
UCHWAŁA NR XXIX/222/21 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 4¹ ust. 1-2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/222/21 

Rady Gminy Pakosławice 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK 

I. Uwagi ogólne.  
1. Podstawa prawna i inne uwarunkowania programu:  
- art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2021r. poz.1119);  
- art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050);  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz.642).  
2. Program został opracowany w oparciu o Diagnozę problemów społecznych Gminy Pakosławice 
przeprowadzoną w 2018 roku.  
 

II.II. Diagnoza problemów społecznych Gminy Pakosławice.  
W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
bardzo ważne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia 
społecznego i rodzinnego nimi wywołanych.  
W 2018 roku przeprowadzono Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Pakosławice 
uwzględniającą takie zjawiska jak uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, przemoc domową 
i rówieśniczą.  
Przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło cztery wybrane grupy mieszkańców:  
dorosłych mieszkańców gminy, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz sprzedawców pracujących 
w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Pakosławice.  
Liczbowy rozkład poszczególnych grup przedstawia się jak niżej: 
Dorośli mieszkańcy Gminy Pakosławice  - 50 osób. 
Uczniowie uczęszczający do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Pakosławice - 113 osób. 
Nauczyciele - 22 osoby. 

Sprzedawcy pracujący w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Pakosławice - 17 osób. 

