
UCHWAŁA NR XXVI/307/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz 
z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze 
zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2021 rok, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik  
do uchwały Nr XXVI/307/20 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY  
NA 2021 ROK 

 
 
WSTĘP 

 
Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi reguluje ustawa z dnia  

26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
a zasady i tryb postępowania w celu przeciwdziałania narkomanii reguluje ustawa 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Opracowanie i realizacja 
gminnego programu jest odpowiedzią na zadania nałożone w/w ustawą na samorząd 
gminny. Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii oraz realizowanie zadań  
w zakresie wspierania rodziny. 

Głównym założeniem programu jest ograniczenie występowania negatywnych 
zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu i działaniem środków 
psychoaktywnych oraz rozwój działań profilaktycznych, powodujących wzrost 
świadomości społecznej dot. negatywnych skutków stosowania tych środków. 

Treścią niniejszego Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których 
geneza jest zbliżona niezależnie od substancji, która to uzależnienie wywołuje. 
Niejednokrotnie też osoby spożywające alkohol zażywają zamiennie lub łączą rożne 
środki psychoaktywne. Stąd założenia i planowane zadania z zakresu  profilaktyki  są  
podobne i obejmują zarówno problemy alkoholizmu jak i narkomanii. 

 
PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 
Opracowanie Programu oparto na Ustawie z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.), Ustawie z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. zm.) 
oraz  Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218 ze zm.). Plan zadań zawartych w Programie uwzględnia 
zadania wynikające z w/w Ustaw oraz rekomendacje dokumentu Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia  
4 sierpnia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1492). Ponadto wzięto pod uwagę zapisy 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 
(M.P. z 2014r. poz. 445) oraz zapisy ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w woj. Śląskim na lata 2016-2020 (Uchwała Nr 
V/17/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016r.), Programem 
Przeciwdziałania Narkomanii w woj. śląskim na lata 2017-2020 (Uchwała Nr 
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V/34/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017r.). Niniejszy 
Program wpisuje się w cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2016-2025, w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020. 

 
CHARAKTERYSTYKA - OPIS PROBLEMU 

 
  Szacunkowe obliczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wskazują, że większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, 
który nie powoduje negatywnych konsekwencji,  mimo to pojawiające się  problemy 
powiązane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Ocenia się, że społeczność 
osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest aż cztery razy większa niż populacja osób 
uzależnionych od alkoholu i stanowi ok. 10% dorosłych mieszkańców Polski. Polskie 
statystyki alarmują: w 2018 roku policja skontrolowała 104 601 uczestników ruchu 
będących pod wpływem alkoholu. Kierowcy będący pod wpływem alkoholu 
uczestniczyli w 2 779 wypadkach drogowych, w których śmierć poniosło 370 osób. 
Natomiast w 2019r. funkcjonariusze policji zatrzymali o 6 tysięcy więcej nietrzeźwych 
kierujących niż w roku wcześniejszym. Rozmiary szkód alkoholowych wiążą się 
z  kosztami społecznymi i ekonomicznymi, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa. 
Konsekwencje konsumpcji alkoholu wpływają nie tylko na jednostkę, ale na inne 
osoby z jej otoczenia. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym niesie szkody: 
fizyczne, psychosomatyczne, psychologiczne, emocjonalne i psychospołeczne oraz 
wiąże się zazwyczaj z niższym statusem socjoekonomicznym, chronicznym stresem, 
ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia i rozwojem kariery 
zawodowej. Nierzadko członkowie rodzin z problemem alkoholowym są grupą 
narażoną na przemoc w rodzinie. W szczególnej grupie ryzyka znajdują się dzieci  
z rodzin alkoholowych. Uzależnienie jednego z rodziców powoduje często trwałe 
zaburzenia w rozwoju dziecka. Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS - 
Płodowy Zespół Alkoholowy1  (300 000 urodzeń), a  jedno dziecko na sto cierpi na 
zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży. Na 
świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem 
Downa.2 Lekarze są zgodni: nawet najmniejsza ilość alkoholu może uszkadzać płód. 

