
UCHWAŁA NR XXIV/160/13                                                                                                       

RADY GMINY PĘCŁAW                                                                                                                  

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów                                                                                                                                                                                     

                   Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2014 

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2013 r. Nr 594 z późn. zm./ w związku z art.4
1
     

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

alkoholizmowi /Dz. U z 2012 poz.1356 – z późn. zm.// i art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012r. poz.124 z późn. zm./ 

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje: 

§  1 . Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla 

         Gminy Pęcław na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

 

§  3. Traci moc Uchwała Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r.            

        w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

        Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2013. 

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

        urzędu gminy. 

 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                             /-/ Aleksander Wojciechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 



                                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr XXIV/160/13 

                                                                                                                                         Rady Gminy Pęcław 

                                                                                                                                   z dnia 30 grudnia 2013r. 
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I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia             

26 października 1982r. (Dz. U z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.  ) stanowi, że prowadzenie 

działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy     

do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu                              

o Gminny Program, uchwalany corocznie przez Radę Gminy.                                                                             

Gminny Program zawiera strategię opartą na współdziałaniu struktur lokalnych, w tym władz 

samorządowych, przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych służącą zmniejszeniu 

szkód towarzyszących temu problemowi. Celem priorytetowym jest ograniczenie 

występowania szkód psychologicznych, zdrowotnych i moralnych w rodzinach osób 

uzależnionych od alkoholu, zmniejszenie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

przez dzieci i młodzież oraz przypadków łamania prawa przez osoby nietrzeźwe. 
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1.Jednostki realizujące program w zakresie działań profilaktycznych. 

 

Na terenie Gminy Pęcław funkcjonują następujące instytucje zajmujące się 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 

Zadania: 

 Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym,    

 Udzielanie informacji o miejscach i możliwościach pomocy dla osób i ich rodzin oraz 

ofiar przemocy, 

 Działania wspierające z zakresu zatrudnienia socjalnego ( współpraca  

w tworzeniu klubów integracji społecznej ),  

 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów w sprawach osób 

nadużywających alkohol oraz udzielania pomocy ich rodzicom. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu 

Zadania: 

 Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych do komisji i przeprowadzanie rozmów 

profilaktycznych z osobami uzależnionymi, 

 Kierowanie na badania w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, 

 Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż, podawanie napojów 

alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, 

 Współpraca z poradniami odwykowymi, 

 Promowanie zdrowego trybu życia, 

 Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4’ ustawy z dnia  26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

  Rewir  Dzielnicowych  KPP  w  Głogowie 

Zadania: 

 Podejmowanie interwencji- zabezpieczenie przed przemocą w rodzinie, 

 Realizacja procedury „Niebieska Karta”. 
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NZOZ „MEDICA” w Pęcławiu 

Zadania: 

 Informowanie pacjentów o przyczynach złego stanu zdrowia wynikających                   

z nadużywania przez nich alkoholu, 

 Informowanie o zagrożeniach i uświadamianie problemu choroby alkoholowej. 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Pęcławiu 

Zadania: 

 Pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości, uczenie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego, uczenie umiejętności, które pozwolą młodym ludziom zaspokajać 

swoje potrzeby psychiczne bez udziału środków odurzających, 

 Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń 

zachowania, wskazywanie pozytywnych wzorców, rozwijanie zainteresowań               

i uzdolnień wychowanków, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

  

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu 

Zadania: 

 Poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, wspóluzależnionych, 

ofiar przemocy w rodzinie, 

 Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i osobom 

borykającym się z problemami natury osobistej. 

 

Nauczyciele  i Pedagog  szkolny 

Zadania: 

 Prowadzenie w ramach godzin wychowawczych pogadanek na temat uzależnień, 

przemocy, asertywności, 

 Współpraca szkoły z komisją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki; edukacja   

w tym zakresie nauczycieli, wspólne organizowanie akcji profilaktycznych. 

 

Urząd  Gminy  Pęcław 

Zadania: 

 Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie  napojów 

alkoholowych, 

 Określanie limitu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy, 

 Określanie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

na terenie Gminy. 
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2.Zakres zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Uzależnień dla Gminy Pęcław                                                                                                                                          

na rok 2014 – alkoholizm 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacja dla osób uzależnionych 

od alkoholu. 

Metody: 

 Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Pęcławiu 

 Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych, 

 Rozpowszechnianie w miejscach publicznych informacji na temat skutków choroby 

alkoholowej i możliwości jej leczenia, 

 Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy, 

 Finansowanie szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi                            

i współ uzależnionymi, 

 Opłacanie kosztów biegłego sądowego. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                            

w rodzinie. 