 
Celem badania, było przedstawienie aktualnych problemów alkoholowych, nikotynowych, narkotykowych oraz 
problemu przemocy dotykających Gminę Pakosławice w odniesieniu do opinii: dorosłych mieszkańców, 
nauczycieli, uczniów szkół podstawowych oraz osób pracujących w punktach sprzedaży napojów 
alkoholowych. Badanie zrealizowane na terenie Gminy Pakosławice pozwoliło na wyciągnięcie następujących 
wniosków. Skala zjawiska uzależnień od alkoholu, papierosów oraz narkotyków i dopalaczy jest 
porównywalna do wyników ogólnopolskich. Zarówno wśród dorosłych mieszkańców, jak i dzieci i młodzieży 
Gminy Pakosławice, problem nadużywania alkoholu występuje sporadycznie. Da się zauważyć, że większość 
dorosłych osób pije okazjonalnie oraz w większym stopniu napoje niskoprocentowe. Dorośli mieszkańcy 
przedstawiają dobre postawy względem picia alkoholu, dając jednocześnie przykład swoim dzieciom. 
Niepokojącym jest fakt, iż 42 % ankietowanych  stwierdziło, iż na terenie Gminy Pakosławice używki są łatwo 
dostępne. W większości przypadków, niepełnoletnie osoby które spróbowały alkoholu, zostały nim 
poczęstowane, nie rzadko przy rodzinie, przy okazji uroczystości towarzyskich. Na większą uwagę zasługuje 
fakt, iż według dzieci rodzice nie zareagowali na spożywanie przez nich alkoholu. Może wynikać to z kontroli 
sytuacji, w jakiej dzieci go spożywały, gdyż sami je poczęstowali, jednak mimo to należałoby dziecku 
wytłumaczyć co pije i jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedzialnego picia alkoholu. Co więcej, z analizy 
odpowiedzi sprzedawców dowiadujemy się, iż na terenie gminy spożycie alkoholu jest raczej stałe. Jednak 
zauważają oni również, że na terenie gminy zdarzają się przypadki jazdy samochodem pod wpływem alkoholu 
i na tej kwestii należałoby skupić również większą uwagę w profilaktyce przeciwalkoholowej. Niepokojące jest 
także to, że uczniowie szkół podstawowych twierdzą, iż zdobywanie alkoholu na terenie gminy jest możliwe, 
a sprzedawcy przyznają, że zdarza się, iż alkohol jest sprzedawany osobom nietrzeźwym, czy też osobom 
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niepełnoletnim. Jest to sygnał dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by zwiększyła kontrolę 
punktów sprzedaży alkoholu, w celu eliminacji miejsc, gdzie osoby niepełnoletnie mogą dokonać zakupu tego 
rodzaju napojów. Nacisk powinien być kładziony również na każdorazowe sprawdzanie dowodu osobistego 
młodych klientów w razie próby zakupu alkoholu lub papierosów.Większość badanych sprzedawców wykazuje 
na znajomość przepisów potrzebnych do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, posiadają wszystkie wymagane 
oznaczenia na terenie sklepu. Celowym działaniem jest cykliczne przeprowadzanie szkoleń dla sprzedawców. 
Skala problemu nikotynowego nie przybiera dużych rozmiarów. Nieznaczna część dorosłych mieszkańców pali 
papierosy, z czego spora część już zamierza spróbować rzucić. Być może jest to efektem poprzednich działań 
profilaktycznych i uświadomienia sobie jakie konsekwencje ma to na ich organizm. W tym zakresie należałby 
prowadzić dalej zaczęte działania profilaktyczne, jednak warto je rozszerzyć o pomoc osobom uzależnionym 
w rzuceniu nałogu. Z analizy materiału badawczego można zauważyć, iż w większości powodem sięgania po 
papierosa jest stres, w związku z tym warto rozszerzyć działania profilaktyczne o warsztaty czy szkolenia 
pomagające i pokazujące w jaki sposób rozładować napięcie emocjonalne. W kwestii narkotyków można 
zdecydowanie stwierdzić, iż ich nadużywanie nie jest głównym problemem Gminy Pakosławice. Niemal 
wszyscy uczniowie zdają sobie sprawę ze szkodliwości narkotyków, jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że 
pozyskanie narkotyków i dopalaczy na terenie Gminy Pakosławice jest możliwe. Niewielki procent uczniów 
i dorosłych po nie sięgnął. Ponieważ najczęstszymi powodami sięgania po substancje psychoaktywne była 
ciekawość oraz chęć zaimponowania innym to należy na to zwrócić uwagę w dalszych działaniach 
profilaktycznych. Dodatkowo niemal wszyscy nie posiadają wiedzy jak oraz, gdzie pozyskać jakiekolwiek 
substancje psychoaktywne na terenie ich gminy, co potwierdza, iż skala problemu narkotykowego nie jest duża. 
Z analizy porównawczej wynika, iż ważnym zagrożeniem w Gminie Pakosławice jest przemoc, szczególnie 
rówieśnicza oraz stosowana wobec partnera życiowego. Dorośli respondenci często łączyli przemoc 
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy dopalaczy. Jednak to, iż występuje tu korelacja, nie znaczy 
przyczynowości. Dorośli oraz młodzi mieszkańcy zgodnie twierdzą, iż osoby stosujące wobec nich przemoc 
nie były pod wpływem żadnych substancji, dlatego podłoża przemocy należy upatrywać w innych aspektach. 
Po dogłębnej analizie materiału badawczego oraz struktury demograficznej gminy zwrócono uwagę na fakt, iż 
przemoc często była przedstawiana jako wynik chorób psychicznych czy negatywnego wpływu środowiska. 
Z tego względu przemoc najczęściej przybierała formę psychicznego znęcania się.Dodatkowo wynikiem 
ewaluacji jest fakt, iż przemocy najczęściej dopuszczali się mężczyźni. Wspomniana wcześniej korelacja 
nadużywania alkoholu ze stosowaniem przemocy nabiera teraz zupełnie inny wymiar, ponieważ nadużywanie 
alkoholu może być skutkiem, a nie przyczyną stosowania przemocy. Badana młodzież potrafi dobrze ocenić, 
które zachowania są przemocowe i rozpoznać kto jest ofiarą, a kto sprawcą przemocy. Łączą ją najczęściej ze 
spożywaniem alkoholu, oraz chorobami psychicznymi. Znaczna grupa uczniów uważa,  że w ich szkole 
występuje problem przemocy rówieśniczej, część z nich zgłosiła stosowanie wobec nich przemocy ze strony 
kolegów i koleżanek. Ponadto uczniowie sami przyznają się do stosowania przemocy najczęściej wobec 
rówieśników. Także temu zagadnieniu należałoby poświecić najwięcej czasu oraz stworzyć odpowiedni 
program przeciwdziałania. Z racji tego, iż uczniowie najczęściej pozyskują informacje od rodziców 
i nauczycieli powinno się zadbać o ich dobre przygotowanie do rozmów na tematy uzależnień, zachowań 
ryzykownych oraz przemocowych. Zatem działania gminy powinny wspierać proces wychowawczy młodzieży, 
na każdym etapie, poprzez odpowiednio dobrane kampanie informacyjne oraz dostarczyć rodzicom jak 
najwięcej materiałów i sposobności zdobycia rzetelnych informacji odnośnie przemocy, uzależnień i ich 
skutków, aby ich rozmowy z dziećmi były rzeczowe i przez to bardziej skuteczne. Większość mieszkańców 
dorosłych, jak i młodych najwięcej informacji czerpie z telewizji i Internetu, dlatego zaleca się prowadzenie 
kampanii uświadamiających lokalne społeczeństwo o zagrożeniach związanych z cyberuzależnieniami oraz 
cyberprzemocą. Dobrym sposobem byłoby przeprowadzenie szczegółowej diagnozy na temat występującej na 
terenie gminy potencjalnej przemocy w sieci czy cyberuzależnień. Zważywszy na fakt, iż masowe środki 
przekazu są głównym źródłem wiedzy mieszkańców to jednym z przewodnich form profilaktyki powinny być 
materiały dostępne online. Niepokojąco dużo osób z Gminy w ogóle nie czerpie wiedzy o nadużywaniu 
alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Niemniej jednak spora część badanych osób wskazała na 
pozyskiwanie wiedzy z telewizji oraz Internetu, ale także od rodziny i nauczycieli. Do tych też osób młodzież 
najchętniej zwróciłaby się w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Z tego względu konieczne jest 
edukowanie rodziców, pedagogów oraz nauczycieli, ponieważ, jak widać z powyższych analiz oraz odpowiedzi 
respondentów, mają duży wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi na terenie ich gminy. Dużym 
zaufaniem młodych ludzi cieszy się także Policja. Kampanie informacyjne, takie jak 
warsztaty/edukacja/filmy/festyny zostały pozytywnie odebrane przez mieszkańców i w ich ocenie te działania 
będą dalej najskuteczniejsze. Dzieci oraz młodzież oceniają pozytywnie stosowane formy profilaktyki, takie jak 
zajęcia warsztatowe ze specjalistami, pogadanki z wychowawcą. 
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III. Cele programu. 

Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających 
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków, 
stosowania przemocy rodzinnej i koleżeńskiej oraz podejmowania innych zachowań ryzykownych ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.Cel główny realizowany będzie w obszarach: 

1. Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Pakosławice (dzieci, 
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych 
z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

2. Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

3. Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które wykazują symptomy problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia 
szkodliwego lub uzależnienia, redukcja szkód. 

4. Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem.  
5. Rehabilitacji – readaptacja społeczna poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne.  
Celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii są: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemu uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

IV. Realizacja celów.  
1. Cel w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem realizowany będzie poprzez:  
a) podjęcie działań zmierzających do utworzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz członków ich rodzin,  
b) współpracę z psychologiem, psychiatrą, terapeutą uzależnień, finansowanie ich wynagrodzeń,  
c) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających 
do objęcia leczeniem odwykowym osób, u których istnieją problemy alkoholowe poprzez:  
- badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu – wydawanie opinii przez biegłych sądowych,  
- próby kierowania osób uzależnionych bądź spożywających alkohol w sposób ryzykowny/szkodliwy na 
terapię,  
- przygotowanie wniosków do Sądu celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób 
uzależnionych, niepodejmujących terapii,  
- informowanie o instytucjach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych 
z uzależnieniem,  
-monitorowanie uczestnictwa w programach terapii uzależnienia.  
d) finansowanie lub dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zajmujących się 
problematyką alkoholową lub narkomanii: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, dyrektorów szkół, nauczycieli,  
e) dofinansowanie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień podnoszenie 
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kwalifikacji członków GKRPA poprzez udział w konferencjach, szkoleniach oraz związane z tym koszty 
udziału i dojazdu.  
 
2. Cel w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu i narkotyków, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie realizowany 
będzie poprzez:  
a) po utworzeniu Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Pakosławice prowadzenie tego Punktu dla osób 
potrzebujących pomocy tj. dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy,  
b) porady psychologiczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doświadczających 
przemocy, w tym finansowanie działalności psychologa,  
c) współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz dyrektorami szkół w zakresie zapewnienia opieki 
i pomocy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy nadużywania alkoholu 
i stosowania przemocy,  
d) współpracę z Policją m.in. w zakresie procedury Niebieskiej Karty, GOPS, Zespołem  
Interdyscyplinarnym, Poradniami Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz innymi uprawnionymi 
instytucjami w zakresie skutecznego reagowania w przypadku naruszania prawa i porządku publicznego przez 
osoby będące pod wpływem narkotyków lub w stanie nietrzeźwości, a także w zakresie pomocy i ochrony 
przed przemocą w rodzinie,  
e) finansowanie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących 
z osobami uwikłanymi w nałogi i przemoc oraz z członkami ich rodzin,  
f) informowanie mieszkańców o występujących problemach alkoholowych, zagrożeniach narkomanią, 
przemocą i cyberprzemocą oraz o problemach związanych z bezpieczeństwem w Internecie w danym 
środowisku oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy; 