 W rekomendacjach dla gmin Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych szczególnie wskazuje na potrzebę "zwiększenia jakości działań 
kierowanych do dzieci, młodzieży, a także całych rodzin, w których występują różne 
problemy powodowane przez alkohol". 
        Alkohol jest tą substancją psychoaktywną, po którą najczęściej sięga 
młodzież szkolna. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w roku 2018, 74% 
uczniów deklarowało  spożycie  piwa w miesiącu poprzedzającym przeprowadzenie 
badania. Od kilku lat poziom spożycia alkoholu wśród młodzieży utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Prawie połowa  uczniów (44%) wśród których przeprowadzono 
badanie zadeklarowała, że w miesiącu poprzedzającym badanie, co najmniej raz 
upiła się, a przynajmniej trzy razy - zdarzyło się 13% z nich. Obserwuje się obniżenie  
wieku inicjacji alkoholowej. 
Picie alkoholu w młodym wieku jest szczególnie szkodliwie, wpływa na rozwój 
                                            

1 FAS -Zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń będących efektem teratogennego działania alkoholu 
na płód. 

2Katedra Zdrowia Kobiety Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach -
http://orka.sejm.gov.pl/ 
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organów, w tym mózg. W efekcie pogarszają się umiejętności poznawcze, takie jak: 
pamięć, koncentracja. Upośledzeniu ulega  funkcjonowanie społeczne. Spożywanie 
alkoholu w młodym wieku przyczynia się do rozwoju uzależnienia w późniejszych 
okresach życia. W tym samym badaniu (2018r.) pytano uczniów o zażywanie 
narkotyków. 20% uczniów i 14% uczennic odpowiedziało twierdząco na pytanie  
o zażywanie nielegalnych substancji. Pod nazwą "narkotyki" rozumie się wiele 
substancji o różnorodnym działaniu - od stymulującego do uspokajającego3. 
 
SKALA PROBLEMU  W GMINIE I MIEŚCIE CZERWIONKA - LESZCZYNY 
 

Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są dane 
statystyczne i badania określające skalę problemu w wymiarze ogólnopolskim jak  
i lokalnym. 

Wzorując się  zaleceniami  WHO Światowej Organizacji Zdrowia, do 
określenia danych szacunkowych dotyczących populacji osób, u których występują 
różne problemy  powiązane z nadużywaniem  alkoholu przyjmuje się następujące 
wartości: osoby uzależnione od alkoholu - ok. 2% populacji; dorośli żyjący  
w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) - ok. 4% populacji; dzieci 
wychowujące się w rodzinach alkoholowych - ok. 4% populacji; osoby pijące 
szkodliwie i ryzykownie ok. 5-7% populacji. Przyjmując te wartości, sytuacja na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawia się następująco: 
 
Tabela 1 Szacunkowa liczba mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, u których 
występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu  w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców. 
  

  

2019 

Liczba mieszkańców ogółem 

w tym liczba osób powyżej 18 roku życia 

40.063 

 

32 829 

 

Osoby uzależnione od alkoholu 
ok. 656 

 
Dorośli członkowie rodzin  alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 
ok. 1313 

 
Dzieci wychowujące się w  rodzinach 

alkoholowych 
ok. 289 

Osoby pijące szkodliwie oraz ryzykownie maks. ok.2298 

 
Źródło: Obliczenia na podstawie danych statystycznych Wydziału Spraw Obywatelskich 
 

                                            
3CBOS- Młodzież 2018 
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W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2019 r. wśród 324 dorosłych 
mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, 19% przyznało się do faktu 
upijania się alkoholem. W najbliższym otoczeniu ankietowani dostrzegają, iż 40% 
innych dorosłych osób nadużywa alkoholu. 

  
W celu określenia, w jakim stopniu spożywanie alkoholu oraz narkotyków 

przyczynia się do powstawania problemów społecznych zebrano informacje 
statystyczne od różnych podmiotów działających na terenie gminy. 
 
Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
 

Jak wynika z informacji uzyskanych od GKRPA, wszczęto procedury 
zobowiązania do leczenia odwykowego w 78 sprawach w 2019r., 87 sprawach  
w 2018r. oraz  w 90 przypadkach w 2017r. 

 
Wykres 1 Liczba spraw wszczętych przez GKRPA. 

