  do  zmotywowania  osoby  nadużywającej  alkoholu  do
ograniczenia jego spożycia lub, gdy jest to konieczne, podjęcia przez nią leczenia odwykowego;
4) kierowanie osób na badania do biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w
przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  i  wskazania  rodzaju  zakładu  leczniczego.  Pokrywanie
kosztów wydanych opinii;
5) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym dotyczącym zobowiązania
do  leczenia  odwykowego  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  przesłanie  wniosku  o  wszczęcie
postępowania do sądu rejonowego  oraz opłacenie kosztów sądowych,
6) pomoc i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania z nałogiem
m.in. poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w
ośrodku leczenia odwykowego,
7) inicjowanie procedury Niebieskiej Karty w ramach działań interwencyjnych.
8) prowadzenie stosownej korespondencji z Sądem, Policją, Poradnią Odwykową itp.;
/wynagrodzenia członków GKRPA, opłaty za badania przeprowadzane przez biegłych,  opłaty
sądowe,  koszty  udziału  członków  GKRPA w  szkoleniach,  konferencjach,  warsztatach  itp.,
prenumerata czasopism, materiały biurowe, edukacyjne/
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

4. Zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla  instytucji i organizacji
współpracujących  z  Komisją  w zakresie  pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacji  m.in.   GOPS,
szkoły, ośrodki zdrowia, policja, (broszury, ulotki, czasopisma, książki, poradniki, filmy itp.).
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

5. Wspieranie inicjatyw w tworzeniu grup samopomocowych, w tym grup wsparcia.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości )

Zadanie 2.  Udzielanie     rodzinom,    w    których    występują    problemy    alkoholowe,
problemy narkomanii pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie z uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Zadania w tym zakresie będą realizowane poprzez:

1.  Prowadzenie  poradnictwa oraz  udzielania  wsparcia  osobom znajdującym się  w sytuacjach
kryzysowych, wynikających w szczególności z  problemów uzależnień, przemocy w rodzinie  w
ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, w tym:
- konsultacje i porady psychologiczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, w tym z syndromem DDA;
- wspieranie działalności grup samopomocowych (w tym grup wsparcia dla osób doznających
przemocy w rodzinie i osób w sytuacjach kryzysowych),
- wdrażanie i finansowanie metod pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, mających



na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą (programy, warsztaty itp.),
- konsultacje z innymi specjalistami.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

2.  Prowadzenie  i  finansowanie  świetlicy  wychowawczej  dla  dzieci  z  grup  ryzyka  oraz
pozostałych dzieci w ramach profilaktyki uniwersalnej (w tym m.in.: finansowanie zatrudnienia
wychowawcy,  zakup  materiałów  koniecznych  do  realizacji  zajęć,  zakup  materiałów
edukacyjnych,  dydaktycznych,  dożywianie  dzieci,  dofinansowanie  wyjazdów  i  zajęć
programowych, sfinansowanie szkolenia dla wychowawcy, biletów wstępu).
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

3.  Finansowanie   form wypoczynku letniego  i  zimowego dla  dzieci  z  rodzin  wymagających
wsparcia a także z pozostałych rodzin w ramach profilaktyki uniwersalnej.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

4. Podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, w tym:
-  organizowanie  i  finansowanie  dla  przedstawicieli  służb  i  instytucji  działających  na  rzecz
ochrony  przed  przemocą  szkoleń  obejmujących  zagadnienia  dotyczące  specyfiki  zjawiska
przemocy w rodzinie,  konsekwencji  doznawania  przemocy w rodzinie,  funkcjonowania  osób
doznających przemocy i stosujących przemoc,
- organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu z członkami
rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym, NSP, w których dochodzi do przemocy, 
- organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów dotyczących obowiązujących procedur (w
tym  procedury  „Niebieskie  karty”)  i  współpracy  służb  działających  na  rzecz  zatrzymania
przemocy i poprawy sytuacji w rodzinie,
-  organizowanie  spotkań,  narad  roboczych  sprzyjających  wymianie  doświadczeń  w  zakresie
interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości ,ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

