
UCHWAŁA NR XL/429/21 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2022 rok 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) 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 2022 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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Załącznik do Uchwały Nr XL/429/21 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII DLA GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 

NA ROK 2022 

Czerwionka-Leszczyny, listopad 2021r. 
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Rozdział I. Wprowadzenie 

Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) jednostki samorządu terytorialnego mają określone zadania 

w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych. Zgodnie 

z art. 4¹ ust. 1 ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, 

które realizowane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnienia oraz zapobiegania szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków.  

Alkoholizm jest  jednym z najważniejszych współczesnych problemów społecznych wpływający 

zarówno na  zdrowie fizyczne jak i psychiczne poszczególnych osób, jak i całych rodzin. z uwagi na  rozległość 

i złożoność problemów związanych z uzależnieniami, strategia ta musi obejmować wiele elementów i jej istotą 

powinno być długofalowe oddziaływanie na rzecz trwałej zmiany nawyków (zwiększenie zdolności do 

utrzymywania abstynencji), utrwalania prawidłowych wzorców zachowań (poprawa umiejętności 

rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenie zdrowego konstruktywnego stylu życia, redukowanie 

zaburzeń somatycznych i psychicznych) i funkcjonowania w życiu społecznym.  

 Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. Śmiertelność 

i obciążenie chorobami powodowane  wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” wskazuje, że alkohol 

znajduje się na trzecim  miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób 

i urazów ma związek z alkoholem. 

  Konieczne jest zarówno ograniczenie spożywania alkoholu, jak i też rozwijanie różnych form 

działalności zapobiegawczej i naprawczej ukierunkowanej na zwiększenie zdolności do radzenia sobie z tymi 

problemami.  

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów uzależnień na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, a jego założenia są spójne 

z założeniami „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka - Leszczyny 

na lata 2016-2025”. Program jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach, dostosowywany 

w miarę potrzeb do aktualnych uwarunkowań. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii  na 2022 rok uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, a także uwzględnia 

rekomendacje dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Rozdział II. Podstawy prawne 

 

Opracowanie Programu oparto na: 

 Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119 

ze zm.),  

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. 

zm.), 

 Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1249 

ze zm.).  

 

Plan zadań zawartych w Programie uwzględnia zadania wynikające z: 

 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, 

 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, 

 Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021 – 2030 (Uchwała nr 

VI/34/10/2021), 
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Niniejszy Program wpisuje się w cele: 

 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025, 

 Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024, 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny na 

lata 2016-2025. 

 

Rozdział III. Dane diagnostyczne 

 

 Podstawą do nakreślenia kierunków działań w niniejszym Programie są dane statystyczne  i badania 

określające skalę problemu w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym. 

 

1. Sytuacja demograficzna i społeczna 

 

 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w subregionie zachodnim województwa 

śląskiego, w powiecie rybnickim. w skład gminy wchodzi miasto Czerwionka-Leszczyny oraz sześć sołectw: 

Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice.  

 Czerwionka-Leszczyny charakteryzuje się ustabilizowaną liczbą ludności. Największą liczbę ludności 

gmina odnotowała w 1998 roku – 42 514 osób. Według bilansu ludności, na dzień 31 grudnia 2020 liczba 

ludności Czerwionki-Leszczyn wynosiła 39 787. 

 

 

Tabela 1. Liczba ludności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 

 2018 2019 2020 

Ogółem 40262 40063 39787 

Kobiety 20666 20589 20468 

Mężczyźni 19596 19474 19319 

Źródło: Dane statystyczne UGiM Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Obywatelskich 

 

 

Wykres 1. Liczba ludności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Źródło: Dane statystyczne UGiM Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Obywatelskich 

 

 Na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje : 

 8 przedszkoli, 

 13 szkół podstawowych, 

 20 niepublicznych podmiotów medycznych, w tym największy NZOZ Medipoz Sp. z o.o. 

Na terenie Czerwionki – Leszczyn nie funkcjonuje żadna poradnia leczenia uzależnień. 
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2. Pomoc społeczna 

 

 Realizatorem zadań pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. 