 

 
Na podstawie przedstawionego wykresu zauważyć można niewielki spadek 

spraw zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Wobec 40 osób Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wystąpiła w 2019 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego. 

Członkowie Komisji kontaktowali się z 59 osobami doznającymi przemocy  
oraz z 42 osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 
 
 
Dane statystyczne z 2019 roku  prowadzone przez Straż Miejską: 
 
- nałożono 1 mandat karny oraz skierowano 1 wniosek do Sądu na osoby, które nie   
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Źródło: Dane GKRPA. 
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przestrzegały ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
- podjętych zostało 8 interwencji, które dotyczyły osób nietrzeźwych, 
- doprowadzono 4 osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 
zamieszkania, które zachowaniem swoim dały powód do zgorszenia w miejscu 
publicznym. 
  
Dane Komisariatu Policji  
 
W 2019 roku Komisariat Policji podjął 157 interwencji dotyczących osób 
nietrzeźwych. 
 
Tabela 2 Nietrzeźwość w miejscach publicznych. 
 

 2019 2018 2017 
Liczba zatrzymań osób nietrzeźwych  
w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach 
policyjnych. 

126 
 
 
  

22 
 
 
 

87 

Liczba nietrzeźwych osób nieletnich 
zatrzymanych w policyjnych izbach 
dziecka lub odwiezionych do domów 
rodzinnych. 

0 11 7 

Źródło: Dane - sprawozdanie PARPA- G1. 

 
Dane Izby Wytrzeźwień 
 

Z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przewieziono do Izby 
Wytrzeźwień w Zabrzu w 2019r. - 162 osoby, w 2018r. 177 osób, a w 2017r. - 146 
osób. Obrazuje to poniższy wykres. 
 

Wykres 2 Liczba osób przywiezionych do Izby Wytrzeźwień. 

 
 

Źródło: Dane- sprawozdanie PARPA-G1 
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Przemoc w rodzinie. 
 
W 2019r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie  
i Mieście Czerwionka - Leszczyny prowadził 118 postępowań związanych  
z założeniem procedury ”Niebieskie Karty”. Natomiast Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie w stosunku do 
osób, wobec których istnieje podejrzenie, że nadużywają alkoholu i stosują przemoc 
w rodzinie w  24 sprawach. W 2018 było takich spraw 32, w 2017r. - 44. Pozwala to 
szacować, że sytuacje przemocy w rodzinie rzadziej łączą się z problemem 
alkoholowym. 
 
Wykres 3 Liczba spraw GKRPA wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy i nadużywanie 
alkoholu. 

 

 
 
Środki psychoaktywne wśród młodzieży 
 
W ramach Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów 2018 pt. „Lustro” dla miast 
i gmin biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”, 
przeprowadzono ankiety w okresie 1 października 2018 r. – 12 stycznia 2019r. na 
grupie 313 dzieci z klas V i VI oraz 406 dzieci z klas VII i VIII z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka- Leszczyny. 
• 4,5% uczniów klasy V+VI odpowiedziało, że codziennie widziało kogoś ze 
swoich rówieśników, kto: "pił piwo”, 
• 4,5 % uczniów klasy V+VI odpowiedziało, że mniej więcej raz w miesiącu 
widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto "pił wódkę". 
W klasach wyższych  (VII-VIII) 
• 5.67 % uczniów codziennie widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto: "pił 
piwo”, 
• 3.94 % uczniów codziennie widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto: "pił 
wino", 
• 4.43 % uczniów codziennie widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto: "pił 
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 Źródło: Dane z GKRPA. 
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wódkę". 
W grupie tej: 
• 2.22 % uczniów codziennie widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto: "palił 
marihuanę", 
• 1.97 % uczniów codziennie widziało kogoś ze swoich rówieśników, kto: 
"zażywał dopalaczy". 
 
W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2019r. wśród 324 dorosłych 
mieszkańców gminy, 3% ankietowanych przyznało, że zażywało narkotyki, 2% 
dopalacze. W opinii ankietowanych 10% innych dorosłych z ich otoczenia zażywa 
narkotyki. 
 
Komisariat Policji w Czerwionce- Leszczynach w 2019 r. prowadził 11 postępowań 
przygotowawczych w zakresie posiadania narkotyków. 
 
