
UCHWAŁA NR XXIII/223/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 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 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/223/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok 

 

 

Wręczyca Wielka  
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ROZDZIAŁ I 
 

 

WSTĘP 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii regulują 

zagadnienia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, wskazują zadania do realizacji z tych obszarów, określają 

źródła finansowania tych zadań oraz wyznaczają podmioty odpowiedzialne za ich realizację, 

w tym samorządy gmin.  
 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań w zakresie profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 cyt. 

ustawy obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                                   

a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                          

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

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

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

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi podstawę do 

działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Katalog zadań, za realizację których 

odpowiedzialna jest gmina, zgodnie z art. 10 ust.1 cyt. ustawy obejmuje: 

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 działalności 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. 
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Podstawą do realizacji ww. zadań jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalany corocznie przez 

Radę Gminy. Integracja i ujęcie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie 

pozwala na efektywniejsze oddziaływanie w obu problemowych obszarach, bowiem do 

większości zadań można zastosować zbieżne działania profilaktyczne.  

 

Program uwzględnia założenia służące realizacji 2 celu operacyjnego, określone                              

w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi (nie 

został ustanowiony nowy Narodowy Program Zdrowia). 

Program został opracowany w oparciu o Rekomendacje do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku. 

 

Planowane cele, zadania i sposoby ich realizacji wpisane do Programu dostosowane są do 

lokalnych problemów i potrzeb mieszkańców gminy, oraz do realnych możliwości 

podejmowania określonych działań, które opierają  się o posiadane zasoby finansowe 

określone w przyjętym na dany rok budżecie gminy, oraz zasoby instytucjonalne i osobowe, 

które w okresie danego roku są w stanie zapewnić realizację przyjętych zadań i projektów.  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania 

ujęte w Programie finansowane są przede wszystkim ze środków własnych gminy 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 

środków niewykorzystana w danym roku budżetowym zwiększa pulę środków 

przeznaczonych na realizację programu w następnym roku. 
 

Realizacja zadań objętych Gminnym Programem została zaplanowana na okres od stycznia do 

grudnia 2021 roku. Większość z planowanych zadań ma charakter długoterminowy i stanowi 

kontynuację z lat poprzednich, w szczególności zadania adresowane do szerokiego grona 

odbiorców. Przykładem takich działań są: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, świetlicy 

środowiskowej, realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, udział                               

w kampaniach społecznych. W ramach działań profilaktycznych prowadzone są programy 

profilaktyczne dla uczniów oraz warsztaty szkoleniowe dla rodziców, uczniów, nauczycieli                 

i innych grup zawodowych, w tym z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie                                   

w trudnych sytuacjach, działania promujące zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu 

przez rodziny, dzieci i młodzież. 
 

Skuteczna realizacja Programu opiera się na współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

gminy i instytucjami, takimi jak: placówki oświatowe z terenu gminy, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Sąd Rejonowy, 

Policja, Ośrodki Zdrowia, Kuratorzy sądowi, a także podmioty i osoby oferujące pomoc 

terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu, m.in. osoby zatrudnione 

w Punkcie Konsultacyjnym  ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie oraz organizacje 

pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy. 
 

PODSTAWY PRAWNE 

 

I. Ustawy: 

1. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
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4. ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, 

5. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

7. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

8. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 
 

II. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r.  
 

III. Programy lokalne: 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 

2014 -2022, która została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/333/14 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. 

 
ROZDZIAŁ II 

 
DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

 

Używanie alkoholu i narkotyków jak i uzależnienia od ich spożywania implikują szereg 

szkód, przede wszystkim negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno dla 

osoby pijącej jak i członków jej rodziny. Powodują przemoc w rodzinie, zakłócenia porządku 

publicznego, bezrobocie, ubóstwo, przestępczość. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu                         

i narkotyków.  

 

Dokonanie odpowiedniego wyboru, wyznaczenie kierunków, określenie celów oraz 

zaplanowanie  i dostosowanie właściwych działań profilaktycznych do lokalnych problemów 

i potrzeb oraz do możliwości ich realizacji wymaga diagnozy i analizy, rozpoznania jakie 

aktualnie problemy występują w gminie  i jakie są potrzeby mieszkańców, określenia skali 

problemów oraz dostosowanie realizacji działań do realnych możliwości. 

 

Istotnym źródłem informacji w tym zakresie są materiały będące w posiadaniu Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka, w tym przeprowadzona w 2017 roku „Diagnoza problemów społecznych 

na terenie Gminy Wręczyca Wielka” oraz sprawozdania, opracowania i informacje pozyskane 

od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy 

w rodzinie, m.in. z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego, 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, 

placówek oświatowych oraz Policji. Otrzymane dane stanowią bardzo ważny punkt 

odniesienia dla planowanych działań profilaktycznych.  

 

Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są również informacje                           

i materiały źródłowe zamieszczone na stronach internetowych m.in. Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Rekomendacje  na 2021 rok, 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Komendy Głównej Policji 

(KGP), Badanie Espad 2019 -Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 

roku, oraz statystyki, raporty, tematyczne opracowania, artykuły prasowe, stanowiące ważne 

źródła informacji o zachowaniach ryzykownych, których treści zostały wykorzystane                     

w niniejszym Programie. 
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1. 
 

Skala zjawiska oraz tendencje na poziomie kraju – alkohol, narkotyki 

/raporty, wywiady, statystyki/ -  

w oparciu o  informacje pozyskane z raportów, wywiadów, sprawozdań, 

 publikacji, artykułów prasowych, w tym PARPA, KBPN, KGP 

 

Statystyki pokazują, że Polacy piją coraz więcej alkoholu. Posługując się wynikami badań 

społecznych, liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce można oszacować na 860 tys. 

Liczbę pijących nadmiernie i szkodliwie określa się na około trzy miliony. Według 

szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) 

większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych 

konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych 

Polaków spożywa alkohol problemowo. Oprócz osób uzależnionych problem nadużywania 

alkoholu dotyka osób współuzależnionych (członków rodziny), których jest 4 -5 mln, w tym 

ok 1 mln. dzieci.  

 

Nadużywanie alkoholu wiąże się nieodłącznie z szeregiem wymiernych i niewymiernych 

kosztów. Składają się na nie m.in. opieka zdrowotna, leczenie i prewencja, szkody 

spowodowane działaniami przestępczymi, szkody wynikające z wypadków, koszty pomocy 

społecznej. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyceniła koszty 

społeczno-ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu na kwotę 30,9 mld zł.                        

Dla porównania: wpływy państwa z akcyzy od alkoholu w 2018 r. wyniosły 11,8 mld zł. 

Gospodarcze koszty picia są zatem 2,5-krotnie wyższe od dochodów z alkoholowej akcyzy. 

Leczenie chorób wywołanych przez alkohol kosztuje ponad pół miliarda złotych rocznie.       

Na izby wytrzeźwień samorządy wydają 57 mln zł rocznie.  

 

W latach 2002 – 2017 co najmniej 110 tys. Polaków przedwcześnie zmarło w wyniku chorób 

wywołanych alkoholem, gdzie główną przyczyną zgonów była marskość wątroby, ale 

również wskutek ryzykownych zachowań, którym sprzyja alkohol, m.in. pływanie czy jazda 

samochodem po alkoholu.  

 

Najnowsze dane GUS wskazują, że rok 2019 był rekordowy pod względem wydatków 

Polaków na alkohol i wynosił 35 mld zł.  

Niepokojącym zjawiskiem jest również ilość spożywanego alkoholu. 15% Polaków wypija 

rocznie powyżej 12 litrów stuprocentowego alkoholu. Spożycie alkoholu na jedną osobę 

utrzymuje się na stałym, ale wysokim poziomie 9,4-9,5 litra rocznie. Tendencja spożywania 

alkoholu przez Polaków utrzymuje się na stałym poziomie, ale nie spada.  
 

Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, iż w Polsce 

wśród spożywanych napojów alkoholowych w 2019 roku najwyższy odsetek stanowi piwo – 

54,6%, wyroby spirytusowe – 37,8%, wino i miody pitne – 7,6%.   

W 2019 roku spożycie w litrach na 1 mieszkańca kraju wynosiło: piwo - 5,34 litra, wyroby 

spirytusowe – 3,7 litra, wino i miody pitne – 0,74 litra.   

 

Struktura spożycia alkoholu w przeciągu 20 lat ulega zmianie, zdecydowanie zwiększyło się 

spożycie wyrobów spirytusowych oraz piwa na rzecz wina i miodów pitnych. 
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1. Raport roczny Komendy Głównej Policji Biuro Ruchu Drogowego - Wypadki 

Drogowe w Polsce w 2019 roku /źródło/ 

 

Używanie alkoholu wiąże się z przestępczością. Pijani kierowcy każdego roku powodują                  

w Polsce kilka tysięcy wypadków, w których giną setki ludzi. 

W 2019 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem 

alkoholu uczestniczyli w 2717 wypadkach drogowych (9,0% ogółu wypadków), śmierć                           

w nich poniosło 326 osób (11,2% ogółu zabitych), a 3081 osób odniosło obrażenia (8,7% 

ogółu rannych).  