 Ośrodek realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

 pracę socjalną, 

 analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej (w tym 

alkoholizm i narkomania), 

 realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

 rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach jest również realizatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

i Mieście Czerwionka – Leszczyny. 

 

 

Tabela 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w OPS w Czerwionce - Leszczynach 

 

Rok Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej ogółem 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej z powodu uzależnienia lub 

nadużywania alkoholu 

2018 445 19 

2019 472 22 

2020 465 17 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

Wykres 2. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w OPS w Czerwionce - Leszczynach 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

3. Działalność GKRPA 

 

 Główne zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny to: 

- podejmowanie działań  zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

(powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo 

systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny) obowiązku poddania się leczeniu odwykowego, 
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- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. 

 Ponadto, Gminna Komisja udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Tabela 3. Działalność GKRPA 

 

 Liczba osób, w stosunku do których 

Gminna Komisja podjęła czynności 

zmierzające do orzeczenia                         

o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce 

leczenia uzależnień od alkoholu 

Liczba osób, wobec 

których Gminna Komisja 

wystąpiła do sądu 

z wnioskiem                           

o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

Liczba grup roboczych 

ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie,           

w skład których 

wchodzili członkowie 

Gminnej Komisji 

2018 119 39 59 

2019 83 40 59 

2020 153 7 99 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

 

4. Działalność Placówek Wsparcia Dziennego 

 

 Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny funkcjonują dwie placówki wsparcia dziennego: 

jedna w dzielnicy Czerwionka, druga w dzielnicy Leszczyny. Znajdują się one w strukturze organizacyjnej 

Ośrodka Pomocy Społecznej, a ich działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta.  

 Działalność Placówek obejmuje współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami 

oświatowymi i podmiotami leczniczymi. w ich siedzibach funkcjonują Kluby Młodzieżowe. 

 Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków 

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

 

 

Tabela 4. Liczba dzieci korzystających w Placówek Wsparcia Dziennego 

 

 2018 2019 2020 

Ogółem 172 164 142 

Czerwionka  81 85 66 

Leszczyny 91 79 76 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Placówek Wsparcia Dziennego za rok 2018, 2019 i 2020 
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Wykres 3. Liczba dzieci korzystających w Placówek Wsparcia Dziennego 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Placówek Wsparcia Dziennego za rok 2018, 2019 i 2020 

 

 

5. Rynek alkoholowy  

 

 Napoje alkoholowe należą do najpowszechniej spożywanych dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie jest 

to towar szczególnego rodzaju, bowiem z jego piciem wiązać się może wiele negatywnych konsekwencji 

zdrowotnych i społecznych.  

 W każdej niemal kulturze istnieje jakaś substancja o tych właściwościach, której używanie jest 

powszechnie akceptowane, chociaż obwarowane licznymi ograniczeniami regulowanymi prawem. Dla naszego 

kręgu kulturowego taką substancją jest właśnie alkohol. Jeśli używany jest   w zgodzie z normami, powstanie 

negatywnych konsekwencji jest mniej prawdopodobne, jeśli owe normy są przekraczane, prawdopodobieństwo 

negatywnych konsekwencji rośnie.  

 Gotowość do przestrzegania tych norm warunkowana jest w znacznym stopniu społecznym klimatem 

wokół picia, ale też polityką państwa sprzyjającą konsumpcji alkoholu, bądź nastawioną na jej ograniczanie. 

Jednym z instrumentów prowadzenia tej polityki jest kształtowanie cen napojów alkoholowych. Ich wysokość, 

a także dynamika wpływa istotnie zarówno na wielkość konsumpcji alkoholu jak i jej strukturę.  