RYNEK ALKOHOLOWY 
 

Z danych statystycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika, że w 2019r. sprzedało się mniej piwa. 
Wzrosła natomiast sprzedaż  wyrobów spirytusowych, w tym wzrosła znacząco 
sprzedaż wódki w małych opakowaniach. 
 
 
Wykres 4 Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkoholu 
 w latach 2018-2019. 
 

 
Źródło: Dane statystyczne PARPA. 

 
Wartość alkoholu sprzedanego w 2019r. na terenie Gminy i Miasta 

Czerwionka- Leszczyny na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia się następująco: 
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Tabela 3 Wartość (w PLN) sprzedanego alkoholu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. 
 
do 4,5% (oraz piwa ) od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 
pow. 18% Razem 

     (w PLN)   
18 584 129.26 

   (w PLN) 
2 895 435.35 

   ( w PLN) 
14 287 411.98 

     (w PLN) 
35 766 976.59 
 

 
Źródło: Dane- sprawozdanie PARPA-G1. 
 

W opinii Krzysztofa Brzózki, Prezesa Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - nadmiar punktów sprzedaży ułatwia picie45. Teza ta 
znajduje potwierdzenia w badaniach, które pokazują, że największy wpływ na 
wysokość spożycia alkoholu ma jego dostępność. W roku 2018 wprowadzono 
zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które 
dały samorządom nowe uprawnienia i możliwość decydowania m.in. o ograniczeniu 
sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. 
 

Wg sprawozdania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w Polsce w 2019 roku na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadało 
297 osób, a w woj. śląskim 307. W tym okresie w Gminie i Mieście Czerwionka-
Leszczyny liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 87, a liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne) wynosiła 36. Łącznie stanowi to liczbę punktów 123. Jeden punkt 
sprzedaży przypada więc na ok. 325 mieszkańców. 
 

Zgodnie z art. 18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzono na terenie Gminy  
i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2019 r. kontrole osiemnastu  punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Powyższa analiza wskazuje na utrzymujące się na podobnym poziomie  
problemy związane ze spożywaniem alkoholu, co pozwala sądzić, że dotychczasowe 
działania profilaktyczne należy kontynuować oraz wprowadzać nowe, jak. m.in.:  
zwiększyć dostępność pomocy psychologicznej w zakresie uzależnień, 
przeciwdziałać przemocy poprzez  usprawnianie działania instytucji i organizacji 
zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
 
 
 
 

                                            
4http://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Problemy_alkoholowe/Informator dla radnych. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Gminie 
5https://innpoland.pl/151077,parpa-80-proc-punktow-sprzedazy-alkoholu-w-polsce-nalezy-zamknac 
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Cele i założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Cel główny: Zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień od substancji 
psychoaktywnych. Zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących. 
Kształtowanie świadomości zdrowotnej. 

Cele szczegółowe 

– Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny (w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych) 
na temat szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych. 

– Ochrona dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi, w tym: 
wchodzeniem w kontakty z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem 
się.  

– Kształtowanie  postaw prozdrowotnych.  
– Zmniejszenie narażenia społeczeństwa na zagrożenia zdrowotne wynikające 

z używania substancji psychoaktywnych. 
– Eliminacja z rynku alkoholowego naruszeń prawa, wynikających z przepisów 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
– Współpraca na poziomie ogólnopolskim i lokalnym - wymiana doświadczeń  

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 
– Ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szkód 

zdrowotnych, zaburzeń życia rodzinnego, nierówności społeczno-zdrowotnych 
wynikających ze spożywania alkoholu i używania innych substancji 
psychoaktywnych. 

Beneficjenci Programu 

Program jest skierowany w szczególności do: 
– osób uzależnionych i ich rodzin, 
– dzieci i młodzieży, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk 

zagrożonych z powodu dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, 
a także ich rodziców, 

– osób dorosłych z grup podwyższonego ryzyka (np. osoby współuzależnione, 
uczestnicy ruchu drogowego), 

– grup samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin, 
– ofiar i sprawców przemocy domowej, 
– pracowników podmiotów leczniczych, publicznych, społecznych i prywatnych 

oraz osób zawodowo zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy  
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w rodzinie (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy socjalni, asystenci 
rodzin, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy). 