5.  Współpraca  z  pedagogami  i  psychologami  szkolnymi  oraz  dyrektorami  szkół  w  zakresie
zapewnienia opieki i pomocy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują
problemy uzależnień i stosowania przemocy.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

6. Wdrażanie  i finansowanie  w miarę potrzeb programów dla rodziców, w tym np.: warsztatów
umiejętności  rodzicielskich  przygotowujących  dorosłych  do  wychowywania  dzieci  bez
stosowania  przemocy  i  radzenia  sobie  z  trudnymi  sytuacjami,  emocjami,  z  zachowaniem
agresywnym, rozwiązywaniem konfliktów.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

7. Prowadzenie i finansowanie w miarę potrzeb zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży
przejawiającej  symptomy  niedostosowania  społecznego,  zaburzenia  zachowania,  trudności
adaptacyjne.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

8. Udział członków GKRPA w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grupach roboczych.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

9.  Zwiększenie  wiedzy  i  świadomości  społecznej  na  temat  zjawiska  przemocy  w  rodzinie,
sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy poprzez:
- prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w
rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci;
- włączanie się  w ogólnopolskie kampanie społeczne promujące życie rodzinne bez przemocy,
ograniczenie szkód powodowanych przez alkohol i narkotyki m.in. poprzez  zakup i dystrybucję
materiałów edukacyjnych, dofinansowanie działań prowadzonych w ramach kampanii, włączenie
szkół do rozpowszechnienia idei kampanii,
- przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla członków
rodzin  z  problemem  przemocy,  w  szczególności  z  problemem  alkoholowym  (ulotki,  strona



internetowa, tablica ogłoszeń,  ogłoszenia w lokalnych mediach),
-  prenumerata  czasopism,  zakup  książek,  publikacji  multimedialnych,  broszur,  ulotek
edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

10.  Działania  informacyjne   skierowane  do  kobiet  w  ciąży  –  FAS  poprzez  zakup  i
rozpowszechnianie ulotek, broszur itp.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

Zadanie 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.

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Wdrażanie  na terenie placówek oświatowych z terenu gminy rekomendowanych  programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

2.  Wspieranie  i  dofinansowanie   organizowanych  w  szkołach  różnorodnych  inicjatyw
profilaktycznych   /konkursy,  wieczory poetyckie,  happeningi  itp./,  prezentowanie  dzieciom i
młodzieży  form  teatralnych  z  przekazem  profilaktyczno  –  edukacyjnym,  będących
uzupełnieniem prowadzonych w szkołach działań profilaktycznych.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

3.  Prowadzenie  działań  edukacyjnych  dla  rodziców w  zakresie  szkód  wynikających  z  picia
alkoholu  i zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz przygotowania ich
do  podejmowania  świadomych,  odpowiedzialnych  decyzji, wg  potrzeb  zgłoszonych  przez
szkolnych pedagogów i psychologów  /w tym: m.in. ponoszenie kosztów wynagrodzenia osób
prowadzących zajęcia, zakup materiałów edukacyjnych; ulotki, broszury, filmy itp./.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

4. Dofinansowanie warsztatów, programów  profilaktycznych z obszaru wczesnej profilaktyki  z
zakresu  problemów alkoholowych,  przeciwdziałania  narkomanii,  przemocy rówieśniczej   dla
dzieci i młodzieży,  w oparciu o zgłoszone przez szkoły potrzeby.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

5.  Dofinansowanie  i  wspieranie  przedsięwzięć  profilaktycznych  promujących  trzeźwy  i
bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do dzieci i młodzieży,    polegający
na organizowaniu zajęć o charakterze  kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, turystyczno –
krajoznawczym, w tym min.: imprezy sportowe, konkursy, rajdy rowerowe, imprezy z okazji
Dnia Dziecka,  Mikołaja, spotkania integracyjne.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

6.  Prowadzenie  i  dofinansowanie   pozalekcyjnych  zajęć  profilaktycznych,  opiekuńczo  –
wychowawczych np.:   zajęcia  plastyczne,  artystyczne,  teatralne,  taneczne,   sportowe  i  inne
działania uwzględniające zakres profilaktyki, będące konstruktywną formą spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, a także dla pozostałych dzieci i młodzieży  w ramach
profilaktyki uniwersalnej.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

