
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                       

                                                   UCHWAŁA  Nr  III/15/2014 

                                                   Rady   Gminy  Polska Cerekiew  

                                                   z  dnia  30 grudnia 2014 roku   

 

 

 

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

  Alkoholowych na rok 2015 

 

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

   gminnym (  tekst  jednolity: Dz. U. z  2013 r.  poz. 594  z  późn. zm. ¹),  oraz  art.  4 ¹  ust.1, 

   2, 5   ustawy    z    dnia     26    października    1982  r.   o    wychowaniu     w     trzeźwości 

   i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi   (  tekst   jednolity:   Dz.  U.  z   2012  r.   poz.  1356,  

   z  późn. zm. ²), Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

  

                                                                          §  1 

 

     

   Uchwala  się Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

   na   2015  rok  będący  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały,  stanowiący   część  gminnej  

   strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych. 

 

                                                                         §  2 

 

 

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.                                                                                             

    

 

                                                                          §  3 

                                                                                                                                           

  

   Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.  

 

 

 

 

                                             

 

________________________ 
¹ Zmiany   tekstu   jednolitego   zostały   ogłoszone  w  Dz. U. z  2013 r.  poz. 1318,  z  2014 r. poz. 379, 1072. 

² Zmiany   tekstu   jednolitego   zostały   ogłoszone  w  Dz. U. z  2013 r.  poz. 1563,  z  2014 r. poz. 822, 1188.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Załącznik  do  uchwały   nr III/ 15 / 2014  

                                                                                                                                                                        Rady Gminy Polska Cerekiew                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    z  dnia 30.12. 2014 r. 

 

 

 

 

 

                                       GMINNY  PROGRAM 

        PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 

       ALKOHOLOWYCH  NA ROK 2015 

 
 

 

        I. WPROWADZENIE 

 

 

                        Jednym  z   najpoważniejszych   problemów   społecznych   w   Polsce   jest  

        nadużywanie  alkoholu  wraz  ze wszystkimi  negatywnymi  konsekwencjami. 

Zjawisko  nadużywania  alkoholu  to zagadnienie,  na  które składają się indywidualne   

            tradycje i ich społeczny  kontekst. 

        Jest  to  problem  nie tylko  społeczny,  lecz  również  problem  całego  społeczeństwa. 

        Używki   jak   alkohol   mają    właściwości   prowadzące   bezpośrednio  do  szybkiej   

        degradacji    społecznej    jednostki    oraz     uruchamiają     mechanizmy    społecznej  

        marginalizacji. 

                         

                        Podstawą   prawną   działań   związanych  z   rozwiązywaniem   problemów 

        alkoholowych     jest     znowelizowana     ustawa    o    wychowaniu    w    trzeźwości 

        i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z  dnia 26  października 1982 roku oraz  Narodowy 

        Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

                        W   myśl    ustawy   o    wychowaniu    w    trzeźwości   i   przeciwdziałaniu  

        alkoholizmowi jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania  

        działań   zmierzających   do   ograniczenia   spożycia   napojów   alkoholowych   oraz   

        zmiany struktury  ich  spożywania, inicjowania i wspierania  przedsięwzięć mających 

        na celu zmianę  obyczajów  w zakresie  sposobu  spożywania  tych napojów.  

        Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy  

        związane  z  alkoholem   mają   szczególne  znaczenie. Wynika  to  przede  wszystkim  

        z  rozmiaru  szkód  oraz  kosztów  społecznych i ekonomicznych, jakie  z  tego  tytułu 

        ponosi budżet Państwa. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na  zdrowie fizyczne 

        i  psychiczne  zarówno  jednostek, jak i  rodzin, a jej  konsekwencje dotyczą  nie tylko 

        osób pijących  szkodliwie, ale wpływają na całą populację. 

        Nadużywanie    alkoholu     powoduje    wiele    szkód    społecznych,   tj.:  zakłócenia 

        bezpieczeństwa   publicznego,  przestępczość,  wypadki   samochodowe,  przemoc  w  

        rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. 

        Zgodnie z  raportem  światowej  organizacji  zdrowia  alkohol  znajduje się na trzecim  

        miejscu  wśród czynników ryzyka dla zdrowia, a ponad 60  rodzajów chorób i urazów 

        ma związek z alkoholem.   