  

Realizatorzy Programu 

• Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,  

• Placówki Wsparcia Dziennego,  

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

• Placówki Oświatowe,  

• Komisariat Policji,  

• Straż Miejska, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

• Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

• Podmioty lecznicze,   

• Organizacje pozarządowe, kościelne i inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców gminy,  

• Inne podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

• Inne jednostki organizacyjne gminy.  

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

 
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

dla osób uzależnionych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

Działania: 

1. Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin. 

2. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie gminy placówki 
lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym 
udzielenie wsparcia finansowego w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 
placówki lecznictwa odwykowego np. finansowanie, dofinansowanie 
programów terapeutycznych uzupełniających ofertę świadczeń zdrowotnych 
NFZ. 

3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych, w tym oddziaływania 
wobec osób bezdomnych.   
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4. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego. Uświadamianie osobom 
starszym, ich rodzinom i osobom zawodowo opiekującym się osobami 
starszymi ryzyka spożywania alkoholu w podeszłym wieku. 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie.  
 

1. Prowadzenie rozmów z osobami współuzależnionymi. 
2. Prowadzenie grup terapeutycznych np. dla osób współuzależnionych, grup 

terapeutycznych dla dzieci alkoholików, terapia rodzinna.  
3. Wspieranie systemu działania i skutecznego reagowania wobec dzieci  

i młodzieży żyjących w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym/ 
przemocy poprzez organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie lokalnych 
narad, seminariów, konferencji, szkoleń w zakresie pomocy dziecku i rodzinie 
oraz superwizji, konsultacji dla osób udzielających pomocy i wsparcia. 

4. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy  
z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień/ przemocy oraz w zakresie 
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.  

5. Prowadzenie i finansowanie całego zakresu działalności (koszty 
merytoryczne, bieżące funkcjonowanie) Placówek Wsparcia Dziennego dla 
dzieci i młodzieży z grup ryzyka – wspieranie rodziny w zakresie pomocy  
w opiece i wychowaniu dziecka oraz w funkcjach jego rozwoju poprzez 
prowadzenie oraz funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego  
w Czerwionce-Leszczynach, w tym organizowanie, finansowanie np. zajęć, 
szkoleń, spotkań, wyjazdów, imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci  
i młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych w ramach m.in. programów 
profilaktycznych. 

6. Finansowanie lub dofinansowanie funkcjonowania świetlicy o charakterze 
profilaktycznym z programem opiekuńczo - wychowawczym lub 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka.  

7. Dofinansowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin 
 z problemem alkoholowym. 

8. Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin  
z problemem alkoholowym/problemem przemocy. 

9. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie działań profilaktycznych  
np. kampanie, szkolenia, konferencje, akcje społeczne, eventy 
upowszechniające w społeczeństwie wiedzę na temat szkód wynikających  
z picia alkoholu przez kobiety w ciąży, promujące przekaz dotyczący 
konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży, a także systemowego 
wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS  
oraz dla ich rodziców i opiekunów. 
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10. Prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci poprzez  
opracowywanie, upowszechnianie, finansowanie lub dofinansowanie 
materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. m.in. psychologicznych, 
prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych 
także dla profesjonalistów oraz przygotowanie i upowszechnianie informacji 
na temat lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, 
w szczególności z problemem alkoholowym (np. ulotki, strony internetowe, 
broszury, plakaty). 

11. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących życie rodzinne bez przemocy. 
12. Prowadzenie, finansowanie lub dofinansowanie programów profilaktyki 

przemocy w rodzinie i programów rozwijających umiejętności wychowawcze 
oraz pozytywne relacje rodzinne.  

13. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizowanie, finansowanie 
lub dofinansowanie m.in. szkoleń, warsztatów, konferencji obejmujących 
zagadnienia dot. przemocy w rodzinie, obowiązujących procedur  (w tym 
procedury „Niebieskie Karty”).   

14. Wspieranie działalności grup samopomocowych (w tym grup wsparcia ) dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
 

III. 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.  

Działania: 
 

1. Finansowanie lub dofinansowanie i realizacja w szczególności 
rekomendowanych programów profilaktyki np. uniwersalnej, selektywnej, 
wskazującej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. 

