
UCHWAŁA NR XXII/117/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j. t. z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 
j. t. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 224 j. t. z późn. zm ),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czernikowo na rok 2017 w brzmieniu przedstawionym 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii w gminie Czernikowo w 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 

przedstawia zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 

j. t. z późn zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 224 j. t. z późn zm.). Zadania powinny być realizowane w ramach 

uchwalanych corocznie przez Radę Gminy gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz narkomanii ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/117/2017 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINA CZERNIKOWO 

ROK 2017

Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii samorząd gminy uzyskał większość kompetencji

i zadań do rozwiązywania problemów alkoholowych i do przeciwdziałania narkomanii 

w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze 

skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu 

i narkomanii. Pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii, ale pomagać to 

przede wszystkim zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania 

wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować 

napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to również wspierać młodych ludzi 

w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne “podpieranie się” 

substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody 

człowiek jest poddany presji otoczenia. Alkoholizm i narkomania to choroby, która rozwijają się 

latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy 

psychicznej degradacji samego uzależnionego, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy 

przyjaźnią się z uzależnionym.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem wyżej wymienionych 

problemów prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę 

Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernikowo na rok 2017 zawiera zadania, które będą 

realizowane z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem istniejących 

zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień. Działania podejmowane 

w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów 

powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie 

podwyższonego ryzyka.
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Główną rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej, Poradniami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Ośrodkami

Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz
organizacjami pozarządowymi.

I. Do głównych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w na rok 2017 w szczególności należy:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy 

psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkotykowych.

5. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających.

II. Cele, priorytety i formy realizacji programu:
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin

2. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z alkoholem oraz narkotykami

3. Rozwój potencjalnych form pomocy terapeutycznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

z problemem alkoholowym i narkotykowym.

4. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki oraz członków komisji.

5. Rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych.

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez 

organizowanie zajęć kulturalno-sportowych (imprezy sportowe, konkursy plastyczne, 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych).

7. Współpraca z instytucjami na terenie gminy, wspólna realizacja działań związanych 

z profilaktyką dzieci i młodzieży.

8. Wspieranie i organizowanie imprez profilaktycznych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży naszej 

gminy do udziału w regionalnych i ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.

9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z grup ryzyka, szczególnie 

zagrożonych patologią społeczną.
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10. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kontrola rynku napojów alkoholowych, w tym dla 

właścicieli i personelu punktów ich sprzedaży, w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim.

11. Współpraca z lokalnymi twórcami oraz działaczami lokalnymi w dziedzinie turystyczno 

-  krajoznawczej, w celu realizacji działań związanych z profilaktyką dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców gminy.

12. Zapewnienie młodzieży i mieszkańcom dostępu do nowoczesnych środków komunikacji 

(pracownie komputerowe, internet) w Gminnym Centrum Informacji, w bibliotekach gminnych 

i szkołach.

13. Współpraca ze szkołami w zakresie podejmowanych 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.

14. Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży,

15. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu 

sportowego i wyposażenia terenów rekreacyjnych, hal sportowych, boisk i placów zabaw, 

finansowanie
i dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji,

16. Utrzymanie, remont, doposażenie w niezbędny sprzęt bazy lokalowej, w której odbywa się 

realizacja zadań wynikających z gminnego programu,

17. Zakup materiałów (dot. różnych rodzajów uzależnień -  alkohol, narkotyki, tytoń itp.): 

dydaktycznych, edukacyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, literatury i prasy fachowej, 

filmów szkoleniowych,

18. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: rozpatrywanie 

wniosków o leczenie przeciwalkoholowe; kierowanie na badanie przez biegłego osoby, która nie 

zgadza się dobrowolnie poddać leczeniu, finansowanie sporządzania opinii biegłego 

orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; opiniowanie wniosków na sprzedaż 

napojów alkoholowych, rozpatrywanie wniosków o wsparcie działań w tematyce 

przeciwdziałania uzależnieniom.

19. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, świadczącej pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin 

z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym finansowanie bieżącej działalności, 

remontów i adaptacji bazy lokalowej, doposażenie w artykuły papiernicze, pomoce i sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć,
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20. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych 

form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

21. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla 

wszystkich oraz korekcyjno pomocowych skierowanych dla osób eksperymentujących 

z narkotykami i uzależnionymi.