Uczestnicy ruchu w 2019 roku, będący pod działaniem alkoholu, spowodowali 2.089 

wypadków (6,9% ogółu), w których zginęło 265 osób, a rannych zostało 2389 osób. 

Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło 

do 1655 wypadków, w których zginęły 192 osoby, a rannych zostało 2015 osób.  

 

2.  „Raport o stanie narkomanii w Polsce” w 2019 roku /źródło/ 

 

Według badań w polskim społeczeństwie konsumpcja napojów alkoholowych jest o wiele 

bardziej rozpowszechniona niż używanie narkotyków, konsumpcja napojów alkoholowych                

w Polsce należy do jednych  z największych w Europie, a Polska uplasowała się na drugim 

miejscu po Austrii wśród krajów UE. Natomiast skala używania narkotyków w Polsce na tle 

innych krajów UE nie jest duża. Odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu 

ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. 

Z badań wynika, że marihuana jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż pozostałe 

nielegalne substancje psychoaktywne, była najczęściej używanym narkotykiem z odsetkiem 

12,1%. Według badań ESPAD przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej, odsetek 

użytkowników marihuany i haszyszu wśród polskiej młodzieży w wieku 15-16 lat znajduje 

się powyżej średniej europejskiej, która dla Polski wyniosła 24%, a dla pozostałych badanych 

krajów – 16%. Drugą substancją jest amfetamina, rzadziej używana w populacji generalnej. 

Do zażywania jej w ciągu ostatniego roku przyznało się 1,4% badanych (15-34 lata).  

 

W Polsce nie odnotowuje się dużej liczby zgonów spowodowanych bezpośrednio 

przedawkowaniem narkotyków. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego 

z 2017 roku w Polsce zarejestrowano 202 zgony, których przyczyną były narkotyki.  

 

 

3. Europejski Program badań ankietowych w szkołach ESPAD – Wyniki                                    

z Ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych  w 2019 „Używanie  alkoholu                    

i narkotyków przez młodzież szkolną” /źródło/ 

 

Wiosną 2019 r. w ramach międzynarodowego projektu ESPAD zrealizowano audytoryjne 

badania ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych 

(wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. 

Badanie zostało zrealizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii                         

i Neurologii.  

 

Dane zawarte w raporcie z ostatnio realizowanych badań ogólnopolskich pokazują m. in.,               

że napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 

młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80% uczniów z młodszej grupy                   

i 92,8% uczniów z starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle 

rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 46,7% piętnasto-
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szesnastolatków i 76,1% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem 

alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino.  

Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 49,9% 

gimnazjalistów i 65,5% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 

paliło 23,0% uczniów z grupy młodszej i 35,5% ze starszej.  Jeszcze rzadziej zdarza się 

przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. Takie 

doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 15,1% uczniów z młodszej grupy                     

i 18,3% ze starszej grupy. 

 

Nowe substancje psychoaktywne (NSP), niebezpieczne dla zdrowia i życia ich 

użytkowników, nazywane  w Polsce dopalaczami stanowią duże wyzwanie dla polityki                    

i zdrowia publicznego. Do ich używania przyznało się ok. 10-12% osób w wieku 17-18 lat 

(przynajmniej raz  w życiu) a ok. 3-4% młodzieży w tym wieku często sięga po dopalacze. 

Według badań odsetek użytkowników marihuany i haszyszu wśród polskiej młodzieży                      

w wieku 15-16 lat znajduje się powyżej średniej europejskiej, która dla Polski wyniosła 24%, 

a dla pozostałych badanych krajów – 16%.  

 
Porównanie wyników badania z 2019 r. z wynikami wcześniejszych badań w zakresie picia 

alkoholu przez młodzież wykazuje kontynuację trendu spadkowego.  

 

2. 

Zaburzenia życia rodzinnego związane z uzależnieniami 

 
Nadmierne picie alkoholu, branie narkotyków, nadużywanie leków czy hazard generują 

różnego rodzaju problemy rodzinne. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków 

rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Osoba wchodząc w nałóg 

traci stopniowo kontrolę nad własnym życiem, w miarę upływu czasu pogorszeniu ulegają 

relacje w rodzinie, nasilają się problemy, pojawiają kryzysy, spada poziom bezpieczeństwa, 

narastają bezradność, smutek, nienawiść, aż życie w jednym domu staje się nie do 

wytrzymania.  

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie, 

które PARPA definiuje jako „zespół nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji 

problemowej”. Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak 

skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują 

poważne konsekwencje psychologiczne. Członkowie rodziny próbują radzić sobie w różny 

sposób z zachowaniami osoby uzależnionej, jednak konflikty rodzinne bywają 

dramatyczne. Z czasem mogą się przeradzać w różne formy przemocy fizycznej i/lub 

psychicznej. Jak wynika ze statystyk, większość sprawców znęcania się nad członkami rodzin 

działa pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Przede wszystkim dla 

dziecka uzależnienie rodzica i przemoc są źródłem wielu traumatycznych przeżyć. Atmosfera 

w domu budzi w nim przerażenie i utrudnia prawidłowy rozwój. Rodzice nie zaspokajają 

w pełni potrzeb rozwojowych dziecka, co najczęściej powoduje u niego różnego rodzaju 

problemy emocjonalne lub zaburzenia zachowania. Dzieciństwo naznaczone problemem 

alkoholizmu  i przemocy rzutuje na całe dorosłe życie. 

 

Z danych przedstawionych podczas konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji 

obchodzonego 9 września Światowego Dnia Świadomości FASD wynika, że 80 % Polek 

spożywa alkohol, a 15 % pije również w czasie ciąży, co naraża płód na poważne zaburzenia 

ujawniające się nawet wiele lat po narodzinach dziecka Picie alkoholu przez kobiety w ciąży 

stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia matki jak też zdrowia i rozwoju dziecka, jest jedną     
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z wiodących przyczyn wad wrodzonych  i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Z wielu badań 

naukowych, jak i praktyk klinicznych wynika, że szkodliwe jest picie alkoholu w ciąży                     

w każdych ilościach. Negatywny wpływ na dziecko ma już jednorazowa, nawet niewielka 

ilość wypitego alkoholu w ciąży. Objawy wywołane alkoholem mogą ujawnić się zarówno 

tuż po porodzie, jak i w dalszych latach życia dziecka. Skutkują one w przyszłości 

niepełnosprawnością społeczną i zawodową.  

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest najbardziej rozpowszechnionym, 

niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, dotyczącym ok. 1% wszystkich żywych 

urodzeń. Badania prowadzone przez PARPA wykazały, że w Polsce w grupie wiekowej 6–9 

lat co najmniej 4 dzieci na 1000 ma pełnoobjawowy FAS, a 20 na 1000 Spektrum Płodowych 

Zaburzeń Alkoholowych (FASD).  

 

3. 

Skala zjawiska oraz tendencje na poziomie gminy Wręczyca Wielka  

– alkohol, narkotyki /raporty, sprawozdania, statystyki/  

w oparciu o  informacje pozyskane z raportów i sprawozdań lokalnych podmiotów 

działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

 z na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie 

 

Zgodnie z danymi szacunkowymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą: 

 
 Polska-38,6 

mln 

Miasto – 100 

tys. 

mieszkańców 

Miasto – 25 

tys. 

mieszkańców 

Gmina 

Wręczyca 

Wielka 17.652 

mieszkańców 

Liczba osób 

uzależnionych od 

alkoholu 

ok. 2% 

populacji 

ok. 800 tys. 

osób 

ok. 2 tys. 

osób 

ok. 500 osób ok. 353 osób 

Dorośli żyjący w 

otoczeniu alkoholika 

(współmałżonkowie, 

rodzice) 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln 

osób 

ok. 4 tys. 

osób 

ok. 1 tys. 

osób 
ok.706 osób 

Dzieci wychowujące się 

w rodzinie alkoholików 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln 

osób 

ok. 4 tys. 

osób 

ok. 1 tys. 

osób 
ok. 706 osób 

Osoby pijące szkodliwie  5%-7% 

populacji 

2 mln -2,5 

mln osób 

ok. 5 tys. -7 

tys. osób 

1250 - 1750 

osób 
ok. 883-1236 

osób 

Ofiary przemocy 

domowej w rodzinach  z 

problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 2/3 

dzieci z 

tych 

rodzin 

ok. 2 mln 

osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 5,3 tys. 

osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 1330 osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 933 osób 

dorosłych i 

dzieci 

 

 

Przedstawione powyżej dane pokazują, iż w gminie Wręczyca Wielka różne kategorie 

problemów alkoholowych mogą dotyczyć około 3.000 osób, co stanowi ok. 16% wszystkich 

jego mieszkańców. Dlatego niezmiernie ważna jest kompleksowa diagnoza spożywania 

alkoholu przez mieszkańców gminy, skutków jakie niesie za sobą jego spożywanie oraz 

zaoferowanie pomocy potrzebującym, w tym zarówno rodzinie jako całości, jak                                         

i poszczególnym jej członkom. 
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1. Informacja dotycząca używania alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie na 

terenie gminy Wręczyca Wielka na tle powiatu kłobuckiego wg. Informacji Komendy 

Powiatowej Policji w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Powiatu Kłobuckiego za 2019 rok /źródło/.  
 