2. Wspieranie i finansowanie działań realizowanych przez placówki wsparcia 
dziennego oraz świetlicę o charakterze profilaktycznym z programem 
opiekuńczo - wychowawczym lub socjoterapeutycznym. 

3. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych związanych  
m.in. z profilaktyką uzależnień, zachowaniami ryzykownymi, w tym zakup  
i dystrybucja materiałów profilaktyczno - edukacyjnych i informacyjnych, 
gadżetów do realizacji działań, nagród m.in. w ramach konkursów 
profilaktycznych. 

4. Finansowanie lub dofinansowanie i organizacja szkoleń dla rodziców  
w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki 
zachowań ryzykownych dzieci. 

5. Finansowanie lub dofinansowanie i organizacja profilaktycznych np. kampanii, 
akcji społecznych, eventów, festynów, pikników, happeningów, szkoleń, 
konkursów promujących zdrowy i aktywny styl życia, bez uzależnień, 
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utrwalających postawy abstynenckie wśród mieszkańców gminy, w tym 
przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. 

6. Finansowanie lub dofinansowanie i organizacja np. szkoleń, warsztatów, 
konferencji, narad, seminariów dla różnych grup zawodowych i społecznych  
z zakresu profilaktyki m.in. komunikacji interpersonalnej i postępowania  
z klientem (petentem, pacjentem) pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających, pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem 
uzależnień, edukacji sprzedawców napojów alkoholowych. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie działań profilaktycznych np. teatry 
profilaktyczne, koncerty profilaktyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe  
o charakterze profilaktycznym, które stanowią jeden z elementów działań  
w programach profilaktycznych, programach wychowawczo – 
profilaktycznych, planach pracy itp. 

8. Finansowanie lub dofinansowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych,  
w tym: zajęć, szkoleń, spotkań, wyjazdów, imprez o charakterze 
profilaktycznym dla rodziców i dzieci z grup ryzyka, zgodnie z realizowanymi 
programami profilaktycznymi. 

9. Finansowanie lub dofinansowanie punktów informacyjnych z danymi  
o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy np. tablice informacyjne, ulotki, 
plakaty oraz propagowanie informacji o linii telefonicznej: „Niebieska Linia” 
oraz „Pomarańczowa Linia”. 

10. Finansowanie lub dofinansowanie działań edukacyjnych z wykorzystaniem 
materiałów edukacyjnych np. broszury, plakaty, ulotki profilaktyczne. 

11. Finansowanie lub dofinansowanie np. prenumerat, specjalistycznych 
opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych służących 
wspieraniu rozwoju zawodowego i kompetencji osób pracujących zawodowo 
w systemie rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy rodzinie.  

12. Finansowanie lub dofinansowanie monitorowania skali problemów uzależnień 
w środowisku lokalnym poprzez m.in. prowadzenie badań, sondaży, tworzenie 
lokalnych diagnoz, ewaluacji prowadzonych działań profilaktycznych. 

13. Zapewnienie dzieciom różnych form pomocy, w tym dożywiania w ramach 
programów opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych, profilaktycznych. 

14. Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień od substancji psychoaktywnych – m.in. poprzez udział w Śląskim 
Forum Profilaktyki ( opłata członkostwa). 
 

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

Działania: 
 

1. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 
instytucje i osoby fizyczne zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych. 
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2. Upowszechnianie informacji na temat placówek, instytucji i organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób uzależnionych i członków ich 
rodzin. 

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

Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych m.in.:  

1. Kontrola obiektów handlowych pod kątem realizacji zapisów ustawy 
zabraniającej reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa  
w zakresie zawartym w art. 13¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

2. monitorowanie ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, 

3. monitorowanie zgodności usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

4. kontrola obiektów handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych  
w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom 
nietrzeźwym lub niepełnoletnim, jak również na kredyt i pod zastaw,  

5. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych 
związanych z nadużywaniem alkoholu, jak również z nieprzestrzeganiem 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA).  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-
Leszczynach działa na podstawie: Ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2277 ze zm.), Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów, Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach (Zarządzenie Nr 55/11 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2011 roku 
ze zmianami). Gminna Komisja ze względu na powierzone jej ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa znacząca rolę  
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w realizacji lokalnych działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  
 