22. Wspieranie działań realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym 

(dla wszystkich) i selektywnym (dla innych grup zwiększonego ryzyka) w świetlicy, ośrodku, 

klubach i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku 

lokalnym oraz podczas wyjazdów (kolonie i obozy),

23. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez: 

finansowanie zajęć, imprez, projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki, 

organizowanie gminnych imprez i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju 

młodych talentów, rozszerzenie oferty oraz poprawa funkcjonowania bazy sportowo- 

rekreacyjnej,

24. Współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu 

przez dzieci i młodzież oraz wzmacniających czynniki chroniące i motywujących do większej 

aktywności w życiu społecznym -  rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych w świetlicach, 

klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych, placówkach oświatowych oraz innych środowiskach 

młodzieżowych, finansowanie projektów i działań profilaktycznych,

25. Współpraca realizatorów Programu z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

przez Radę Gminy, wynosi:

1. 40 -  do spożycia poza miejscem sprzedaży;

2. 10 -  do spożycia w miejscu sprzedaży.

IV. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu 

Profilaktycznego. Regulamin działania Komisji:
1. Przygotowanie i przedkładanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii Radzie Gminy.

2. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu.
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3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki.

4. Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci.

5. Prowadzenie rozmów interwencyjno -  motywacyjnych z osobami wnioskowanymi 

o zastosowanie leczenia odwykowego.

6. Kierowanie osób na zastosowanie leczenia odwykowego. W przypadku osób nadużywających 

alkoholu do Sądu Rejonowego.

7. Zbieranie dokumentacji przypadków przemocy domowej.

8. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

9. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów 

alkoholowych.

10. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania 

na terenie gminy, wprowadzanie lokalnych inicjatyw.

11. Rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki wpływających do 

Urzędu Gminy.

12. Podjęte postanowienia, decyzje i wnioski Komisja podejmuje zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Komisji.

13. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół.

14. W oparciu o art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

w brzmieniu „Zasady wynagrodzenia 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: 12% minimalnego wynagrodzenia, za udział 

w posiedzeniu komisji alkoholowej i podjęte działania w celu realizacji niniejszego programu.

V. 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:
1. uzyskanie w punkcie konsultacyjnym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej 

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

2. finansowanie badań specjalistycznych w temacie uzależnienia od alkoholu przeprowadzonych 

przez biegłego psychologa sądowego;

3. uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy w rodzinie;

4. współpracę z instytucjami pomocy społecznej;
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5. zapewnienie schronienia ofiarom przemocy, będącej skutkiem nadmiernego spożywania 

alkoholu;

6. opiekę profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi prowadzoną w Miejskim Ośrodku Edukacji 

i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

VI. Realizacja programu:
Realizacja przedstawionego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana będzie z wpływów uzyskanych za 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób 

stykających się z problemem alkoholowym i narkotykowym. Gminna Komisja skupi się na 

zapobieganiu powstania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz tworzenia modelu 

pomocy rodzinom dotkniętym problemem narkomanii poprzez stały kontakt z terapeutą oraz 

współpracę z policją, GOPS-em i szkołami.

Przedstawiony program adresowany jest do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, ich 

rodzin, do dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie. 

Koordynatorem programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

powołana zarządzeniem na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Obecnie problemy wynikające z picia alkoholu i zażywania narkotyków stanowią jedne 

z najważniejszych kwestii społecznych, przed którymi stanęły wszystkie kraje świata, w tym również 

Polska. W polskim systemie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień kluczową rolę 

odgrywają samorządy gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi są odpowiedzialne za rozwiązywanie tych problemów w społecznościach lokalnych. 

Szczególną uwagę zwraca się na działania w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ wszelkie 

działania skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu odciągnięcie od grup destrukcyjnych, 

właściwe relacje społeczne, budowanie poczucia własnej wartości, zdobycie umiejętności aktywnego 

spędzania wolnego czasu.
Szczególne znaczenie mają działania profilaktyczne i edukacja publiczna, które realizowane 

będą na terenie szkół w gminie. Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym i publicznym tak dużej 

liczby dzieci i ich rodzin daje nadzieję na zmianę stylu życia wielu rodzin. Zgodnie z intencją ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii jak również niżej opracowanego programu będziemy w 2017 roku starać się osiągnąć 

zarówno cele główne jak i szczegółowe.
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