g) konferencje profilaktyczne, prelekcje, wykłady, warsztaty, 
h) diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. 
 
3. Cel prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 
i socjoterapeutycznych realizowany będzie poprzez: 
a) zakup, prenumeratę i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla organizacji, instytucji, 
placówek oświatowych, placówek medycznych (np. czasopism profilaktycznych, broszur, ulotek, plakatów, 
filmów itp.), 
b) wspieranie szkolnych programów profilaktyki realizowanych w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla 
całej społeczności szkolnej, 
c) realizowanie działań profilaktycznych na temat uzależnień w szkołach, świetlicach, bibliotekach w formie 
profesjonalnych programów profilaktycznych (posiadających rekomendacje), pogadanek, prelekcji, 
warsztatów, spektakli i koncertów profilaktycznych, 
d) szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i innych osób realizujących programy profilaktyczne, 
e) współpraca z rodzicami, nauczycielami w zakresie budowania umiejętności wychowawczych w obszarze 
profilaktyki poprzez szkolenia, konferencje, programy rekomendowane, 
f) prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat alkoholu, narkotyków, papierosów 
i przemocy, 
g) prowadzenie akcji edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych, 
h) współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci 
i młodzież, 
i) finansowanie konkretnych projektów i działań profilaktycznych, 
j) współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez 
organizowanie wycieczek, rajdów i festynów połączonych z tematyką uzależnień, 
k) inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki 
uzależnień oraz innych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych mieszkańców gminy - jako czynnika chroniącego w profilaktyce uzależnień, 
l) umożliwienie dostępu do wiedzy fachowej (książki, filmy, ulotki, itp.),                                                  
m) wspieranie i dofinansowanie wszelkich działań skierowanych do mieszkańców Gminy, mających 
odniesienie do profilaktyki uzależnień, 
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n) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,                                                                             
o) realizację programów profilaktycznych w szkołach, rekomendowanych przez m.in. Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii i Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
p) finansowanie warsztatów, spektakli i programów profilaktycznych realizowanych w szkołach, 
przedszkolach, bibliotekach, 
q) dofinansowanie nagród w konkursach, kampaniach mających odniesienie do szeroko rozumianej 
profilaktyki, organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, bibliotekach, 
r) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą tj. organizacja szkoleń, konferencji, 
spotkań mających odniesienie do szeroko rozumianej profilaktyki, 
s) działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące rozwiązywania problemów wynikających z używania środków 
odurzających, oraz ze stosowania przemocy, skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST; 
t) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących szkód 
wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia, 
u) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie działań profilaktycznych oraz 
udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, 
v) organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami profilaktyki 
uzależnień, 
w) prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli, mieszkańców Gminy w zakresie szkód 
wynikających z używania środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz z nieumiejętnego korzystania 
z urządzeń z dostępem do Internetu. 
 

4. Cel wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii realizowany będzie poprzez: 
a) finansowanie/dofinansowanie imprez, wystaw, prelekcji, konkursów, happeningów, konferencji 
promujących zdrowy styl życia, wskazujących szkodliwość działania alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych, szkodliwości nieumiejętnego korzystania z urządzeń z dostępem do Internetu oraz 
przeciwdziałających przemocy,                                                                                                    
b) dofinansowanie zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy, 
promujących zdrowy styl życia, 
c) dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego, zapewniających dzieciom i młodzieży pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zabawy i zajęcia sportowe, 
d) dofinansowanie wypoczynku: wycieczek, półkolonii, kolonii, obozów terapeutycznych, 
dla dzieci i młodzieży ze szczególnym wskazaniem na grupy o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
e) finansowanie szkoleń dla pracowników placówek oświatowych z zakresu procedury wczesnego 
rozpoznawania problemów alkoholowych, stosowania procedury Niebieskiej Karty i krótkiej interwencji, 
f) wspieranie działań stowarzyszeń i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem wszelakim uzależnieniom 
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
g) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławicach, Zespołem Interdyscyplinarnym 
w Pakosławicach, Komisariatem Policji w Nysie. 
 