Przestępstwa narkotykowe 
 

W 2019 roku wszczęto 22 postępowania z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których 

stwierdzono 48 czynów (rok ubiegły 63 czynów stwierdzonych przy 24 wszczętych 

postępowaniach). Ujawniono 27 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe (32 podejrzanych 

w 2018 roku). Kłobuccy policjanci zabezpieczyli ponad 4,8 kg narkotyków, czyli o 0,2 kg 

więcej niż w roku poprzednim. 

Największa skala zjawiska przestępstw narkotykowych wystąpiła w gminach Kłobuck                      

(5 wszczęć), Wręczyca Wielka (4 wszczęcia) oraz Krzepice (6 wszczęć). 

 

Przemoc w rodzinie 
 

W 2019 roku zostało sporządzonych 189 Niebieskich Kart (o 15 mniej niż 2018 roku).                       

Z analizy kart sporządzonych w 2019 roku wynika, że pokrzywdzonymi na skutek stosowania 

różnych form przemocy jest 319 osób, w tym: 187 kobiet, 52 mężczyzn oraz 80 małoletnich. 

W 94 przypadkach sprawcami przemocy były osoby będące pod wpływem alkoholu. 

W 2019 roku wszczęto 75 postępowań w sprawach o znęcanie, tj. o 7 więcej niż  

w ubiegłym roku, w tym na terenie gminy Wręczyca Wielka wszczęto 12 postępowań                          

o znęcanie. 

Skala zagrożenia przemocą w rodzinie na terenie powiatu utrzymuje się na podobnym 

poziomie, przy czym przemoc występuje głównie w rodzinach dotkniętych zjawiskiem 

alkoholizmu, bezrobocia, nieporadności. 

 

Nietrzeźwi kierowcy 
 

W 2019 roku zatrzymano na gorącym uczynku 183 nietrzeźwych kierujących pojazdem 

mechanicznym (art. 178a § 1a kk) oraz 40 kierujących pojazdem mechanicznym znajdujących 

się po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 kw). Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się liczba 

kierujących będących pod działaniem alkoholu prowadzących inny niż pojazd mechaniczny. 

W 2019 roku ujawniono w sumie 153 rowerzystów kierujących w stanie nietrzeźwości                   

(art. 87 § 1a kw) oraz 17 osób prowadzących inny niż pojazd mechaniczny znajdujących się 

po użyciu alkoholu (art. 87 § 2 kw). 

 

2. Rynek napojów alkoholowych w gminie Wręczyca Wielka 
 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

przepisy prawa miejscowego, tj.: 

Uchwałą Nr XXXII/335/18 Rada Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Wręczyca Wielka, tj. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo; 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
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3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu 

oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

1) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo; 

2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej18% zawartości 

alkoholu. 

 

Maksymalna liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę 

Gminy we Wręczycy Wielkiej według stanu na dzień 31.12.2019 r. – wynosiła ogółem 197 

(poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży) 

 

Uchwałą Nr XXXII/334/18 Rada Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

ustaliła zasady usytuowania na terenie gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Zgodnie z przyjętą Uchwałą punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 

nie mogą być usytuowane  w odległości mniejszej niż 50 metrów od:  

1) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz 

opiekuńczych; 

2) ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci; 

3) gminnego ośrodka kultury; 

4) obiektów sportowych; 

5) obiektów kultu religijnego. 

 

27 września 2019 roku Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XI/100/19 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 r.  

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. Wprowadzona ww. uchwałą zmiana dotyczy zapisu 

punktu 3:  

„§1. W Uchwale Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 

roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych zapis §1 ust. 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:                    

„3) gminnego ośrodka kultury z wyłączeniem bibliotek i ich filii”. 

 

1) Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w latach 2015-2019  

Niekorzystnie z punktu widzenia zdrowotnego i rozpowszechnienia problemów 

alkoholowych kształtuje się w gminie Wręczyca Wielka dynamika sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Wartość sprzedanego alkoholu wynosiła: 

- w 2015 roku – 8 999 309,43, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

509,01 zł     w skali roku, 

- w 2016 roku – 11 253 159,18, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

635,87 zł w skali roku, 

- w 2017 roku – 12 173 747,07, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

687,86 zł w skali roku, 

- w 2018 roku – 13 242 757, 51, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

748,26 zł w skali roku. 
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- w 2019 roku  – 13 267 219, 77, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

751,60 zł w skali roku. 

 

Wartość alkoholu sprzedanego w 2019 roku na terenie gminy na podstawie oświadczeń 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wynosiła 

ogółem 13.267.219,77 zł, , w tym:  

- do 4,5% (oraz piwa) – 6.275.940,71 zł 

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) – 960.004,10 zł 

- pow. 18% - 6.031.274,96 zł. 

 

2) Łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednorazowych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych za 2019 rok wynosiła 299.797,04 zł.  

 

3) Liczba punktów sprzedaży według stanu na dzień: 

 31 grudnia 2019 roku: 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie:  

- 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) , 

- 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

 31 października 2020 roku 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie:  

- 53 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) , 

- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

 

4) Liczba zezwoleń według stanu na dzień: 

 31 grudnia 2019 roku: 

1) Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2019 

roku: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) -132 

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 6. 

 

2) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 44 punkty sprzedaży. 

 

3) Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku –ogółem 33, 

w tym:  

- 30 zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

 - 10 zezwoleń A- o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa), 

 -   9 zezwoleń B- o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 

 - 11 zezwoleń C- o zawartości alkoholu pow.18%; 

- 3 zezwolenia  do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

 - 3 zezwolenia A- o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa). 

 

4) Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 

roku – ogółem 18, w tym: 

- 12 zezwoleń - przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, 

- 6 zezwoleń – Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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 31 października 2020 roku: 

1) Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2020 

roku: 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) -140,  

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 7. 

2) Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 46 punktów sprzedaży. 

3) Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku –ogółem 24, 

w tym:  

- 23 zezwolenia przeznaczonyce do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

 - 8 zezwoleń A- o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa), 

 - 7 zezwoleń B- o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), 

 - 8 zezwoleń C- o zawartości alkoholu pow.18%; 

- 1 zezwolenie  do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

 - 1 zezwolenie A- o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa). 

 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej 

 

W 2019 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy 

Wielkiej wpłynęło 38 wniosków dotyczących rozpoczęcia procedury zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym: od Policji – 9 wniosków, od 

członków rodziny - 21 wniosków, od Zespołu Interdyscyplinarnego – 5 wniosków, z GOPS - 

1 wniosek, od Kuratorów sądowych – 2 wnioski. 

W 9 rodzinach, z których zostały zgłoszone w 2019 roku osoby z problemem alkoholowym 

była prowadzona procedura Niebieskiej Karty. 

 

W wyniku prac Komisji: 

- skierowano 27 osób na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Do biegłych zgłosiło się 10 osób. 

-  wobec 19 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do 

leczenia odwykowego, 

-   zakończono postępowanie w stosunku do 11 osób.  

 

W 2019 roku Komisja odbyła 24 posiedzenia, w tym: 4 posiedzenia plenarne, 4 posiedzenia 

wyjazdowe (3 dot. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 1 dot. wizji lokalnej)    

i 16 posiedzeń, na których prowadzono rozmowy motywujące do ograniczenia spożywania 

napojów alkoholowych oraz podjęcia terapii odwykowej i opiniowano wnioski o wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podczas 16 posiedzeń rozpatrywano sprawy 

46 osób - 37 mężczyzn i 9 kobiet, w tym: wnioski z 2018 roku (nie zakończone) i 36 

wniosków zgłoszonych w 2019 roku, przeprowadzono 35 rozmów z osobami podejrzanymi                

o nadużywanie alkoholu i 28 rozmów z członkami rodzin. 

 

Na dzień 31 października 2020 r. do GKRPA wpłynęło 28 nowych wniosków dotyczących 

rozpoczęcia procedury zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

W wyniku prac Komisji: 

- w 3 rodzinach założono Niebieskie Karty, 

- skierowano 23 osoby na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii                                 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do biegłych zgłosiło się 16 osób. 

-  wobec 20 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do 

leczenia odwykowego. 
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W 9 rodzinach, z których zostały zgłoszone w 2020 roku osoby z problemem alkoholowym 

była prowadzona procedura Niebieskiej Karty. 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2020 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń,                   

na których przeprowadzono rozmowy motywujące do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych oraz podjęcia terapii odwykowej i opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Podczas 12 posiedzeń rozpatrywano sprawy 46 osób,                   

w tym: wnioski z 2019 roku (nie zakończone) i 28 wniosków zgłoszonych w 2020 roku, 

przeprowadzono 48 rozmów z osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu i 16 rozmów                

z członkami rodzin. 

 

4. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej 

 

W gminie Wręczyca Wielka nie ma placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, a dostęp do 

nich jest dla większości osób utrudniony ze względu na odległość i dojazd.                             