 

 

Tabela 5. Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na  

100% alkohol w latach 2018-2020 w Polsce 

 

 2018 2019 2020 

Wyroby spirytusowe 34,60% 37,80% 38,50% 

Wino i miody pitne 7,50% 7,60% 8,00% 

Piwo 57,90% 54,60% 53,50% 

Źródło: Dane statystyczne PARPA 

 

 

Tabela 6. Spożycie w litrach na jednego mieszkańca w Polsce 

 

 
Wyroby spirytusowe 

(100% alkoholu) 

Wino 

i miody 

pitne 

Wino i miody pitne 

w przeliczeniu na 100% 

alkohol 

Piwo 
Piwo w przeliczeniu na 

100% alkohol 

2018 3,3 6 0,72 100,5 5,53 

2019 3,7 6,2 0,74 97,1 5,34 

2020 3,7 6,4 0,77 93,6 5,1 

Źródło: Dane statystyczne PARPA 
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 W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2019 roku wśród dorosłych mieszkańców Gminy 

i Miasta Czerwionka – Leszczyny, 19% ankietowanych przyznało się do faktu upijania się alkoholem. 

w najbliższym otoczeniu ankietowani dostrzegają, iż 40% innych dorosłych osób nadużywa alkohol. 

 W celu określenia, w jakim stopniu spożywanie alkoholu w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny 

przyczynia się do powstania problemów społecznych, zebrano informacje statystyczne podmiotów działających 

na terenie gminy. 

 Z danych Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach oraz Straży Miejskiej wynika, iż w 2020 

roku do Izby Wytrzeźwień przewieziono 128 osób. To, w porównaniu z ubiegłymi latami, znaczny spadek 

liczby nietrzeźwych. 

 

 

Tabela 7. Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych przez Policję/ Straż Miejską do  

Izby Wytrzeźwień 

 

 2018 2019 2020 

Liczba nietrzeźwych 177 162 128 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

 

Wykres 4. Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych przez Policję/ Straż Miejską do  

Izby Wytrzeźwień 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

 

Tabela 8. Wartość (w PLN) sprzedanego alkoholu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w 2020 

roku 

 

do 4,5% (oraz piwa) od 4,5% do 18% 

 (z wyjątkiem piwa) 

pow. 18% razem 

18 830 034,47 3 073 453,73 16 215 240,45 38 118 728,65 

Źródło : Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych za rok 2018, 2019 i 2020 

 

  

 Zgodnie z art. 18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeprowadzono na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 

w 2020r. kontrole trzech punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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6. Narkotyki i substancje psychoaktywne 

 

 Uzależnienie od narkotyków, podobnie jak uzależnienie od alkoholu, charakteryzuje się kompulsywną, 

trudną do opanowania potrzebą przyjmowania danej substancji, bez względu na wynikające z tego szkodliwe 

konsekwencje.  

 Jak wskazują badania, większość decyzji by spróbować tego rodzaju substancji po raz pierwszy jest 

zazwyczaj dobrowolna. w zależności od rodzaju narkotyku, ich wpływ na zachowanie, postrzeganie i organizm 

człowieka jest zróżnicowany.  

 Niewątpliwie, alkoholizm i narkomania to zjawiska głęboko powiązane z wieloma problemami 

społecznymi takimi jak ubóstwo, bezrobocie, prostytucja i bezdomność, a także generujące zachowania 

kryminalne. Są to problemy dotyczące wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia 

i statusu materialnego, a konsekwencje te dotykają nie tylko osób uzależnionych, lecz także członków ich 

rodzin oraz otaczające ich środowisko społeczne.  

 Nadużywanie substancji psychoaktywnych często prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, przemocy 

oraz zakłócania porządku i ładu publicznego lub nawet zagrożenia życia i zdrowia osoby będącej pod 

wpływem i osób w jej najbliższym otoczeniu. Następstwem picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz 

innych substancji psychoaktywnych jest także znaczne obciążenie ekonomiczne osób najbliższych 

i społeczności, w których te jednostki funkcjonują. Obciążenia te dotyczą głównie kosztów leczenia, kosztów 

strat materialnych i spadku dochodów. 

 Dane z badań populacyjnych, jak np. badania ankietowe wśród młodzieży, pokazują, jaka jest skala 

eksperymentowania oraz aktualnego używania narkotyków. Trudno jest jednak uchwycić w badaniach 

populacyjnych liczbę osób, które używają codziennie, np. heroinę. Dlatego też przeprowadza się dodatkowe 

analizy mające na celu oszacowanie skali używania problemowego na podstawie np. rejestrów osób 

podejmujących leczenie. Podobnie, jak w przypadku wyników badań populacyjnych, oszacowania liczby 

problemowych użytkowników narkotyków pokazują, że na tle innych krajów UE Polska nie ma wysokich 

wskaźników problemowego używania substancji nielegalnych. 