Metody: 

 Tworzenie systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

 Policja- w ramach swoich kompetencji interwencje domowe, 

 GOPS- organizacja interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących        

w stanie kryzysu ( poradnictwo i pomoc socjalna ), 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-  współpraca                  

z różnymi instytucjami ( , Świetlica socjoterapeutyczna, Punkt Konsultacyjno – 

Informacyjny w Pęcławiu, NZOZ „Medica” w Pęcławiu, Pedagog  szkolny, Księża, 

GOPS w Pęcławiu),  

 Realizacja programów promujących zdrowe postawy i możliwości szukania pomocy 

przez ofiary przemocy w rodzinie/ uwalnianie się od sprawcy przemocy/. 

 

 Działania wspierające ofiarę przemocy: 

 Podejmowanie działań prowadzących do zobowiązania się do leczenia choroby 

alkoholowej, 

 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 

 Kierowanie na badania przez biegłego sądowego, 
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 Inicjowanie do powstawania miejsc pomocy ofiarom przemocy domowej. 

Dofinansowanie szkoleń oraz kursów zwiększających kompetencję w zakresie 

pomocy ofiarom przemocy. 

 

 

 Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 

 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, 

 Doposażenie świetlicy w niezbędne materiały i sprzęt, 

 Finansowanie bieżących działań, 

 Zatrudnianie osób wspierających pracę świetlicy ( umowa – zlecenie ), 

 Dożywianie. 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                               

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,      

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Metody: 

 Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych, obejmujących 

populację uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 Organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjnych dla rodziców, 

 Prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci                          

i młodzieży z grup ryzyka, 

 Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci                   

i młodzież oraz wspieranie inicjatyw sportowych i kulturalnych, podejmowanych w 

ramach promocji zdrowia i propagowania „trzeźwych” obyczajów, 

 Nauka wczesnego rozpoznawania choroby alkoholowej oraz jej przebiegu, 

 Działalność świetlicy socjoterapeutycznej, 

 Organizowanie imprez kształtujących i wzmacniających więzi rodzinne, 

 Organizowanie i dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Metody: 

 Wsparcie materialne dla podmiotów pozarządowych i innych zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym dofinansowanie zakupu 

materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu prowadzonego                      

w ramach Gminnego Programu, 

 Przyłączenie się do regionalnych i ogólnopolskich akcji i kampanii promujących życie 

bez alkoholu. 
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych    w art. 13   

i art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu   w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Metody: 

 Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego przeciwko podmiotom 

prowadzącym reklamę napojów alkoholowych, 

 Kierowanie do prokuratury i sądu w charakterze oskarżyciela publicznego wszystkich 

spraw związanych z naruszeniem zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom, 

których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości oraz osobom    

do 18 roku życia. 

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

Metody: 

 GOPS-Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej. 
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II. PRZECIWDZIAŁANIE  NARKOMANII 

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2012r. 

poz.124 z późn. zm. ) stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych 

gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Program Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uchwalony przez Radę Gminy. 
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1.Jednostki realizujące program  w zakresie działań profilaktycznych 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pęcławiu 

Zadania: 

 Informowanie o uzależnieniu i motywowanie do podjęcia leczenia, 

 Współpraca z mediami- informowanie lokalnej społeczności o wszelkich inicjatywach 

w związku z zapobieganiem problemowi uzależnień, 

 Promowanie zdrowego trybu życia, 

 Inicjowanie działań w zakresie określonym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 Koordynowanie działań wynikających z założeń programowych, 

 Poradnictwo na temat możliwości podjęcia leczenia uzależnienia od narkotyków. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 

Zadania: 

 Pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków 

podejmujących działania prowadzące ku zerwaniu z nałogiem, 

 Udzielanie informacji o miejscach i możliwościach pomocy w konkretnych 

przypadkach osób uzależnionych i ich rodzin, 

 Współpraca z komisją. 

 

 Rewir Dzielnicowych KPP w Głogowie 

Zadania: 

 Współpraca z Komisją, GOPS- em i Zespołem Szkół, 

 Podejmowanie interwencji- zabezpieczenie przed rozpowszechnianiem narkotyków.         

                             

 

NZOZ „MEDICA” w Pęcławiu 

Zadania: 

 Rola informacyjna ( ulotki, broszury, plakaty z tematyką przeciwdziałaniu 

narkomanii), 

 Współpraca z komisją. 
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Świetlica Socjoterapeutyczna w Pęcławiu 

Zadania: 

 Pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości, uczenie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego, uczenie umiejętności, które pozwolą młodym ludziom zaspokajać 

swoje potrzeby psychiczne bez udziału środków odurzających, 

 Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń 

zachowania, wskazywanie pozytywnych wzorców, rozwijanie zainteresowań               

i uzdolnień wychowanków, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

 

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu 

Zadania: 

 Poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, 

wspóluzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, 

 Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym i osobom 

borykającym się z problemami natury osobistej. 