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej 

mieści się w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka. Zadaniem punktu jest 

zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie 

pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. W punkcie 

konsultacyjnym mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatną, interdyscyplinarną pomoc w zakresie 

konsultacji, poradnictwa, wsparcia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej dotyczących 

problemów uzależnień, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka               

w rodzinie  z problemem uzależnień i przemocy.  

W 2019 roku zatrudnione w Punkcie Konsultacyjnym osoby pełniły dyżury w budynku 

urzędu gminy 3 dni w tygodniu, tj.: psychoterapeuta/mediator – po 7,5 godz. w każdy piątek 

miesiąca,  certyfikowany instruktor terapii uzależnień – po 3 godz. w każdy poniedziałek, 

psycholog - po 6 godzin w każdą środę. Łącznie w ramach działalności Punktu 

Konsultacyjnego w 2019 roku udzielono 810 konsultacji.  

 

Przyjęcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w latach 2017-2019 

Lp. Specjalista 2017 2018 2019 

Liczba osób Liczba 

konsultacji 

Liczba 

osób 

Liczba 

konsultacji 

Liczba 

osób 

Liczba 

konsultacji 

1. Terapeuta 

ds. 

uzależnień 

29 183 29 131 10 100 

2. Psycholog 

kliniczny 

31 93 27 109 - - 

3. Psycholog 

dziecięcy 

58 

 

317 64 277 67 335 

4. Psychoterap

euta 

75 241 36 276 42 375 

5. Seksuolog 

kliniczny 

- - 7 7 - - 

Ogółem 193 949 163 800 119 810 

Źródło: UG Wręczyca Wielka  

 

Od 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 

osób doznających przemocy w rodzinie i osób w sytuacjach kryzysowych są prowadzone                   
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w miarę potrzeb grupy wsparcia, których celem jest przede wszystkim umożliwienie wyjścia 

z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie 

narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w sytuacji kryzysowej poprzez np.: umacnianie 

poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, odnajdywanie 

poczucia wsparcia wśród osób doświadczających podobnych trudności. Spotkania grupy 

prowadziła psychoterapeutka. W 2019 roku w spotkaniach grupy wsparcia dla osób 

doznających przemocy  w rodzinie oraz osób w sytuacjach kryzysowych udział wzięło                     

14 osób.  

 

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, obowiązującym od marca 2020 roku stanem 

zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka i ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, osoby świadczące 

usługi w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie wykonywały 

pracę zdalnie.  

 

Stan epidemii i wprowadzane obostrzenia spowodowały, iż znacznie zwiększyło się 

zapotrzebowanie mieszkańców na pomoc, szczególnie dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym i przemocy, przede wszystkim dzieci wychowujących się w tych rodzinach, ale 

również dla osób, u których przerażenie i lęk związane z pandemią skłoniły do zgłoszenia się 

o wsparcie. Z przedłożonych sprawozdań wynika, że u mieszkańców nasiliły się objawy 

lękowe i depresyjne, frustracja, poczucie zagrożenia, utrata równowagi, obawa o zdrowie                    

i życie swoje i najbliższych, problem z adaptacją do nowej sytuacji, problem z izolacją                 

i samotnością. W rodzinach zauważa się problemy z komunikacją, wzrost agresji słownej, 

wzrost uzależnienia dzieci od komputera, internetu i gier komputerowych, zauważa się 

wzmożone sięganie po alkohol, narkotyki i inne środki zmieniające świadomość. 
 

Wg stanu na dzień  31 października 2020 r. w okresie styczeń - październik 2020 r.                     

w Punkcie Konsultacyjnym, udzielono łącznie 1047 konsultacji 168 osobom, w tym : 

 

certyfikowany instruktor terapii uzależnień: liczba osób - 17 , liczba konsultacji -195, 

psycholog dziecięcy: liczba osób - 45, liczba konsultacji – 313, 

psychoterapeuta: liczba osób - 106, liczba konsultacji - 539. 

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na bieżąco uczestniczy  

w działaniach profilaktycznych i realizuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. GOPS przede wszystkim udziela wsparcia 

finansowego oraz rzeczowego rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej oraz społecznej. Pracownicy socjalni prowadzą również pracę socjalną  

z rodzinami i osobami dotkniętymi problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocy.  

Pomocą w formie usług asystenta rodziny objęto w 2019 r. – 14 rodzin, w tym 9 rodzin  

z problemem alkoholowym, w których wychowuje się 9 dzieci oraz 3 rodziny z problemem 

przemocy w rodzinie, w których wychowuje się 2 dzieci (w tym jedna rodzina, której dzieci 

są umieszczone w pieczy zastępczej). 

Liczbę rodzin oraz osób w rodzinach, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej                    

z powodu alkoholizmu i narkomanii obrazuje poniższa tabela: 
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Lp. Powód trudnej 

sytuacji życiowej 
2017 rok 2018 rok 2019 rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

1. Alkoholizm 29 70 18 30 21 27 

2 Narkomania 1 1 1 1 2 2 

 

 

6. Zespół Interdyscyplinarny we Wręczycy Wielkiej /źródło/ 

 

W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wpłynęło 28 

formularzy Niebieskiej Karty A. W ramach procedury Niebieskiej Karty objęte zostały 42 

rodziny. W 33 rodzinach tj. 78,5% ( w stosunku do 42 rodzin) objętych procedurą Niebieskiej 

Karty w 2019 roku występował problem alkoholowy lub istniało podejrzenie występowania 

takiego problemu.  

 

Zespół Interdyscyplinarny skierował do GKRPA we Wręczycy Wielkiej 5 osób, wobec 

których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz że nadużywają alkoholu.                 

18 osób posiadało w 2019 roku postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie                            

o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku złożył 8 zawiadomień na Komisariacie 

Policji o możliwości popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. W rodzinach, 

w których funkcjonowała procedura Niebieskiej Karty, było 6 osób, które posiadały aktualne 

wyroki za znęcanie się nad członkiem rodziny.  

W rodzinach, w których funkcjonowała procedura Niebieskiej Karty i występowały 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, zostały objęte 

wsparciem GOPS. 

 

7. Realizacja w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, instytucjach kultury 

oraz przez organizacje pozarządowe programów profilaktyki alkoholowej                                       

i narkotykowej  

 

Współpraca z placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy Wręczyca Wielka 

stanowi istotny element realizacji lokalnej polityki w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom. Dzieci w różnym wieku przejawiają zainteresowanie używkami, szczególnie 

młodzież w okresie dorastania jest grupą najbardziej narażoną na liczne zagrożenia dla 

zdrowia - papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki, nadmierne używanie komputera, telefonu, 

itp. Szkoła, która wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży to odpowiednie 

miejsce prowadzenia wśród nich systematycznych i skutecznych działań edukacyjnych, 

informacyjnych i profilaktycznych dotyczących uzależnień i zachowań ryzykownych. 

Przestrzeganie dzieci i młodzieży przed skutkami uzależnień stanowi bardzo ważny czynnik 

w profilaktyce, ponieważ to w okresie dzieciństwa i dorastania formują się wzorce zachowań 

zdrowotnych, które bezpośrednio wpływają na zachowania prezentowane w późniejszym 

okresie życia.  

Mając na względzie powyższe, planowane jest w dalszym ciągu dofinansowywanie w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii programów/projektów profilaktycznych adresowanych do dzieci 

i młodzieży, szczególnie programów rekomendowanych, mających na celu wzmacnianie 

czynników chroniących i opóźnianie inicjacji alkoholowej i narkotykowej, przeciwdziałanie 

próbom podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. 
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Działania profilaktyczne na terenie gminy dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin realizuje 

również Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej poprzez wspieranie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla 

dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.  

Świetlica środowiskowa, która mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, pełni na 

terenie gminy Wręczyca Wielka rolę wsparcia dziennego dla dzieci, szczególnie z rodzin                 

z problemami. W świetlicy odbywają się zajęcia edukacyjne, kulturalne i profilaktyczne,                      

a realizowany program ma na celu tworzenie lepszych warunków rozwoju psychicznego, 

fizycznego i społecznego dzieci, zagospodarowanie w sposób wartościowy czasu wolnego, 

rozwijanie zainteresowań, pomoc w nauce oraz integrację grup społecznych.  

Z powodu wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, następnie 

stanu epidemii, zamknięcia i ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, 

działalność świetlicy środowiskowej w 2020 roku nie została wznowiona. Z uwagi na 

specyfikę działania świetlicy środowiskowej, zainteresowanie i potrzeby dzieci planuje się od 

w 2021 roku kontynuację zajęć. Dzieci uczęszczające do świetlicy były zadowolone                     

z możliwości uczestniczenia w zajęciach, wiedzą, że mogą liczyć na pomoc, uczą się 

ciekawych rzeczy, miło spędzają czas, mają zapewniony posiłek.  

 

8. Wyniki badania przeprowadzonego w 2017 roku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

– problemy alkoholowe i narkotykowe w opinii mieszkańców. 

W 2017 roku na zlecenie Gminy Wręczyca Wielka w przeprowadzone zostało badanie pn. 

„Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Wręczyca Wielka”. Przeprowadzona 

diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: określić skalę problemów uzależnień na terenie 

gminy, ocenić jaka jest wiedza dorosłych mieszkańców, nauczycieli, młodzieży i dzieci na 

temat używania alkoholu  i narkotyków, poznanie ich postaw, zachowań i doświadczeń, 

rozpoznanie w sytuacji co się zażywa, gdzie, z kim, w jakim wieku, jaka jest dostępność 

alkoholu, narkotyków i dopalaczy przede wszystkim dla nieletnich, poznanie jaką 

świadomość mają mieszkańcy na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających  z używania 

narkotyków i alkoholu, oraz jakie są ich potrzeby i oczekiwania. 

 

W badaniu ankietowym udział wzięły łącznie 384 osoby i zostało przeprowadzone wśród: 

 137 dorosłych mieszkańców, przy czym 54% stanowiły kobiety, a 46% mężczyźni, 

 209 uczniów, w tym: 

- 118 dzieci szkoły podstawowej, gdzie 52% stanowili chłopcy, 48% dziewczęta, przy 

czym najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci mające 13 lat (47%), a następnie 11 

latkowie (27%) i 12 latkowie (22%), 

- 91 uczniów szkoły gimnazjalnej, gdzie 49% stanowiły dziewczęta, 51% chłopcy, wśród 

których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie mający 14 lat (14%), 34% badanych 

miało 15 lat, 2% -13 lat, 2% - 11 lat, a szesnastolatkowie stanowili 2% próby. 

 38 nauczycieli, z czego 8% stanowili mężczyźni, 92% kobiety. 

 

Najliczniejszą grupę badanej społeczności stanowiły osoby między 26 a 35 rokiem życia 

(28%) oraz mające 36-45 lat (26%). 2% stanowili mieszkańcy w wieku 46-55 lat, 12%- osób 

poniżej 25 lat, 11% -osoby w wieku 56-65 lat oraz 1 % respondentów miało więcej niż 65 lat.  
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1) Problemy alkoholowe z perspektywy dorosłych mieszkańców Gminy  Wręczyca 

Wielka 

 

Spośród ankietowanych mieszkańców  28% deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu. 18% 

badanych pije napoje alkoholowe kilka razy w roku, 24% respondentów sięga po alkohol 

kilka razy w miesiącu, kolejne 24% kilka razy w tygodniu, aż 5% dorosłych mieszkańców 

gminy spożywa alkohol codziennie. Wśród osób, które przyznały, że spożywają alkohol 

najpopularniejszym alkoholem jest piwo - 53%, wino pije 33% badanych, 17% - wódkę, 

nalewki – 9%, likiery -4%, a inne alkohole – 7%. 

51% badanych wypija zwykle 1-2 jednostki alkoholu, 36% - 3-4 porcje, 9% 5-7 porcji 

dziennie, między 8 a 10 porcji alkoholu w ciągu dnia spożywa 2% badanych, a powyżej 11 

porcji – 1% (przy czym porcja to: szklanka piwa (250ml), lampka wina (100ml), kieliszek 

wódki (30ml). 

Niepokojącym zjawiskiem jest, że 29% badanych mieszkańców gminy wykonuje pracę będąc 

pod wpływem alkoholu, a 23% badanych mieszkańców przyznało, że zdarzyło im się 

prowadzić samochód po wypiciu alkoholu. 

30% badanych mieszkańców jest zdania, możliwość pozyskania alkoholu na terenie gminy 

Wręczyca Wielka mają nieletni, a 61% mieszkańców uważa, że alkohol mogą kupić osoby 

będące pod jego wpływem. 

Większość badanych mieszkańców - 67% nigdy nie widziała kobiety ciężarnej spożywającej 

alkohol, ale 17% widziało pijące kobiety w ciąży. Zdecydowana większość objętych 

badaniem osób (87%) jest zdania, że picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka. 

13% badanych mieszkańców słyszało o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS, natomiast aż 

69% nie wie czym jest FAS. 

9% badanych mieszkańców zna osobę w swoim o toczeniu doświadczającą przemocy 

domowej, 3% badanych samemu ją doświadczyło. 

 

2) Problem alkoholowy z perspektywy dzieci  

 

Miedzy 11 a 13 rokiem życia alkohol spożywało 80% badanych uczniów szkoły 

podstawowej, wielokrotnie upiło się alkoholem 19% badanych nieletnich, a ponad połowa 

badanych uczniów po raz pierwszy sięgnęła po alkohol podczas uroczystości rodzinnej.                

24% badanych uczniów nie potrafiło określić konsekwencji wynikających z nadużywania 

napojów alkoholowych. 

61% badanych dzieci jako konsekwencję nadużywania alkoholu wskazało przede wszystkim 

na zaburzenia i choroby, 56% - przemoc wobec bliskich oraz obecność alkoholu we krwi 

(51%), problemy finansowe (49%), problemy w kontaktach z ludźmi (50%). 

Z analizy badań wynika, że większość – 59% rodziców uczniów wie, że ich dzieci spożywają 

alkohol, pozostałe 41% nie ma świadomości, natomiast rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci 

piją alkohol, aż 43% z nich nic nie zrobiło z tym faktem. 

W rodzinach 17% badanych uczniów znajduje się osoba, która nadużywa alkoholu. z czego 

52% badanych wskazało, że ojciec nadużywa alkoholu, kolejne 26% wskazało na dziadka, 

19% wskazało matkę, 4% brata i 7% siostrę. 

Uczniowie zapytani o dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich, twierdzą, że jego 

zdobycie w miejscu zamieszkania jest łatwe -23%, przeciwnego zdania jest 21% badanej 

populacji, zaś 56% nie ma zdania na ten temat. 

Na pytanie jak młodzież w okolicy może zdobyć alkohol, uczniowie wskazali, że kupują 

starsi koledzy/koleżanki (26%), bądź proszą obcych ludzi pod sklepem o zakup (20%),  

w skrajnych przypadkach nieletni podkradają alkohol rodzicom (13%) lub sami sobie kupują 

(6%). 
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61% badanych dzieci jako konsekwencję nadużywania alkoholu wskazało przede wszystkim 

na zaburzenia i choroby, 56% - przemoc wobec bliskich oraz obecność alkoholu we krwi 

(51%), problemy finansowe (49%), problemy w kontaktach z ludźmi (50%) oraz inne (7%). 

Aż 24% badanych uczniów nie ma wiedzy w tym temacie i nie potrafiło określić 

konsekwencji wynikających z nadużywania napojów alkoholowych.  

 

3) Problem alkoholowy z perspektywy młodzieży (uczniowie szkoły gimnazjalnej)  

 

Spośród badanych gimnazjalistów, inicjacje alkoholową miało za sobą 57% 14 latków, 

połowa 13 latków i 16 latków, oraz zdecydowana większość 15 latków (65%).  

Gimnazjaliści po raz pierwszy spróbowali alkoholu mając 11(50%) -13 lat (100%), alkoholu 

spróbowało 88% 14 latków i 68% 15 latków. Zdecydowana większość po raz pierwszy piła 

alkohol podczas imprezy rodzinnej (79%), kolejno na imprezie towarzyskiej, pod nieobecność 

rodziców, ze znajomymi na podwórku, podczas wycieczki szkolnej, na imprezie szkolnej i na 

dyskotece. 

W zdecydowanej większości rodzice uczniów wiedzą, że ich dzieci spożywają alkohol (77%), 

przy czym 38% z nich nic nie zrobiło z tym faktem, 23% rodziców nie ma świadomości, że 

ich pociechy są po inicjacji alkoholowej. 

19% badanych uważa, że gdyby chcieli zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to dla 

nich łatwe, odmiennego zdania jest 15%, a ponad połowa nie wie, czy byłaby w stanie zdobyć 

alkohol w miejscu zamieszkania. Młodzież uważa, że alkohol można zdobyć prosząc 

starszych kolegów o zakup (49%), prosząc obcych ludzi pod sklepem (31%), można podkraść 

rodzicom (13%), a 25% sami sobie kupują, 42% nie ma wiedzy na ten temat. 

Młodzież jako konsekwencje nadużywania alkoholu wskazała problemy finansowe (64%), 

przemoc wobec bliskich (58%), zaburzenia i choroby (57%), 37% wskazało na obecność 

alkoholu we krwi, aż 18% nie ma wiedzy na ten temat. 

 

4) Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy Wręczyca 

Wielka  

 

Większość mieszkańców naszej gminy nigdy nie miało sytuacji, aby ktoś częstował ich 

środkami psychoaktywnymi (72%). 10% badanych mieszkańców ma za sobą inicjację 

narkotykową, gdzie najczęściej sięgali po marihuanę, amfetaminę i dopalacze. 22% 

ankietowanych nie wie, gdzie mogliby się udać w sytuacji problemowej związanej                             

z uzależnieniem. 

