
UCHWAŁA NR XIX/127/2009 
 
 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 lutego 2009 roku 
 

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 

Czernikowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147 poz. 231 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy 

uchwala co następuje: 
 
 

§ 1  

Przyjąć gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie 

Czernikowo na rok 2009 w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały. 
 
 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

GMINA CZERNIKOWO 

ROK 2009 
 

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 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. 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. 

Zjawiska patologiczne uwarunkowane wieloczynnikowo (w tym alkoholizm, narkomania) 

przebiegają w sposób trudny do opanowania. Zapobieganie im jest znacznie skuteczniejsze niż 

próby ich zwalczania. Najważniejszymi zadaniami profilaktycznymi są: zmniejszenie ilości 

spożywanego alkoholu, ograniczenie przypadków nowych uzależnień, jak również wspieranie 

głównych czynników chroniących przed patologią (zwłaszcza kształtowanie silnej więzi rodzinnej). 

Cele te mogą być osiągnięte przez tworzenie warunków, wdrażanie, wsparcie finansowe i 

konsekwentną realizację nowoczesnych działań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

Gmina powyższe cele realizuje poprzez: 

• prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin; 

• realizację programów profilaktycznych i widowisk o charakterze 

profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

• dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych; 

• promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i tytoniu przez szeroko 

rozumianą działalność wychowawczą kulturalną i sportową (imprezy sportowe, konkursy 

plastyczne, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych); 



• organizowanie różnych form wypoczynku: kolonii, półkolonii i zimowisk dla dzieci z grup 

ryzyka, szczególnie zagrożonych patologią społeczną; 

• prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych, w tym dla 

właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

• współpraca ze szkołami w zakresie podejmowania działań o charakterze edukacyjnym 

przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i 

przygotowanie go do świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem 

substancji mogących doprowadzić do uzależnienia; 

• zapewnienie młodzieży i mieszkańcom dostępu do nowoczesnych środków komunikacji 

(pracownie komputerowe, Internet) w Gminnym Centrum Informacji, w bibliotekach 

gminnych oraz szkołach; 

• pokrycie kosztów szkoleń, kursów, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień dla 

członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników 

socjalnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, policji, pielęgniarek, nauczycieli; 

• wspieranie lokalnych twórców i działalności turystyczno-krajoznawczej; 

• prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych rodzajów uzależnień (alkohol, 

narkotyki, tytoń itp.), zakup materiałów informacyjnych, broszur, ulotek; 

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

napojów alkoholowych. 

Sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży może 

odbywać się tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. Maksymalna ilość 

punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określona 

przez Radę Gminy, wynosi: 

a) 40 - do spożycia poza miejscem sprzedaży; 

b) 10 - do spożycia w miejscu sprzedaży. 
 

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 w/w 

problemy pomocy poprzez: 

• uzyskanie w punkcie konsultacyjnym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej 

terapii, motywowanie i kierowanie na leczenie osób dotkniętych chorobą alkoholową; 



Załącznik nr 1 
 
 

DIAGNOZA 
 

Problemów alkoholowych w gminie Czernikowo na dzień 31.12.2008 r. 

1) na terenie gminy jest 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych tzn., że na każdy punkt 
przypada 242 osób. 

2) z oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych wynika, że najczęściej 
spożywanym napojem alkoholowym jest piwo. 

3) w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu w 2008r. przebywało 31 
osób z terenu naszej gminy. 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystosowała 1 wniosek do 
sądu o skierowanie na leczenie odwykowe. 

5) z pomocy GOPS korzystało 14 rodzin z problemem alkoholowym, liczba ta odzwierciedla 
przyznane pieniężne i niepieniężne formy pomocy społecznej. Z 36 osobami, u których 
występuje problem alkoholowy pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną z 4 osobami 
zawarte zostały kontrakty socjalne. 

6) na terenie gminy działa jeden Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, w 
którym przeprowadzono 200 rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi 

7) w Grupie Wsparcia dla osób uzależnionych systematycznie uczestniczy 5 osób 

8) ilość pielęgniarek i lekarzy opieki zdrowotnej przeszkolonych w zakresie metod krótkiej 
interwencji -1 

9) 5 osób zostało dotkniętych przemocą w rodzinie (przypadki odnotował GOPS) 

10) ilość kadry przeszkolonej w zakresie terapii uzależnień - 4 

11) ilość świetlic środowiskowych - 1 

12) -ilość świetlic realizujących program wychowawczo-opiekuńczy - 3 

Ocena podstawowych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu za terenie gminy Czernikowo 

Podstawowym uwarunkowaniem zjawiska alkoholizmu są: 
- trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin oraz brak perspektyw zmian na lepsze, 
- demoralizacja młodzieży poprzez zatracenie funkcji rodziny, 
- brak pozytywnych wzorców zachowania, zanik wartości. 