Zasady funkcjonowania i wynagradzania członków GKRPA: 

Do zadań Komisji należy m.in.: 
• prowadzenie  procedury zobowiązującej do podjęcia  leczenia wobec  osób 

nadużywających alkoholu oraz prowadzenie rozmów motywacyjno-
interwencyjnych, 

• opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie 
kontroli przestrzegania warunków i zasad  korzystania ze zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych, 

• uczestniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych  
na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja 
procedury „Niebieskie Karty”, 

• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie 
gminnych programów, 

• systematyczne podnoszenia kwalifikacji. 

W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Komisja prowadzi swoją działalność poprzez formy określone w Zarządzeniu 
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyn nr 55/11 z dnia 28 lutego 2011r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego  GKRPA w Czerwionce-
Leszczynach. Szczególną formą działalności Komisji są dyżury które winny się 
odbyć, co najmniej dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Posiedzenie ogólne 
zwoływane jest w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Każdy członek Komisji zobowiązany jest do pełnienia dyżurów (w tym innych 
prac Komisji) minimum 4 razy w miesiącu, za co otrzymuje wynagrodzenie. 
Za udział w dyżurach i innych pracach Komisji, członkowi przysługuje 
wynagrodzenie.  
 
Z każdego dyżuru, posiedzenia ogólnego, kontroli punktów sprzedaży alkoholu  
w terenie, wydanej opinii dotyczącej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
sporządzany jest protokół wraz z listą obecności. Z udziału członków Komisji  
w pracach Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie sporządzana jest notatka służbowa. Listy 
obecności dołączone do protokołów, wspomniana notatka oraz pisemne 
oświadczenie członków komisji o aktywnym udziale w jej pracach w danym miesiącu, 
stanowi podstawę do sporządzenia listy płac. 
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Wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi: 
– przewodniczący, zastępca, sekretarz - 700,00 złotych 
– pozostali członkowie - 600,00 złotych 
 
Brak udziału członka Komisji w jej pracach skutkuje obniżeniem 
wynagrodzenia o ¼ za każdą nieobecność. 

Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu na podstawie listy 
obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Płatność 
wynagrodzenia nastąpi do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu,  
w którym członek Komisji brał udział w pracach. 

Zmiana trybu pracy Komisji może ulec zmianie w przypadkach losowych np. 
ogłoszonego stanu pandemii na terenie kraju lub regionu bądź szczegółowych 
przepisów prawa ustanowionych na okoliczność wystąpienia takiego stanu.  

Działania: 

1. Finansowanie wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

2. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez udział w konferencjach, 
szkoleniach, warsztatach oraz związanych z tym kosztów udziału i dojazdu. 

3. Pokrywanie kosztów sądowych (wydawania opinii przez biegłych 
orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu, opłaty za doręczenia 
komornicze, opłaty wniosków) oraz innych niezbędnych kosztów wynikających 
z działań i funkcjonowania Komisji.  

VII. Finansowanie Programu 

Źródłem finansowania zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi na poziomie gminnym są środki w postaci opłat za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Uwzględnia się również 
możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jak np. inne środki 
zewnętrzne pozyskiwane zarówno przez gminę jak i realizatorów oraz partnerów. 
 
VIII. Oczekiwane efekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

1. Zmniejszenie rozmiarów populacji osób ryzykownie pijących napoje 
alkoholowe. 

2. Zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, 
zmniejszenie odsetka upijających się osób niepełnoletnich.  

3. Zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa w zakresie zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 

4. Zwiększenie liczy osób zobowiązanych do leczenia odwykowego.  
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5. Zmniejszenie rozmiaru i skutków związanych z przemocą w rodzinie. 
6. Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - 

Leszczyny w zakresie problemu uzależnienia, nadużywania alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocy.  

7. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających  
z uzależnienia i współuzależnienia,  poprzez modyfikowanie stylu życia, 
wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

8. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności  w działania związane  
z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych oraz redukcję dostępności   
i zapotrzebowania na substancje psychoaktywne.  

9. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 
10. Udzielenie profesjonalnej pomocy sprawcom przemocy oraz osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie. 