 

       Światowa   organizacja   zdrowia   wskazuje,  że   konsumpcja   alkoholu   w   regionie 

       europejskim  jest  najwyższa  w   porównaniu  z  innymi   regionami  świata  i  wynosi  



       11  litrów  czystego  alkoholu  w  przeliczeniu  na  jednego  dorosłego  mieszkańca. 

       Rozmiary szkód  mogą  być zmniejszone  poprzez skuteczną  politykę wobec alkoholu 

        i problemów z nim związanych. 

        Ze  względu  na fakt, że zasięg  problemów alkoholowych  jest rzeczywiście  rozległy, 

        realne  rezultaty mogą  przynieść działania komplementarne, zaplanowane na  szerszą 

        skalę. 

        Nowoczesne podejście do problematyki alkoholowej zakłada potrzebę zaangażowania 

        się  w  działania  profilaktyczne i naprawcze  szerokiego  kręgu  instytucji,  zarówno o 

        charakterze  administracyjnym, jak  i  placówek  służby  zdrowia, a  także  organizacji           

        pozarządowych wyspecjalizowanych  w  świadczeniu  usług  określonego  rodzaju lub 

        opartych  na  wolontariacie. 

 

                         Zgodnie z treścią  w/w  ustawy  jedną  z  form  planowania,  organizowania 

        i  finansowania  działań  związanych  z  rozwiązywaniem  problemów   alkoholowych 

        i   przemocy    w    rodzinie   jest   Gminny   Program   Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

        Problemów  Alkoholowych. 

                   

              Rada  Gminy  Polska  Cerekiew,  mając  na   względzie  wagę  problemu 

       oraz  zagrożenia dla normalnego funkcjonowania  społeczności lokalnej oraz  zdrowia 

       publicznego  wynikające  z  nadużywania   alkoholu,   przyjmuje   niniejszy   program    

       jako   podstawę  do   podejmowania  wszystkich  działań   profilaktycznych. 

       Diagnoza   stanu   problemów   alkoholowych  na  terenie   Gminy   Polska   Cerekiew   

       stanowi  załącznik  nr 1  do  niniejszego  programu.  

 

      Środki  na  realizację Gminnego Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów 

      Alkoholowych  pochodzą  z  opłat  za   korzystanie  z  zezwoleń   na sprzedaż  napojów                                                                                                   

      alkoholowych. 

       

 

      

CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  DLA GMINY POLSKA CEREKIEW NA ROK 2015 

  
       

          

     I. CELE  STRATEGICZNE  PROGRAMU 
 

     1. Zapobieganie  powstawaniu  nowych   przypadków  uzależnienia  na   terenie  gminy; 

     2. Zmniejszenie  rozmiarów  aktualnie  istniejących  problemów; 

     3. Zmniejszenie  ilości  zaburzeń   w  funkcjonowaniu   życia   rodzinnego   (  wypadki 

         przemocy, agresji  wobec  członków  rodziny, zaniedbywanie  dzieci);  

     4. Zmniejszenie  przypadków   naruszenia   prawa  i  porządku   publicznego  w  stanie 

         nietrzeźwości. 

     5. Zmniejszenie  rozmiarów  naruszenia  prawa  na rynku  alkoholowym.   

 

  

 

 

             



    II. CELE  OPERACYJNE  PROGRAMU 

 

1. Ograniczenie  i  zmiana  struktury  spożycia  napojów  alkoholowych ; 

2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz  instytucji w  sytuacjach  związanych 

    z  alkoholem;  

3. Wdrożenie nowoczesnych form  profilaktyki  kierowanej w  szczególności do dzieci 

    i  młodzieży;  

4. Budowanie  skutecznych  form   kontroli   prawnej  i  społecznej   nad   szkodliwymi 

    formami    postępowania    osób    nadużywających    alkoholu   (  w    szczególności 

    przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie ); 

5. Zwiększenie  skuteczności i dostępności  terapii  w zakresie nowoczesnych  strategii 

    i  metod  rozwiązywania  problemów  alkoholowych; 

 

            Działania   władz  i   jednostek   administracyjnych  Gminy,  w   tym   Gminnej 

Komisji    Rozwiązywania    Problemów    Alkoholowych,    można    ująć   w    dwóch 

zasadniczych  blokach : 

 

I.   Prowadzenie     profilaktycznej     działalności     informacyjno   -   edukacyjnej    w 

     szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży. 