 Nowym zjawiskiem, widocznym w szczególności w środowisku młodzieży, są NSP – Nowe Substancje 

Psychoaktywne, potocznie znane jako „dopalacze”. 

 Dane Ośrodka Kontroli Zatruć w Warszawie potwierdzają wysokie wskaźniki podejrzeń zatruć 

z powodu NSP. Po rekordowym pod względem liczby zatruć roku 2015 (7 206), w 2016 roku odnotowano 

spadek do 4 369 przypadków. Podobny wynik zarejestrowano w 2017 roku. Dane z 2018 roku odnotowały 

niewielki spadek liczby prawdopodobnych zatruć z powodu NSP do 4 260. Dane za  2019 roku pokazują 

spadek liczby zatruć z powodu NSP do 2 178 .W 2020 r. zanotowano kolejny ponad 2,5 krotny spadek 

w stosunku do roku 2019 liczby zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi 

w Polsce. 

 

Tabela  9. Liczba zatruć w Polsce zgłoszonych w poszczególnych miesiącach 2020 roku 

 z podziałem na NŚP/ŚZ i pozostałe substancje 

Źródło: Raport Głównego Inspektora Sanitarnego DOTYCZĄCY ZATRUĆ ŚRODKIEM ZASTĘPCZYM LUB 

NOWĄ SUBSTANCJĄ PSYCHOAKTYWNĄ w POLSCE, 2021 
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7. Przemoc w rodzinie 

 

 W 2020 roku Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjął 

121 procedur „Niebieskie Karty” w tym 82 zostało wszczętych przez Policję, 37 przez Pomoc Społeczną i 2 

przez inne instytucje. w sumie procedurą „Niebieskie Karty” objęto 120 rodziny. w 2020 roku 214 osób było 

wskazanych jako doświadczających przemocy w tym 94 osób to kobiety, 10 mężczyźni i 110 dzieci. Osób 

wskazanych jako sprawcy przemocy było 120 w tym 18 kobiet, 102 mężczyzn. Łącznie zakończono 116 

procedur „Niebieskie Karty” w tym 29 z 2019 roku. 

 

 

Tabela 10. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona przez OPS w Czerwionce – Leszczynach 

 

Działania 2018 2019 2020 

Liczba formularzy NK, które wpłynęły 

do Zespołu 

83 95 121 

Liczba rodzin objętych pomocą 110 84 120 

Liczba zamkniętych NK 95 82 116 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach za rok 2018, 2019 i 2020. 

 

Rozdział IV. Zasoby i podmioty realizujące Program 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. 

 Zadania wynikające z Programu będą wykonywane we współpracy z innymi Podmiotami, w myśl 

zasady, że każde z zadań będzie realizowane/współrealizowane przez ten podmiot, który  w danym obszarze 

jest najwłaściwszy zgodnie z swoimi kompetencjami. Do podmiotów tych należą:  

1) Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3) Placówki Oświatowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, 

4) Komisariat Policji w Czerwionce- Leszczynach, 

5) Straż Miejska w Czerwionce- Leszczynach, 

6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach, 

7) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Czerwionce- Leszczynach, 

8) Podmioty lecznicze w Czerwionce- Leszczynach, 

9) Organizacje pozarządowe, kościelne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

działające na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, 

10) Inne podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu 

Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, 

11) Inne jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. 

 

 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 2022.   

 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. 
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Rozdział V. Adresaci Programu 

 

 Adresatami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2022 są wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.  