7.  Monitorowanie skali problemów alkoholowych, narkomanii i NSP w środowisku lokalnym
poprzez  prowadzenie badań ankietowych i lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić aktualny
stan  problemów uzależnień na różnych płaszczyznach /w miarę potrzeb zlecanie i  finansowanie



przeprowadzenie diagnozy/.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

8. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dotyczących
uzależnień (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, behawioralnych) dla różnych grup społecznych:
młodzieży,  pracowników  służby  zdrowia,  pracowników  pomocy  społecznej,  nauczycieli,
rodziców,  policjantów,  samorządowców,  klientów  punktów  konsultacyjnych,  dla  rodzin  z
problemem alkoholowym, ofiar przemocy, kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych itp.
(w  tym  zakup/pozyskanie/opracowanie  materiałów  edukacyjnych,  ulotek,  plakatów,  broszur,
informatorów itp./.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

9. Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych,
pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniami lub uzależnionych od
alkoholu,  środków  odurzających,  substancji  psychotropowych  i  nowych  substancji
psychoaktywnych oraz ich rodzin poprzez bieżącą aktualizację baz danych i ich uaktualnianie
/strona internetowa, tablica informacyjna, dofinansowanie wkładki do Informatora Samorządowego/.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

Zadanie 4.        Wspomaganie     działalności     instytucji,     stowarzyszeń    i    osób
fizycznych  służącej      rozwiązywaniu problemów alkoholowych.   

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1.   Dofinansowanie  do  utrzymania  pomieszczeń  w  GOK,  w  których  funkcjonuje  świetlica
wychowawcza oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą (np.: zapłata za
energię,  ogrzewanie,  dof.  do  zakupu  wyposażenia,  malowanie,  środki  czystości,  drobne
naprawy).
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

2.  Wspieranie inicjatyw społecznych, propagujących działania o charakterze  profilaktycznym,
integracyjnym,  nakierowanych  na  rodzinę,   promowanie  ciekawych  projektów  i  inicjatyw
społecznych poprzez wsparcie finansowe i pomoc merytoryczną
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

3.  Wspieranie  działalności  placówek  oświatowych  i  instytucji  kultury  w  zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, poprzez finansowanie zakupu drobnych
nagród,  materiałów  dydaktycznych,  gier,  sprzętu  sportowo  –  rekreacyjnego,  artykułów
biurowych,  wyposażenia,  art.  spożywczych  i  napojów,  dojazdu  na  imprezy  i  wyjazdy
organizowane  w ramach  realizowanych  zadań,  zakupu  biletów wstępu  do kina,  muzeum,  na
basen  itp.,  w  ramach  organizowanych  różnego  rodzaju  imprez  sportowych,  konkursów,
happeningów  promujących  zdrowy  styl  życia  bez  alkoholu,  papierosów,  środków
psychoaktywnych oraz zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i
wakacji letnich.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

4. Integracja i wspomaganie w miarę potrzeb inicjatyw grup wsparcia i środowisk abstynenckich
(dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy np.: współfinansowanie maratonu
lub forum trzeźwości,  uczestnictwa w zjazdach rodzin z  problemem alkoholowym,   imprezy
okolicznościowej propagującej trzeźwe obyczaje). Nawiązywanie w miarę potrzeb współpracy ze
stowarzyszeniami abstynenckimi z innych gmin. (ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

5. Zakup dla potrzeb Policji materiałów  służących do realizacji zadań z zakresu działalności
informacyjnej, edukacyjnej i profilaktycznej w obszarze uzależnień.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)



6.  Podejmowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  nietrzeźwości  na  drogach  i  zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez: współpracę z Komendą Powiatową
Policji,  Komisariatem Policji,  udział  w ogólnopolskich  oraz  lokalnych  kampaniach i  akcjach
informacyjno–edukacyjnych,  zakup materiałów edukacyjnych.  (ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego poprzez:
1)  wzajemną  wymianę  informacji,  dotyczących  planowanych  kierunków  działalności  i
współdziałania,
2) w miarę potrzeb zlecanie do realizacji zadań publicznych wynikających z Programu,
3)  w  miarę  potrzeb  przeprowadzanie  wspólnych  kampanii  edukacyjnych  związanych  z
profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanii, dopalaczy, przemocy w rodzinie.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)