5. Cel podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego realizowany będzie poprzez: 
a) przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób 
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 
zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że 
znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw, 
b) przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów niezbędnych do prowadzenie spraw 
związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
c) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń 
ustawy, 
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d) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

V. Działania zmierzające do ograniczenia spożywania alkoholu i używania narkotyków.  
1. Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży alkoholu i spożywania napojów 
alkoholowych określonych uchwałą Rady Gminy Pakosławice.  
2. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w zakresie wywieszania w miejscu widocznym informacji 
o szkodliwości spożywania alkoholu oraz przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom do lat 
18 i nietrzeźwym.  
3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.  
 

VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławicach jest powołana na podstawie 
Zarządzenia Wójta Gminy.  
2. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
3. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:  
a) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej,  
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  
c) przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy i ich 
bliskimi,  
d) kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane przez lekarzy biegłych,  
e) współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi narkomanii oraz przemocy w rodzinie,  
f) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
g) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy 
Pakosławice poprzedzających wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  
h) współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii 
i przemocy w rodzinie,  
4. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  
1) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacane jest 
miesięcznie bez względu na ilość odbytych posiedzeń; 

2) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za pracę w komisji (w tym 
również kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) przysługuje wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 12% minimalnego  wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 
2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),  w zaokrągleniu do jednego 
złotego. 

3) wynagrodzenie, o którym mowa  w pkt 2 wypłaca się na koniec miesiąca na następujących zasadach: 

a) wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie potwierdzenia własnoręcznym podpisem uczestnictwa 
w posiedzeniach w danym miesiącu na liście obecności, 

b) wynagrodzenie jest pomniejszane proporcjonalnie do absencji w posiedzeniach Komisji przez członka 
pobierającego wynagrodzenie za dany miesiąc, kwoty zaokrągla się w górę  do pełnego jednego złotego. 

c) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także innym osobom 
wykonującym na rzecz realizacji gminnego programu określone zadania, przysługuje zwrot kosztów podróży 
poza obszar gminy w wysokości określonej w przepisach, o podróżach służbowych pracowników na terenie 
kraju. 

VII. Pełnomocnik Wójta Gminy Pakosławice ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
1. Do obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy Pakosławice ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy:  
a) organizowanie pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin , 

b) opracowywanie i realizacja strategii przeciwdziałania patologiom w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, 
c) organizowanie systematycznych kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 
d) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia dla dzieci i młodzieży 
profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej rozwiązywania 
problemów alkoholowych i problemów narkomanii, 
e) nadzór nad realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakosławice (zwanego dalej Programem) 
i wydatkowaniem środków publicznych w ramach w/w Programu, 
f) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 
g) opracowywanie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

h) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na 
rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych. 
i)przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi: 
-projektu Programu, 
-planu wydatków w zakresie realizacji Programu, 
-sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu. 

VIII. Środki na realizację zadania.  
Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  

Zabezpiecza się również środki finansowe na bieżące funkcjonowanie komisji tj.: 

-materiały oraz wyposażenie  biurowe, 

-delegacje, 

-zakup usług transportowych, 

-szkolenia (w tym szkolenie dla sprzedawców). 

IX.Postanowienia końcowe.  
1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.  
2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” sprawuje Wójt Gminy Pakosławice.  
3. Realizatorem Programu jest Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
4. W realizacji Programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stosownie 
do jej właściwości określonej w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
5. Rada Gminy Pakosławice otrzyma roczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu w terminie do 
dnia 31 marca 2023 roku. 
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UZASADNIENIE 

W związku z faktem, iż obowiązujące Programy Przeciwdziałania Narkomani oraz Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych tracą swą moc z dniem 31 grudnia 2021 roku, realizując obowiązek, 
wynikający z zapisów art. 4¹ ust. 1-2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii, zachodzi potrzeba Uchwalenia wspólnego programu na kolejny 
okres.  
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