 Program opiera się głównie na działaniach  z zakresu profilaktyki, skierowanych do odbiorców bez 

względu na stopień indywidualnego ryzyka  występowania problemów związanych z używaniem alkoholu 

i narkotyków oraz problemem przemocy. Szczególną  uwagę w obszarze profilaktyki poświęca się dzieciom 

i młodzieży, rodzicom, opiekunom  i kobietom w ciąży. Ponadto kierunki realizacji Programu w ramach 

profilaktyki mogą być realizowane na trzech poziomach w zależności od stopnia ryzyka:  

a) profilaktyka uniwersalna,  adresowana do całej niezdiagnozowanej populacji, gdzie celem jest dostarczenie 

każdemu wiedzy  i umiejętności niezbędnych do zapobiegania problemom,  

b) profilaktyka selektywna, adresowana  do jednostek i grupy zwiększonego ryzyka, które podlegają działaniu 

licznych czynników ryzyka  i są bardziej zagrożone wystąpieniem problemów i zaburzeń, następuje 

dostosowanie do specyficznych potrzeb jednostki czy grupy,  

c) profilaktyka wskazująca, adresowana do  jednostek lub grup wysokiego ryzyka, gdzie uwidocznione są 

wczesne symptomy problemów  związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych bądź problemów wynikających 

z uzależnień behawioralnych, ale nie jest to jeszcze terapia.  

 

Rozdział VI. Źródła finansowania Programu 

 

 Środki finansowe niezbędne do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

 Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego roku i zostaną przeznaczone 

w następnym roku budżetowym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Uwzględnia się również możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania jak np. inne środki 

zewnętrzne pozyskiwane zarówno przez gminę jak i realizatora oraz partnerów. 

 

Rozdział VII. Cel główny Programu 

 

Cel główny: realizacja działań profilaktycznych w szkołach, edukacja publiczna w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, wzmocnienie działań w zakresie promocji 

zdrowego stylu życia oraz udostępnienie oferty pomocowej służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

innych uzależnień oraz przemocy domowej.  

 

Rozdział VIII. Szczegółowe cele i zadania Programu 

 

Cele szczegółowe: są zgodne z kierunkami działań określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dostosowane są do potrzeb lokalnych i uwzględniają cele operacyjne 

dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2021–2025. [ szerzej określone w Załączniku nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ] 

Rozdział IX. Działalność 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 2021 r., poz. 1119 ze zm.), Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach (Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2021 roku ze zmianami). Gminna Komisja ze względu 
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na powierzone jej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa 

znacząca rolę w realizacji lokalnych działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 Do zadań GKRPA należą: 

 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 82/21 z dnia 1 marca 2021 roku 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. 

 

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. 

 

Rozdział X. Monitoring efektywności działań 

 

 Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na rok 2022 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 
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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 2022 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 

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

wychowawczym lub socjoterapeutycznym. 

4. Gromadzenia sprawozdań 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: od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. (dostarczone do dnia 31.07.2022r. do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czerwionce-Leszczynach) oraz od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. (dostarczone do dnia 

31.01.2023r. 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 2022 odpowiedzialny będzie Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. 
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Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na rok 2022 

 

 

Cel szczegółowy Zadania do realizacji Wskaźnik 

osiągnięcia celu 

I. 

Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu 

 

1. Prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego 

dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz 

przemocą w rodzinie: 

- konsultacje i porady w zakresie możliwości  

i warunków podjęcia leczenia odwykowego; 

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego; 

- rozpoznanie zjawiska przemocy; 

- udzielanie pomocy psychologicznej. 

 

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, np. finansowanie, 

dofinansowanie programów terapeutycznych 

uzupełniających ofertę świadczeń zdrowotnych NFZ. 

 

3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków 

GKRPA, grup zawodowych oraz specjalistów zajmujących 

się problemem uzależnień     i przemocą. 

 

 

4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

uzależnionych, w tym oddziaływania wobec osób 

bezdomnych. 

 

- liczba osób 

- liczba udzielonych 

porad 

 

 

 

 

 

 

- liczba podjętych 

działań 

- liczba otwartych 

placówek 

 

 

 

 

- liczba szkoleń 

- liczba 

przeszkolonych 

osób 

 

- liczba 

oddziaływań 

II. 

Udzielanie rodzinom,  

w których występują 

problemy alkoholowe 

pomocy 

psychospołecznej 

 i prawnej,  

a w szczególności 

ochrony przed 

przemocą  

w rodzinie 

1. Organizowanie i prowadzenie działań GKRPA  

w Czerwionce – Leszczynach. 