   II.  Udzielanie  rodzinom  oraz  osobom  z  problemem  alkoholowym  profesjonalnych  

      form  pomocy  psychologicznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą 

      w rodzinie. 

                 

                Założenia  niniejszego  programu  realizowane  będą  przez władzę i jednostki 

    organizacyjne   Gminy   samodzielnie,   bądź   przy   współpracy  z   innymi  osobami 

    fizycznymi   i   wszelkimi   innymi    podmiotami    zainteresowanymi    osiągnięciem  

    pozytywnych  celów  w  rozwiązywaniu  problemów  uzależnień. 

 

 

 

 

  I.   PROFILAKTYCZNE    DZIAŁANIA    INFORMACYJNO- 

       EDUKACYJNE  

 

     

  1. Udział w  kampaniach  profilaktyczno –edukacyjnych  oraz  kontynuacja   programu  

     profilaktycznego „Trzeci  elementarz, czyli  program  siedmiu  kroków „ , w  ramach 

     którego przeprowadzony jest cykl zajęć z  młodzieżą,  rodzicami i radą pedagogiczną  

     Zespołu  Gimnazjalno  Szkolno  Przedszkolnego  w  Polskiej  Cerekwi  oraz Zespołu 

     Szkolno Przedszkolnego we Wroninie.  

 

 2. Organizacja  warsztatów  profilaktycznych,  które  są  źródłem  szerokiej  wiedzy  na 

      temat wszelkiego rodzaju uzależnień i form przemocy oraz zachowań ryzykownych . 

        

  3. Zapewnienie   literatury   fachowej   pomocnej   przy   realizacji   zadań  związanych  

      z  problematyką  uzależnień. 

 

 4. Rozwijanie  umiejętności   porozumiewania   się   z   dziećmi  na   temat  problemów 

     związanych  z  używaniem  alkoholu i narkotyków – rozmowy  pedagoga  szkolnego, 

     psychologa i policjantów  z  rodzicami w  trakcie  wywiadówek  szkolnych.    



 

  5. Udział   dzieci   i   młodzieży    w   spektaklach   profilaktycznych. 

   

  6. Organizacja  konkursów  plastycznych i literackich  o tematyce  przeciwalkoholowej 

      w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjum  na  terenie  gminy. 

 

  7. Propagowanie  pozytywnych   wzorców  zachowań  poprzez   organizowanie  imprez 

      sportowo - rekreacyjnych   pod   hasłem  „ Stop  Nałogom ”  dla   dzieci i  młodzieży,  

      promujących alternatywne spędzanie wolnego czasu bez uzależnień. 

 

  8. Inwestowanie  w  miejsca i placówki  kulturalne, sport i  rekreację - stworzenie oferty 

      zajęć pozalekcyjnych.        

   

  9. Sukcesywne  informowanie  mieszkańców Gminy o działalności  prowadzonej  przez   

      Gminną    Komisję    Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych   oraz    Poradnię  

      Odwykową  w  Kędzierzynie-Koźlu. 

 

 10..Finansowanie szkolenia nauczycieli i  rad pedagogicznych, których tematyką  będzie:  

       - profilaktyka  uzależnień  wśród  dzieci  i młodzieży 

       - przemoc fizyczna, psychiczna. 

 

 11. Podejmowanie   działań   edukacyjnych   skierowanych   do  sprzedawców   napojów 

       alkoholowych.  

 

 

 

 

II. UDZIELANIE   RODZINOM  ORAZ  OSOBOM  Z  PROBLEMEM 

     ALKOHOLOWYM     PROFESJONALNYCH    FORM     POMOCY      

        PSYCHOLOGICZNEJ  I   PRAWNEJ,   A   W   SZCZEGÓLNOŚCI  

      OCHRONY  PRZED  PRZEMOCĄ  W  RODZINIE  

 

 
    Wykonaniu  tego  zadania   służy: 

 

    1.  Inicjowanie     powstawania     oraz     wspierania     stowarzyszeń     samopomocy  

         i środowiskowych  grup społecznych  realizujących cele  obrony  przed  przemocą. 