W większości badani mieszkańcy mają świadomość, że okazjonalne zażywanie narkotyków 

prowadzi do uzależnienia (73%), że wszystkie narkotyki są niebezpieczne, nawet jeśli używa 

się ich odpowiednio (83%), że niewskazane jest przychodzenie do pracy pod wpływem 

narkotyków (81%), że dopalacze nie są bezpieczniejszą alternatywą dla narkotyków (77%). 

 

5) Problem narkotykowy z perspektywy dzieci  

 

W opinii większości uczniów (86%) zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe.  

Spośród badanych uczniów 2% miało styczność z narkotykami, z czego 29% po raz pierwszy 

zażyło narkotyki mając mniej niż 8 lat, między 8-10 lat spróbowało ich 14%,  

a mając 11-13 lat - 57%.  3% badanych uczniów używało dopalaczy. 

Inicjację dopalaczową poniżej 8 roku życia miało za sobą aż 43% uczniów, ponad połowa 

(57%) po raz pierwszy sięgnęła po dopalacze mając 11-13 lat., 97% nigdy nie sięgnęło po 

dopalacze. 
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42% uczniów twierdzi, że ich rodzice nie wiedzą o spożywaniu przez nich substancji 

psychoaktywnych, a połowa nie potrafiła tego stwierdzić,  jest to niepokojący fakt, mogący 

świadczyć o braku zainteresowania ze strony rodziców. 

Zdecydowana większość badanej populacji uczniów (90%) twierdzi, że nie zna miejsc, gdzie 

można pozyskać narkotyki w swojej miejscowości. 

Na temat szkodliwości środków psychoaktywnych dzieci najczęściej rozmawiają  

z nauczycielami (51%), z rodzicami (37%) i pedagogiem/psychologiem szkolnym (23%), 

16% twierdzi, że nikt z nimi nie rozmawiał, 15% pozyskuje samemu wiedzę na ten temat, 

11% od kolegów/koleżanek. 

 

Uczniowie w sytuacji problemowej wynikającej z używania substancji psychoaktywnych 

zwróciliby się o pomoc w pierwszej kolejności do rodziców, co deklarowało 65% dzieci, 22% 

dzieci poprosiłoby nauczycieli a 16% kolegów/koleżanki, 16% zgłosiłoby się do Policji. do 

urzędu gminy (3%) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (9%), na telefon zaufania 

wskazało 13% uczniów, podobnie na księdza – 13%. Aż 19% badanych nie wie, gdzie w razie 

problemów wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych mogłoby się udać po 

pomoc. 

 

6) Problem narkotykowy z perspektywy młodzieży 

 

Większość gimnazjalistów jest przeciwnych stosowaniu narkotyków (67%), 19% twierdzi,  

że powinno się zachować zdrowy umiar, aby nie popaść w nałóg, a 65% uważa, że narkotyki 

są zdecydowanie szkodliwe dla zdrowia. 

W deklaracji uczniów wynika, że tylko 6% 15 latków ma za sobą inicjację dopalaczową, 

pozostali nastolatkowie podają, że nigdy nie brali dopalaczy Wszyscy 15 latkowie twierdzą, 

że zażywanie dopalaczy rozpoczęli mając mniej niż 8 lat. 67% 14 latków było poniżej 8 roku 

życia, a 33% między 11 a 13 rokiem życia. Uczniowie sięgają przede wszystkim po 

marihuanę (33%) a także grzyby halucynogenne (22%), ale używają również kokainę, LSD, 

amfetaminę i środki nasenne, żaden z nich nie bierze ekstazy i sterydów.  

Powody, dla jakich młodzież zażywa narkotyki, to chęć lepszej zabawy (50%), ulegają 

wpływowi znajomych (20%), dla towarzystwa (20%), aby zmniejszyć kaca (20%), pozostali 

wskazali na złagodzenie stresu, chęć zapomnienia o problemach, a także brak konkretnego 

powodu.  

30% rodziców nie wie o fakcie zażywania narkotyków przez dzieci. Niepokojący jest jednak 

fakt, że wielu rodziców uczniów sięgających po narkotyki mając tego świadomość (40%) nic 

z tym nie zrobiło (38%), kolejne 13% badanych wskazało, że rodzice przeprowadzili z nimi 

rozmowę, bądź zgłosili się do specjalisty, 38% wskazało inne reakcje rodziców. 

Zadawalający jest fakt, że zdecydowana większość uczniów nie wie, gdzie można kupić 

narkotyki w swojej miejscowości, co może wskazywać na brak zainteresowania uczniów 

środkami psychoaktywnymi, jednak 16% 15 latków i 9% 14 latków wskazuje na łatwy dostęp 

do środków psychoaktywnych w swojej miejscowości. 8% 15 latków i 5% 14 latków 

wskazało, że środki odurzające można kupić przed szkołą lub w szkole, w związku                             

z powyższym należy przyjrzeć się temu problemowi. 

 

Osoby mające kontakt z dopalaczami w większości twierdzą, że ich rodzice nie wiedzą o tym 

fakcie (67%). 11% badanych podaje, że rodzice są świadomi, że ich dzieci zażywają 

dopalaczy. Aż połowa rodziców, którzy wiedzą o zażywaniu przez dzieci dopalaczy nic nie 

zrobiło z tą informacją. 33% podaje, że opiekunowie z wymienionego powodu zrobili 

awanturę i wyznaczyli karę. Tylko 17% skorzystało z pomocy specjalisty, natomiast żaden                    

z rodziców nie przeprowadził rozmowy z dzieckiem. 
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Większość uczniów nie zna miejsc, gdzie mogliby zdobyć dopalacze, natomiast 3% 15 latków 

i 2% 14 latków jest zdania, że dopalacze można kupić w szkole jak również na osiedlu. 

Uczniowie wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy czerpią głównie z telewizji i Internetu 

(52%), w szkole (25%), od rodziny (10%), od znajomych (3%), 10% wskazało inne źródła. 

 

W sytuacji problemowej uczniowie zwróciliby się o pomoc do rodziców (76%), do 

nauczycieli – 22%, do znajomych – 23%. Do Policji zwróciłoby się o pomoc 8% 

ankietowanych, a na telefon zaufania wskazało 22% społeczności, pomoc u księdza szukałoby 

8% uczniów, 7% w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 1% w Urzędzie Gminy, a 10% 

nie ma wiedzy na ten temat. 

 

7) Problem alkoholowy i narkotykowy z perspektywy nauczycieli  

 

Nauczyciele stanowią cenne źródło informacji na temat uczniów. 

Pedagodzy biorący udział w badaniu za ważny problem wymagający działań uważają brak 

wiedzy w zakresie współżycia seksualnego (69%), hazard wśród dzieci i młodzieży (56%),  

a także wszelkie zachowania przemocowe występujące w rodzinie (95%), w szkole (95%)  

i Internecie (97%).  

Zażywanie środków psychoaktywnych (92%) i spożywanie alkoholu przez nieletnich stanowi 

dla nauczycieli problem wymagający podjęcia odpowiednich działań zaradczych.  

Uważność nauczycieli na spożywanie środków psychoaktywnych i picie alkoholu przez 

uczniów jest niezwykle istotne ze względu na dostosowanie działań profilaktycznych do 

potrzeb. Z analizy danych wynika, że 10% pedagogów zauważyło, że uczniowie spożywają 

alkohol, natomiast 13% nie ma wiedzy na ten temat. Większość nauczycieli twierdzi, że ich 

uczniowie nie sięgają po napoje wysokoprocentowe. 

 

Według badanej populacji pedagogów, nieletni uczący się w szkołach na terenie gminy nie 

rozpowszechniają narkotyków (74%), wiedzy na ten temat nie ma 26%. Aż 8% 

ankietowanych uważa, że uczniowie sięgają po dopalacze, natomiast 23% nie ma wiedzy na 

ten temat. Większość nauczycieli twierdzi, że ich podopieczni nie mają styczności z tą 

substancją. Żaden z ankietowanych nauczycieli nie zauważył, aby uczniowie sięgali po 

narkotyki. 13% deklaruje, że nie ma wiedzy na ten temat, natomiast 87% zdecydowanie 

twierdzi, że ten problem nie dotyczy uczniów.  

 

8) Wnioski z badania diagnozującego problemy społeczne na terenie gminy Wręczyca 

Wielka oraz przeprowadzonej analizy pozyskanych informacji od podmiotów lokalnych 

działających w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

Z weryfikacji i analizy zebranego materiału wynika, że niepokojącym zjawiskiem wśród 

mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka jest przekraczanie spożycia dziennej standardowej 

porcji alkoholu. Ponad 49% badanych mieszkańców zadeklarowało, że wypija więcej 

alkoholu niż zalecana porcja dzienna, co wskazywać może na problem nadużywania alkoholu 

przez mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. 