 

2. Prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi. 

 

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. Finansowanie i 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 

- liczba posiedzeń 

 

 

- liczba rozmów 

 

- liczba narad/ 

szkoleń/ 

konferencji/ 

superwizji 

 

 

 

 

 

- liczba szkoleń/ 

kursów 

 

 

 

- liczba placówek 

- liczba dzieci, 

którym udzielono 
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osiągnięcia celu 

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. Finansowanie lub dofinansowanie wyjazdów 

profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym/problemem przemocy. 

 

 

 

8. 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. 

 

9. 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, adresowanychtakże 

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). 

 

10. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących 

trzeźwość i  życie rodzinne bez przemocy. 

 

11. Prowadzenie, finansowanie lub dofinansowanie 

programów profilaktyki przemocy w rodzinie 

i programów rozwijających umiejętności wychowawcze 
oraz pozytywne relacje rodzinne. 

 

wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba świetlic 

- liczba dzieci, 

którym udzielono 

wsparcia 

 

- liczba wyjazdów 

- liczba dzieci, 

którym udzielono 

wsparcia 

 

- liczba kampanii/ 

szkoleń/ eventów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba działań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba akcji 

 

 

- liczba programów 

 

 

 

 

- liczba szkoleń/ 
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osiągnięcia celu 

12. 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”). 

 

13. Wspieranie działalności grup samopomocowych (w 

tym grup wsparcia ) dla osób doznających przemocy 

w rodzinie. 

 

warsztatów/ 

konferencji 

 

 

 

 

 

- liczba wspartych 

grup 

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 

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, 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 

- liczba programów 

 

 

 

 

- liczba działań 

- wysokość środków 

finansowych 

 

 

- liczba kampanii 

 

 

 

 

 

 

- liczba szkoleń 

 

 

 

- liczba kampanii/ 

akcji/ festynów/ 

pikników/ szkoleń 

 

 

 

 

 

 

- liczba szkoleń/ 

warsztatów/ 

konferencji/ narad/ 

seminariów 

 

 

 

 

 

 

- liczba działań 
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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  – m.in. poprzez 

udział w Śląskim Forum Profilaktyki ( opłata członkostwa). 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba działań 

 

 

 

 

 

- liczba punktów 

informacyjnych 

 

 

 

 

- liczba działań 

 

 

 

 

- liczba publikacji/ 

materiałów/ 

opracowań 

 

 

 

 

- liczba badań/ 

sondaży/ diagnoz 

 

 

 

 

- liczba dzieci, 

którym udzielono 

wsparcia 

- wysokość środków 

finansowych 

 

- liczba koalicji 

 

 

 

IV. 

Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

1. Wspieranie i finansowanie działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, instytucje i osoby fizyczne 
zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych. 

 

2. Upowszechnianie informacji na temat placówek, 

instytucji i organizacji pozarządowych działających na 

- liczba wspartych 

organizacji/ 

instytucji/ osób 

 

 

- liczba podjętych 

działań 
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osiągnięcia celu 

alkoholowych 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 

1. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do  

sprzedawców i właścicieli sklepów oraz lokali, w których  

prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  

 

2. Podejmowanie interwencji w związku 

z naruszeniem  przepisów określonych w art. 13¹  

i art. 15 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

3. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela 

publicznego.  

 

4. Przeprowadzanie kontroli w punkach sprzedaży 

napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem  sprzedaży i w miejscu sprzedaży.  

 

5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż lub  podawanie napojów alkoholowych - zgodność 

lokalizacji miejsc  sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych z Uchwałą Rady Miejskiej  

w Czerwionce - Leszczynach 

- liczba działań 

 

 

 

- liczba interwencji 

 

 

 

 

- liczba spraw  

 

 

- liczba kontroli 

 

 

 

- liczba wniosków 

VI. 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

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. 

- wysokość środków 

finansowych 

 

- liczba szkoleń/ 

konferencji/ 

warsztatów 

 

 

 

- wysokość środków 

finansowych 

- liczba wniosków 
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