IX. MONITORING I EWALUACJA. 

Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka- 
Leszczyny na rok 2021 to doskonalenie systemu informacji i monitorowania 
niezbędnego do prowadzenia skutecznej polityki z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz narkomanii na terenie gminy.  

Monitoring pozwoli ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo 
i kierunek, w którym zmierza program, pozwoli także na bieżącą modyfikację działań 
umożliwiając dostosowanie programu do zmieniających się warunków oraz potrzeb. 
Osiągnięciu powyższych celów służyć będzie wymiana informacji między 
instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami odpowiedzialnymi i realizującymi 
politykę dotyczącą problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy. 

Monitoring będzie prowadzony przez cały 2021 rok i pozwoli na zbieranie  
i analizowanie informacji ilościowych i jakościowych, danych statystycznych oraz 
analizę uzyskanych danych, określenia efektywności poszczególnych działań,  
opracowanie wniosków, a co najważniejsze określenie dalszych kierunków działań. 

Monitoring programu będzie prowadzony na podstawie: 
1. Wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi 

podmiotami odpowiedzialnymi i realizującymi Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

2. Gromadzenia i analizy danych na temat problemu uzależnień oraz przemocy  
w rodzinie np. dane statystyczne z Policji, Straży Miejskiej, GKRPA, Zespołu 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

3. Gromadzenia i analizy dokumentów m.in. finansowych i merytorycznych 
związanych z realizacją programu. Kontrolowania, gromadzenia i analizy 
dokumentów związanych np. z realizacją programów profilaktycznych (w tym 
rekomendowanych programów profilaktycznych), kampanii profilaktycznych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3FA3B2A6-6255-4E05-BE36-0FEB8B693403. podpisany Strona 17



18 
 

m.in. przez placówki oświatowe, Placówki Wsparcia Dziennego, świetlice  
z programem opiekuńczo- wychowawczym lub socjoterapeutycznym. 

4. Gromadzenia sprawozdań częściowych (za okres od 1.01.2021r. – 
30.06.2021r. oraz od 1.07.2021r. – 31.12.2021r.) i końcowych ( z realizacji 
programu). 

Gromadzenie danych do monitoringu będzie odbywało się poprzez sprawozdania, 
ankiety itp. wypełniane przez realizatorów Programu, a także inne podmioty, które 
uzyskały wsparcie na działania przewidziane w Programie. Opracowane dokumenty 
realizatorzy oraz inne podmioty realizujące działania przewidziane w Programie, 
dostarczać będą 2 razy w roku kalendarzowym i będą dotyczyły okresów 
sprawozdawczych - 1.01.2021r. – 30.06.2021r. ( dostarczone do dnia 31.07.2021r. 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach) oraz 1.07.2021r. – 
31.12.2021r.( dostarczone do dnia 31.01.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach). Informacje zawarte m.in. w sprawozdaniach  
i ankietach zostaną uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z realizacji Programu. 

Ewaluacja będzie miała na celu ocenę Programu według jego efektów oddziaływania 
i potrzeb oraz podejmowaniu decyzji dotyczących rozszerzenia bądź ograniczania 
podejmowanych działań programowych przy planowaniu na kolejne lata.  
Za monitoring i ewaluację w roku 2021 odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.  

Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe na działania przewidziane  
w programie są zobowiązane do pisemnego złożenia prośby o finansowanie lub 
dofinansowanie danego przedsięwzięcia do Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czerwionce-Leszczynach min. na dwa tygodnie przed zaplanowanym działaniem. 
Do pisma należy załączyć np. program profilaktyczny lub wychowawczo- 
profilaktyczny, plan pracy będący podstawą do działań profilaktycznych, zgodnych  
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021.  

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach, 
zostanie powołany zespół, który oceni zasadność finansowania lub dofinansowania 
przedstawionego działania. Podmiot, który otrzymał wsparcie finansowe 
zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednio opisanej faktury zgodnie  
z otrzymanymi wytycznymi. Złożenie pisma nie jest jednoznaczne z otrzymaniem 
wsparcia finansowego.   

Wnioski w ramach konkursów ogłoszonych przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny będą oceniane zgodnie z zasadami Konkursu.  
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