 

Istotne i niepokojące problemy mieszkańców gminy, które wymagają podjęcia działań 

profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, to przede wszystkim: 

- podejmowanie przez mieszkańców pracy pod wpływem alkoholu, jak wynika z badań aż 

29% badanych mieszkańców gminy wykonuje pracę będąc pod wpływem alkoholu,  

- 23% badanych mieszkańców twierdzi, że zdarzyło im się prowadzić samochód po wypiciu 

alkoholu, 

- osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu mogą kupić alkohol na terenie gminy, 
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- 17% badanych mieszkańców było świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, 

-10% badanych mieszkańców ma za sobą inicjację narkotykową, gdzie najczęściej sięgali po 

marihuanę, amfetaminę i dopalacze, 

- jak wynika z analizy danych 9% badanych mieszkańców zna osobę w swoim otoczeniu 

doświadczającą przemocy domowej, 3% badanych samemu ją doświadczyło,  

- miedzy 11 a 13 rokiem życia alkohol spożywało 80% badanych uczniów szkoły 

podstawowej  i większość gimnazjalistów, a 11% badanych uczniów pali papierosy, 

- 12% badanych uczniów gimnazjum ma za sobą inicjację narkotykową, a 3% badanych  

z podstawówki bierze dopalacze,  

- z analizy materiału w szkołach wynika, że obecny jest problem przemocy rówieśniczej 

(odpowiedzi 64% badanych nauczycieli),  

- młodzież w wieku 14-15 lat jest grupą najbardziej narażoną na zachowania ryzykowne 

wynikające z używania alkoholu, narkotyków/dopalaczy i palenia papierosów. 

 

Z przeprowadzonej analizy pozyskanych informacji od podmiotów działających na terenie 

gminy Wręczyca Wielka szczególnie zwrócić należy uwagę na znaczny wzrost liczby osób 

wymagających pomocy i wsparcia. Z przedłożonych sprawozdań, specjaliści świadczący 

usługi w Punkcie Konsultacyjnym w okresie od stycznia do końca października 2020 roku 

udzielili 1047 konsultacji 168 osobom, podczas gdy w całym 2019 roku udzielono 810 

konsultacji 119 osobom. 

Stan epidemii i wprowadzane obostrzenia spowodowały, iż znacznie zwiększyło się 

zapotrzebowanie mieszkańców na pomoc. Należy mieć na uwadze, iż u mieszkańców nasiliły 

się objawy lękowe i depresyjne, frustracja, utrata równowagi, problem z adaptacją do nowej 

sytuacji, problem z izolacją i samotnością. W rodzinach zauważa się również problemy                                 

z komunikacją, wzrost agresji słownej, wzrost uzależnienia dzieci od komputera, internetu                 

i gier komputerowych, zauważa się wzmożone sięganie po alkohol, narkotyki i inne środki 

zmieniające świadomość.                             

 

 

ROZDZIAŁ III 
 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 
Celem głównym Gminnego Programu jest tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu problemów uzależnień 

oraz przemocy, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

oraz przemocy, a także podnoszenie świadomości mieszkańców, szczególnie dzieci                          

i młodzieży na temat konsekwencji i szkodliwości spożywania alkoholu i środków 

psychoaktywnych  oraz innych zachowań ryzykownych. 
 

Cel główny programu będzie realizowany w obszarach: 

- profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca 

Wielka (dzieci, młodzieży, 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. 
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- 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. 

- terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku  

z uzależnieniem. 

- rehabilitacji – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne  

i społeczne. 

 

Zadanie 1. 
 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym               

w sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

Działania realizowane   w ramach tego zadania będą miały na celu ograniczenie szkód 

zdrowotnych wynikających z ze szkodliwego picia alkoholu i zażywania innych środków 

psychoaktywnych, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób 

uzależnionych. 

 

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

Działania Wskaźniki 
1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz 

Przemocy w Rodzinie. 

/zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury                         

i prowadzących grupy wsparcia, np. psychologów, konsultantów, 

terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, specjalisty ds. 

przemocy w rodzinie, seksuologa; finansowanie zakupu literatury 

fachowej i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz 

prenumeraty czasopism  o tematyce uzależnień i przemocy w 

rodzinie, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia 

oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia Punktu 

Konsultacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne (korzystanie 

z telefonów komórkowych) i  w miarę potrzeb sfinansowanie 

szkoleń/ 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie) 

-liczba osób, które skorzystały             

z porad i konsultacji w Punkcie, 

w tym dzieci i młodzież 

2.Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu                

i narkotyków, środowiskami wzajemnej pomocy                                 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie kierowania na terapię             

i rehabilitację osób uzależnionych  i współuzależnionych. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) 

- liczba osób zmotywowanych 

do podjęcia leczenia 

3.Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, w tym: 

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób, które w związku                       

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku 

zaspakajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój 

lub porządek publiczny 

- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych                   

z osobami zgłoszonymi do GKRPA 

- liczba osób zgłoszonych do 

GKRPA 

- liczba przeprowadzonych 

rozmów 

- liczba osób zaproszonych na 

rozmowę 

- liczba osób skierowanych na 

badanie w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu 
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-kierowanie osób na badania do biegłych (psychologa                      

i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia                      

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 

- kierowanie do sądu rejonowego wniosków o zastosowanie 

obowiązku poddania leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego  

- 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 

- prowadzenie stosownej korespondencji z Sądem, Policją, 

Poradniami Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                  

i Współuzależnienia itp. 

- realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, współpraca w tym 

zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym 

/nakłady finansowe: wynagrodzenia członków GKRPA, 

finansowanie kosztów zespołu biegłych wydających opinie                        

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których 

skierowano wnioski o leczenie odwykowe, opłaty sądowe, koszty 

udziału członków GKRPA w szkoleniach, konferencjach, 

warsztatach itp., prenumerata czasopism, materiały informacyjno-

edukacyjne oraz inne niezbędne koszty wynikające z działań 

Komisji/. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

- liczba sporządzonych opinii 

psychologiczno-

psychiatrycznych przez biegłych 

-liczba wniosków skierowanych 

do sądu. 

Zadanie 2. 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

 

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą w formie poradnictwa, edukacji, 

pomocy specjalistycznej, terapii oraz podejmowanie działań sprzyjających poprawie 

funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol albo używających środków 

psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie. Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy 

udzielanej dzieciom z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. 

Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu oferowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, jak 

również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.  

 
 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

Działania Wskaźniki 
1.Wspieranie działalności 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, sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego, finansowanie dożywiania dzieci, 

dofinansowanie wyjazdów i zajęć programowych, sfinansowanie 

szkolenia dla wychowawcy, biletów wstępu itp.) 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii,  ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy 

-liczba dzieci uczestniczących     

w zajęciach 

Id: A9A67287-F6C9-43E2-A4EA-12273BBF21E5. Podpisany Strona 23



24 
 

2.Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

przemocy wobec dzieci, a także cyberprzemocy, w szczególności 

poprzez: realizację programów i działań w tym zakresie, udział w 

ogólnopolskich i lokalnych kampaniach, konferencjach, informacje 

medialne, zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych                            

i promocyjnych. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa  o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

- liczba realizowanych działań 

- liczba odbiorców działań 

3.Realizacja projektów, programów i spotkań w zakresie radzenia 

sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania 

relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów, w tym 

podnoszenie kompetencji wychowawczej rodziców. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

- liczba realizowanych 

programów 

- liczba osób uczestniczących                

w programach 

- liczba realizowanych działań 

 

4.Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających 

w obszarze rozwiązywania problemów wynikających z używania 

alkoholu, narkotyków, w tym w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez udział w programach/szkoleniach 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

-liczba osób uczestniczących                

w działaniach 

-liczba instytucji kierujących 

swoich przedstawicieli 

5.Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi                               

i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych 

oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

uzależnień i przemocy 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba osób uczestniczących                

w działaniach 

6.Przygotowanie oraz upowszechnianie informacji na temat 

lokalnej pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy,                 

w szczególności z problemem alkoholowym (ulotki, plakaty, 

informatory, strony internetowe, ogłoszenia w lokalnych mediach)  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

7.Realizacja w szkołach oraz innych placówkach oświatowych 

programów profilaktyki alkoholowej, w tym nakierowanych na 

kształtowanie i wzmacnianie czynników chroniących przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych (m.in. budowanie 

konstruktywnych interakcji społecznych, poczucia własnej 

wartości, rozwój zainteresowań, identyfikacji z pozytywnymi 

wzorcami i grupami odniesienia) 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

8.Prowadzenie przy Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień oraz 

Przemocy w Rodzinie grup wsparcia i/lub grup samopomocowych 

dla osób współuzależnionych, doznających przemocy w rodzinie, 

osób w sytuacjach kryzysowych, DDA 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

-liczba osób uczestniczących                  

w grupach wsparcia 
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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. 

 

Celem zadania jest upowszechnianie, wdrażanie oraz poszerzenie oferty rekomendowanych 

działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań. Realizacja                          

i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości 

społeczeństwa na temat szkód wynikających z używania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. Organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu 

życia, utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. Zwiększenie 

kompetencji rodziców, edukacja rodziców oraz szkolenia osób pracujących z dziećmi, aby 

mogli oni w efektywny sposób przekazać wiedzę na temat uzależnień, wskazać alternatywne 

wzorce spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów. 

Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, kształtowanie prawidłowych 

postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę 

problemową, które będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz 

wzmocnienie czynników chroniących w szkole, rodzinie, i środowisku lokalnym. 

