
UCHWAŁA NR XXXIV.156.2013
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 poz. 
594, poz. 1318), art. 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.156.2013 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2014 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii jest integralną częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych i stanowi podstawę do 
praktycznej realizacji na terenie gminy Zbójno zadań i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Rozmiary i dolegliwości aktualnie występujących problemów uzależnień tworzą bardzo poważne zagrożenie 
dla funkcjonowania społecznego, ekonomicznego oraz kondycji zdrowotnej i moralnej społeczeństwa. Dotyczą 
nie tylko grupy osób uzależnionych i ich rodzin, ale praktycznie wszystkich członków naszego społeczeństwa. 
Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie tym problemom i zagrożeniom jest obowiązkiem 
samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program zakłada kontynuację dotychczasowych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez Samorząd. 

Zjawiska patologiczne uwarunkowane wieloczynnikowo (w tym alkoholizm, narkomania) przebiegają 
w sposób trudny do opanowania. Zapobieganie im jest znacznie skuteczniejsze niż próby ich zwalczania. 

Głównym celem Programu jest pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów związanych 
z piciem alkoholu i używaniem narkotyków, kształtowanie właściwych postaw i przekonań społecznych 
w zakresie problematyki uzależnień, zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu, ograniczenie przypadków 
nowych uzależnień, jak również wspieranie głównych czynników chroniących przed patologią (m.innymi 
kształtowanie silnej więzi rodzinnej, koleżeńskie, sąsiedzkiej). 

Cele te mogą być osiągnięte przez tworzenie warunków, wdrażanie, wsparcie finansowe i konsekwentną 
realizację działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych : 

- współpracę ze szkołami, których organem prowadzącym jest gmina w zakresie podejmowania działań 
o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem m.innymi jest wspieranie abstynencji 
dziecka i przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji zawiązanych z używanie substancji 
mogących doprowadzić do uzależnienia; 

- realizację programów profilaktycznych i widowisk o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 

- promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i tytoniu przez szeroko rozumianą działalność 
wychowawczą, kulturalną i sportową 

· finansowe wsparcie profilaktycznych imprez sportowych pod hasłem „Życie bez nałogów-to nasze życie”

· finansowe wsparcie konkursów plastycznych i literackich „Szczęśliwe życie, bez nałogów”

- organizowanie wycieczek twórczo – terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka, szczególnie 

zagrożonych alkoholizmem;

- redukcję zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin alkoholowych poprzez 
stworzenie możliwości uczestniczenia w zajęciach świetlic prowadzonych przez organizacje pozarządowe 
„Spędzamy czas wolny bez używek” (dofinansowanie działalności świetlic w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie); 

- prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych rodzajów uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń itp.) 
– pokrywanie kosztów zakupu materiałów informacyjnych, broszur, ulotek, kaset video dvd; 
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- pokrycie kosztów szkoleń, kursów, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień dla różnych grup zawodowych 
pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień, a także 
w systemie przeciwdziałania przemocy; 

- wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, w tym kampanii edukacyjnych 
dotyczących zagrożeń wynikających z nietrzeźwości kierowców. 

Ograniczenie dostępności alkoholu następować będzie poprzez:

- przestrzeganie ustalonej uchwałą Rady Gminy Zbójno liczby punktów sprzedaży napojów 

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

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

- dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych;

- prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych, w tym dla właścicieli i personelu 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art.15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej oraz zapewnienie rodzinom w których występują ww. problemy pomocy 
poprzez:

- uzyskanie w punkcie konsultacyjnym dla rodzin informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, 
motywowanie i kierowanie do leczenia specjalistycznego zarówno osób uzależnionych jak i osób 
współuzależnionych, motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie - ale nieuzależnionych do zmiany 
szkodliwego wzoru picia /umowy zlecenie ze specjalistami pełniącymi dyżury w punkcie konsultacyjnym dla 
rodzin/; 

- kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do Poradni Terapii Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia; 

- podejmowanie przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu; 

- pokrycie kosztów związanych z wnioskami do sądu rejonowego o zastosowanie leczenia odwykowego 
m.innymi opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu; 

- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie; 

- współfinansowanie telefonu Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; 

- współpracę pomiędzy pracownikami służb, instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie /w tym m.innymi przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, policji, pomocy 
społecznej, oświaty, prokuratury/; 

- zapewnienie schronienia ofiarom przemocy, będącej skutkiem nadmiernego spożywania alkoholu; 

- opiekę profilaktyczną i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym prowadzoną 
w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu; 

W oparciu o art.41 pkt.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
w brzmieniu „Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych” Rada Gminy 
uchwala: członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymują diety w wysokości 73,00 
zł (brutto) za udział w posiedzeniu komisji alkoholowej i podjęte działania w celu realizacji niniejszego 
programu. 