 

 

Nauczyciele i Pedagog szkolny 

Zadania: 

 Prowadzenie w ramach godzin wychowawczych pogadanek na temat uzależnień, 

 Realizacja w ramach działań szkoły w zakresie zapobiegania narkomanii programów 

mających na celu uświadamianie wagi problemu uzależnienia od narkotyków, 

 Współpraca z Komisją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki; edukacja,  w tym 

zakresie nauczycieli. 

 

Urząd Gminy Pęcław 

Zadania: 

 Działania na rzecz ograniczenia problemu uzależnień w społeczności lokalnej. 
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2. Zakres zadań Gminnego Programu Profilaktyki                                           

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  dla Gminy Pęcław na 2014 rok - 

narkomania 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Metody: 

 Zakupienie i dystrybucja materiałów informacyjnych, 

 Finansowanie programów dla młodzieży. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

Metody: 

 Tworzenie systemu przeciwdziałaniu narkomanii ( Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pęcławiu, Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w 

Pęcławiu, Świetlica Socjoterapeutyczna w Pęcławiu, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pęcławiu, NZOZ „Medica” w Pęcławiu, Policja, Pedagog szkolny, 

Księża ) 

 Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego 

 Doposażenie świetlicy w niezbędne materiały i sprzęt 

 Finansowanie bieżących działań 

 Zatrudnianie osób wspierających pracę świetlicy ( umowa- zlecenie ) 

 Dożywianie. 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                               

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  dla dzieci                   

i młodzieży. 

Metody: 

 Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z zażywaniem narkotyków: 

 Promowanie działań Komisji 

 Zintegrowana polityka Gminna: 

 Współpraca ze szkołą 

 Uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących życie bez uzależnień. 

11 



 

 Promocja zdrowia: 

 Działalność świetlicy socjoterapeutycznej- dożywianie dzieci 

 Organizowanie imprez sportowo- kulturalnych promujących życie bez uzależnień 

 Dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 Działania informacyjno- edukacyjne skierowane do osób dorosłych: 

 Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii profilaktycznych, współudział      

w kampaniach ogólnopolskich, programy profilaktyczne dla dorosłych 

 Programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 

 Kolonie, obozy 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii 

Metody: 

 Wspieranie ruchów samopomocowych 

 Współpraca z organizacjami oraz służbami w celu rozpoznawania rozmiarów 

narkomanii na terenie Gminy, tj. Zespół Szkół, Policja, GOPS, Kościół 

 Rehabilitacja osób uzależnionych i członków ich rodzin- promowane oferty 

programowe przez stowarzyszenia 

 Przyłączenie się do ogólnopolskich akcji, kampanii promujących życie bez 

narkotyków 

 Wspomaganie działalności służb i instytucji ( współpraca merytoryczna ) 

 

 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom tych osób, dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym 

Metody: 

 Realizacja- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu 
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III.ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 

PĘCŁAWIU 

 

Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

członkowie otrzymują wynagrodzenie  w wysokości: 200,00 zł netto.  

 Wynagrodzenia, o którym mowa  przysługuje za:  

 Udział w posiedzeniu komisji, 

 Udział w kontrolach placówek handlowych i gastronomicznych, 

 Dyżury pełnione w siedzibie komisji. 

Za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy u osoby zgłoszonej na leczenie ustala się 

wynagrodzenie w wysokości: 25,00 zł netto. Wywiady środowiskowe zlecane mogą być 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, np. pracownik socjalny. 

 

Wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu pracy na podstawie pisemnego 

potwierdzenia obecności i listy należności. W kwotach wynagrodzeń zostaje uwzględniony 

zwrot kosztów podróży służbowych. 
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 

Pęcław na 2014 rok jest integralnie związany z: 

 

 Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                                

i przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                     

(Dz. U z 2013 r. Nr 594 z późn. zm ) 

 Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii                                        

( Dz. U. z 2012r. poz.124 ) 

 Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                     

( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 – z późn. zm. ) 

 

 Uchwałami Rady Gminy Pęcław 

 W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5%  alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych      

do spożywania poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pęcław 

 W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych        

do spożywania w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pęcław 

 W sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pęcław miejsc sprzedaży               

i podawania napojów alkoholowych 

 W sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych                   

w niektórych miejscach Gminy Pęcław. 
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UZASADNIENIE 

                                   Zgodnie z art. 4
1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.      

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2013 r. Nr 594 z 

późn. zm.), prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, jak również 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz.124           

- z późn. zm.), należy do zadań własnych gminy. 

                                              Działania dotyczące Gminy Pęcław powinny być zawarte            

i opisane w " Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Uzależnień dla 

Gminy Pęcław na rok 2014”,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

                                                                                                                                                     

                                             W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