Zaplanowane działania prowadzone będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno 

do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

W dalszym ciągu będą realizowane programy profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży, dotyczące różnych środków uzależniających oraz łączenie poszczególnych 

działań podejmowanych wobec tej populacji. 

W ramach tego zadania będą realizowane kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu 

promocję zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych dla młodzieży oraz zmianę postaw i zachowań 

sprzedawców alkoholu. 

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 
 

Działania Wskaźniki 
1.Promowanie alternatywnych form spędzana czasu wolnego, 

abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy 

Wręczyca Wielka (zarówno dzieci i młodzieży jak i osób 

dorosłych) w ramach profilaktyki uniwersalnej, w szczególności 

poprzez: 

- wspieranie i finansowanie różnych form spędzania czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież (zajęcia teatralne, literackie, muzyczne, 

inne rozwijające zainteresowania, imprezy i zawody sportowe 

połączone z edukacją na temat uzależnień, rajdy, spotkania 

integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjno-rozwojowe, konkursy, 

itp., związane z propagowaniem profilaktyki uzależnień 

- dofinansowanie organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

dodatkowych zajęć profilaktyczno-kulturalno-artystycznych, 

edukacyjno-rozwojowych (nauka tańca, gry na instrumentach, 

zajęcia plastyczne, inne zajęcia tematyczne) a także 

dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach gry na instrumentach, 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 
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- organizację i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego (np. 

obozy lub kolonie profilaktyczne, półkolonie, zajęcia w czasie ferii 

zimowych) 

- wspieranie i organizowanie kampanii profilaktycznych                     

i edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców 

dotyczących profilaktyki uzależnień, zapobiegania agresji, 

przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, wychowania dzieci bez 

przemocy, promujących wartości rodzinne, w tym: zakup usług, 

warsztaty, zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych, zakup nagród za osiągnięcia                      

w konkursach i zawodach sportowych, 

- wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych (m.in.: festyny, 

zawody sportowe, turnieje, koncerty, spotkania integracyjne itp.) 

- publikacje artykułów i informacji w lokalnej prasie, 

- zakup i wyposażenie w materiały pomocnicze, sprzęt oraz inne 

produkty i usługi niezbędne do realizacji działań 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

 

2.Wspomaganie realizacji szkolnych programów profilaktycznych 

służących promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, 

przemocy, cyberprzemocy, uzależnieniom behawioralnym, 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym (np.: warsztaty, pogadanki, 

spektakle profilaktyczne, wyjazdy edukacyjno-profilaktyczne, 

rajdy, konkursy, wyjazdy na basen). Zakup usług, sprzętu, 

materiałów dydaktycznych oraz pomocniczych do realizacji 

programów. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

- liczba realizowanych działań 

- liczba odbiorców działań 

3.Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów 

profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów                      

z systemu rekomendacji (zakup usług, materiałów dydaktycznych 

oraz pomocniczych do realizacji programów) 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa                      

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

-liczba realizowanych 

programów ogółem 

-liczba realizowanych 

programów z systemu 

rekomendacji 

-liczba osób uczestniczących                    

w programach 

4.Prowadzenie działań edukacyjnych promujących abstynencję                  

w okresie ciąży oraz propagowanie wiedzy na temat FAS – 

alkoholowego zespołu płodowego i FASD – spektrum 

alkoholowych uszkodzeń płodu (zakup i dystrybucja materiałów). 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

5.Dofinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 

kierowców oraz zapobiegania przypadkom naruszeń prawa                         

i porządku publicznego, w tym: zakup materiałów 

profilaktycznych, finansowanie i realizacja np. kampanii 

„Powstrzymaj pijanego kierowcę” 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

6.Wdrażanie, upowszechnianie i dofinansowanie projektów, 

warsztatów edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do 

rodziców, mających na celu zaangażowanie ich w oddziaływania 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 
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profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności 

wychowawczych./zakup usług, materiałów dydaktycznych oraz 

pomocniczych do realizacji programów/ 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o 

przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

7.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii 

społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych,                       

w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 

wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do 

uzależnienia. (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

8.Monitorowanie skali różnych problemów społecznych na terenie 

gminy (zlecenie przeprowadzenia diagnozy problemów 

społecznych na terenie gminy) 

 

- diagnoza problemów 

 

 

 

 

Zadanie 4. 

 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

 

Działania Wskaźniki 
1.Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, 

osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy /wspieranie lub zlecanie zadań 

organizacjom pozarządowym na realizację pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z elementami profilaktyki oraz zadań związanych                      

z promowaniem alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

abstynencji oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy/  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

(1-7) 

-liczba osób współpracujących 

w ramach realizacji Programu 

-liczba podmiotów wspartych 

finansowo i rzeczowo przy 

realizacji zadań 

-liczba zrealizowanych 

działań 

-liczba odbiorców działań 

 
 

2.Integracja i wspomaganie w miarę potrzeb inicjatyw grup 

wsparcia i środowisk abstynenckich (dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, ofiar przemocy np.: współfinansowanie 

maratonu trzeźwości, uczestnictwa w zjazdach rodzin z problemem 

alkoholowych, imprezy okolicznościowej propagującej trzeźwe 

obyczaje). 

Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi z innych gmin. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 
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3.Współpraca z Policją w celu prowadzenia działań 

profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości na drodze; organizacja kampanii 

edukacyjnych. 

Zakup i wyposażenie w materiały pomocnicze. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

4.Wspieranie działalności placówek oświatowych i instytucji 

kultury w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży, oraz prowadzonych działań profilaktycznych, 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

5.Dofinansowanie do organizacji spotkań, konferencji itp., 

dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie interdyscyplinarnej 

pracy na rzecz ochrony rodzin dotkniętych zjawiskiem uzależnień       

i przemocy i cyberprzemocy. 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

 

6.Wspieranie organizacji imprez integracyjno-kulturalnych oraz 

rekreacyjno-sportowych, których celem jest propagowanie idei 

trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

7.Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie 

realizacji programów profilaktycznych, szkoleń, kampanii oraz 

monitorowania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień 

behawioralnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

 

 

Zadanie 5. 

 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed sądem w roli 

oskarżyciela publicznego.  

 

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży na 

kredyt lub pod zastaw oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych 

gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel 

publiczny. 
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Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

 
Działania Wskaźniki 

1.Przeprowadzenie szkoleń, kampanii informacyjnych wśród osób 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

-liczba przeszkolonych 

sprzedawców napojów 

alkoholowych 

2.Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

- liczba przeprowadzonych 

kontroli 

- liczba skontrolowanych 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 

3.Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu art. 13¹ i art.15 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                    

i kierowanie ich do zaopiniowania przez Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

-liczba zawiadomień dot. 

naruszenia art. 13¹ i art.15 

ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zaopiniowanych 

przez Komisję 

-liczba podjętych działań 

zmierzających do wszczęcia 

postępowania w związku z 

naruszeniem art. 13¹ i art.15 

ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

-liczba orzeczeń sądowych 

uwzględniających wnioski 

gminy Wręczyca Wielka w 

zakresie naruszenia art. 13¹ i 

art.15 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

4.Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia 

postępowania w związku z naruszeniem art. 13¹ i art.15 ustawy                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

5.Występowanie członków GKRPA przed Sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego w stosunku do właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych nie przestrzegających ustawy                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

dot. reklamy alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych 

osobom nieletnim lub nietrzeźwym, a także sprzedaży na kredyt 

lub pod zastaw  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
 

1.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

1. Zadania realizowane przez Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej (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 wydanie zezwolenia, 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. 
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2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej 

 

1) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 

Wręczycy Wielkiej za udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie 

w wysokości 210,00 zł brutto.  

2) Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie Komisji za udział w posiedzeniu 

Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto. 

3) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, na konto wskazane przez członka GKRPA, na 

podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji. 

4) 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. 

 

2. 

Realizacja Programu 

 
Jednostką realizującą Program jest Urząd Gminy Wręczyca Wielka. 

Współrealizatorami i partnerami w zakresie działań wynikających z Programu są:  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy 

sądowi, które realizują działania określone w programie przeciwdziałania przemocy                                   

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, 

placówki oświatowe, 

Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej, 

placówki Służby Zdrowia, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie  i środowisku szkolnym. 

Realizacja Programu i sposób realizacji działań ujętych w ramach zadań będzie uzależniona 

od sytuacji epidemicznej w kraju w 2021 roku. 

 

 

3. 

Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 
1. Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy 

Wręczyca Wielka pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii 
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Europejskiej i inne środki pozyskiwane zarówno przez gminę, jak też przez realizatorów                       

i partnerów Programu. 

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. 

 

4. 

Monitoring Program    

 
1. Monitoring oraz koordynację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok prowadzi 

wyznaczony pracownik w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka. 

2. Po zakończeniu realizacji zadań realizatorzy Programu zobowiązani są do przedstawienia 

pracownikowi Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej informacji z realizacji poszczególnych 

zadań. 

3. Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony poprzez: 

1) sprawozdania wewnętrzne do Skarbnika Gminy, Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy; 

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 Wójta Gminy w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. 
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