Niniejszy program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie. 
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Nie można wyeliminować alkoholu z naszego życia, a kłopoty i dramaty z nim związane będą 
występowały nadal. Pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii. Dorośli 
nadużywając alkoholu powodują cierpienie swoich dzieci, odbierając im młodość i poczucie bezpieczeństwa. 
Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie 
oraz możliwości efektywnej nauki i pracy. Należy podejmować wszelkie działania mogące przyczynić się do 
zrozumienia negatywnego wpływu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych na jednostkę, rodzinę 
i społeczeństwo. 

PROJEKT BUDŻETU - PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2014 

PLAN - 60.000,00 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 51.500,00 zł
Lp. C e l K w o t a
1. Delegacje 1.000,00 zł
2. dddd Wynagrodzenia bezosobowe (diety, wynagrodzenie osób pełniących dyżury 

dyżury w punkcie konsultacyjnym dla rodzin)
9.500,00 zł 

3. Materiały w tym: 
broszury, materiały propagujące działania w zakresie problemów alkoholowych, 
nagrody za udział w konkursach 

6.000,00 zł 

4. Profilaktyka, w tym: 
prelekcje, programy profilaktyczne, szkolenia, leczenie, 
wycieczka, opieka w izbie wytrzeźwień 

8.000,00 zł 

5. Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań 27.000,00 zł
PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 8.500,00 zł

Lp. C e l K w o t a

1. Delegacje 500,00 zł
2. Materiały, w tym 

broszury, materiały propagujące działania w zakresie problemów narkomanii, 
nagrody za udział w konkursach, 

3.500,00 zł

3. Profilaktyka, w tym: 
prelekcje, programy profilaktyczne 

4.500,00 zł
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Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii
w gminie Zbójno

Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce obok bezrobocia jest alkoholizm. Problemy
wynikające z picia alkoholu obejmują zasięgiem całą populację, również tych, którzy z racji wieku dopiero
zaczną stawać przed wyborem dotyczącym ilości i częstotliwości picia. Najważniejsze problemy wynikające ze
spożywania i nadużywania alkoholu to: samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu, osłabienie i rozkład
więzi rodzinnych, przemoc domowa, alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy, przestępstwa i wykroczenia
popełniane przez osoby nietrzeźwe, szkody występujące u dzieci i młodzieży nadużywającej alkoholu

Gmina Zbójno jest gminą o charakterze rolniczym. Na dzień 30.06.2013r. liczyła 4549 mieszkańców w tym:

- 2218 kobiet

- 2331 mężczyzn

- dzieci w szkołach podstawowych - 418 uczniów

- dzieci w Gimnazjum - 164 uczniów

Na terenie gminy były:

punkty sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% - sklepy - 20, gastronomia – 1

punkty sprzedaży napojów alkoholowych od 4,5% do 18% - sklepy 19, gastronomia - 1

punkty sprzedaży napojów alkoholowych pow.18% - sklepy 13, gastronomia – 1

Powyższe dane pozwalają określić wskaźnik ilości mieszkańców na jeden punkt sprzedaży. W zależności od
rodzaju pozwolenia na jeden punkt sprzedaży przypada następująca ilość mieszkańców:

napoje alkoholowe do 4,5% - 216 osób

napoje alkoholowe od 4,5% do 18% - 227 osób

napoje alkoholowe pow.18% - 325 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do 30.06.2013r. objął pomocą społeczną ogółem 219 rodzin z których
5 rodzinom z rozpoznanym problemem alkoholowym udzielono pomocy.

Z danych Komendy Powiatowej Policji w Golubiu - Dobrzyniu wynika, że w okresie czerwiec- 2 grudzień
2013r. podczas prowadzonych kontroli 20 kierowców prowadziło pojazdy pod wpływem alkoholu.
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