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

Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Prowadzenie działań kontrolnych dotyczących przestrzegania zasad  i warunków korzystania  z
zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przez  Zespół  kontrolny  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

2. Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących:
- reklamy i promocji napojów alkoholowych,
-  sprzedaży i  podawania  napojów alkoholowych:  osobom,  których  zachowanie  wskazuje,  że
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

3. Podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia  przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  występowanie  przed
sądem w roli oskarżyciela publicznego w przypadku naruszenia prawa.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

Zadanie 6. Ograniczenie dostępności alkoholu na terenie gminy Wręczyca Wielka
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1.  Utrzymanie  określonych  obowiązującym  prawem  lokalnym  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy
Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

2.  Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
/szkolenia, ulotki, broszury, itp./.
(ustawa o wychowaniu w trzeźwości)

Zadanie  7.   Wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie
centrów integracji społecznej
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii)



7.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania  realizowane  przez  GKRPA (nie  związane  z  prowadzeniem  postępowań  wobec  osób
uzależnionych od alkoholu):
1)  prowadzenie  kontroli  przestrzegania  zasad  i  warunków korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów alkoholowych,
2) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
3) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonej
we  wniosku  o  zezwolenie  z  zasadami  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów
alkoholowych określonymi w uchwale Rady Gminy,
4)  Współpraca  z  Prokuraturą,  Sądem,  Kuratorami,  Policją,  Ośrodkiem Pomocy  Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej, placówkami oświatowymi, poradniami terapii uzależnień i współuzależnienia.

Zasady  wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych

1.  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  we  Wręczycy
Wielkiej  za udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie w wysokości
10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
2.  Zastępca  Przewodniczącego  oraz  członkowie  Komisji  za  udział  w  posiedzeniu  Komisji
otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2017r.,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  września  2016  r.  w  sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
3. Sekretarzowi Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne  w wysokości  40%
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.,  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
4. Za każdorazowe występowanie przed Sądem w zakresie przewidzianym ustawą,  delegowany
członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę
w 2017r.,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia  9  września  2016  r.  w  sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
5.  Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, na konto wskazane przez członka GKRPA, na podstawie
listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
6.  Członkom  komisji  delegowanym  na  szkolenia,  konferencje,  seminaria  itp.   podnoszące
kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków  oraz przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie   przysługuje  zwrot  kosztów  podróży  na  zasadach  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.
 

8.  Realizatorzy  Programu

Realizacja  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii  jest koordynowana przez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Realizatorami/Partnerami Programu są:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej 

4. Placówki  oświatowe 



5. Gminny Ośrodek Kultury

7. Ośrodki Zdrowia

8. Punkt Konsultacyjny

9.  Organizacje  pozarządowe  i  inne  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  w
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku
szkolnym.

9.  Zasady  finansowania   Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach:
-  budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z klasyfikacją budżetową – w tym środki finansowe
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.,
2. Zadania Programu mogą być zlecane instytucjom i organizacjom zajmującym się profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3.  Szczegółowy harmonogram zadań i  wydatków związanych z realizacją  Programu zatwierdza
Wójt Gminy Wręczyca Wielka.

10. Monitoring Programu.

1. Monitoring Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 prowadzi Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
2.  Po  zakończeniu  realizacji  zadań  realizatorzy  Programu  zobowiązani  są  do  przedstawienia
Pełnomocnikowi  Wójta  Gminy  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii
informacji z realizacji poszczególnych zadań.
3. Monitoring  realizacji Programu będzie prowadzony poprzez:
1) sprawozdania wewnętrzne dla  Skarbnika Gminy, Rady Gminy  i Komisji Rewizyjnej;
2) sprawozdania zewnętrzne dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Warszawie oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii 
4. Informacja z realizacji Programu  zostanie przedłożona Radzie Gminy Wręczyca Wielka  przez
Pełnomocnika Wójta  ds.  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi i  Narkomanii  w terminie do dnia  30
czerwca 2018r.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Marek Prubant
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