    2.  Inicjowanie  i  oferowanie  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania   Problemów 

         Alkoholowych   pomocy  w   zakresie  przemocy  w  rodzinie,  a  w  szczególności 

         poprzez    zwiększenie   dostępności   i   skuteczności    pomocy   psychologicznej, 

         medycznej,   prawnej  i  socjalnej   dla   członków   rodzin   alkoholowych   i  ofiar 

         przemocy. 

    3.  Informowanie   o   najbliższych  placówkach   zajmujących   się   leczeniem   osób 

         uzależnionych. 

4.  Wstępne  motywowanie  do  leczenia i terapii. 

5.  Informowanie  o  ruchach   samopomocowych   typu  AA, itp. 

6   Kierowanie  osób   uzależnionych  na   badania  biegłych  w   celu  wydania  opinii 

     w  przedmiocie  uzależnienia  od   alkoholu  oraz  występowanie  z  wnioskiem  do 

     sądu  o  zastosowanie  obowiązku  poddania  się  leczeniu  odwykowemu. 



7.  Współpraca z  służbami prewencyjnymi policji oraz  psychologiem zmierzająca  do  

     zapewnienia osobom uzależnionym od alkoholu leczenia i  terapii. 

8.  Zorganizowanie  wypoczynku  letniego  z  programem  profilaktycznym  dla  dzieci 

     i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  z  terenu  gminy. 

9.  Kontynuowanie  działalności  świetlicy  w Polskiej Cerekwi  wyposażonej  w sprzęt 

     do ćwiczeń rehabilitacyjno- siłowych. 

  10.  Cykliczne  badanie i  systematyczne  kontrolowanie  problematyki  alkoholowej  na 

         terenie  gminy.  

  11.  Integracja  społeczna  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  wspieranie  zatrudnienia 

         socjalnego.   

 

   

  III. POLITYKA   W   ZAKRESIE   UTRZYMANIA   PORZĄDKU  

        PUBLICZNEGO  W MIEJSCACH  GDZIE SPRZEDAWANY 

       I  PODAWANY  JEST ALKOHOL   
 

 

 

  1. Prowadzenie  konsekwentnej polityki w zakresie  utrzymania  porządku  publicznego  

       w  miejscach  gdzie  sprzedawany  i  podawany  jest  alkohol. 

  

   2. Opiniowanie  przez  Gminną  Komisję  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  

       wniosków  o wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych. 

 

 

 

  IV.  WYNAGRODZENIE    CZŁONKÓW    GMINNEJ    KOMISJI   

         ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH 
 

 

        1. Członkom    Gminnej    Komisji    Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych   

            przysługuje   wynagrodzenie   za   udział  w  posiedzeniu   komisji  w  wysokości  

            10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach         

            przysługującego  pracownikom  zatrudnionym w pełnym  wymiarze  czasu  pracy. 

 

  

   V.  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE     

 

          1. Sposoby  i  formy   realizacji   poszczególnych   zadań   jak   również    terminy 

              ich   realizacji   oraz  osoby  i  instytucje  odpowiedzialne   za  ich   prawidłowy 

              przebieg,  opisano  w  załączniku  nr 2 do niniejszego  programu,  stanowiącym  

              integralną   część  programu.    

 

2.Pozostawia  się  pewien  margines  merytoryczno- finansowy, dający możliwość 

   włączenia   do   realizacji  w   trakcie   2015   roku   najbardziej   wartościowych  

   pomysłów  zgłoszonych  przez  samych  mieszkańców  gminy. 

 

3. Pełnomocnik   ds.  profilaktyki  i  rozwiązywania    problemów    alkoholowych 

    składa  corocznie  sprawozdanie  z  działalności  komisji.   



                                               Załącznik  nr 1 do Gminnego Programu  Profilaktyki 

                                                        i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

 

                             

                                             DIAGNOZA   

           STANU   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH   NA  TERENIE 

                                  GMINY   POLSKA   CEREKIEW 

 
         Gmina  Polska Cerekiew liczy  ogółem  4, 228  mieszkańców. Liczba  mieszkańców  

         powyżej 18 roku życia  wynosi  3.620 osób. 

         Od  kilku lat  zmienia  się  struktura  spożycia  alkoholu nie tylko w Polsce, ale także 

         w  naszej  gminie.  

         Ponad  ¹/³   konsumpcji   przypada   w   ostatnich   latach   na   wyroby   spirytusowe, 

         natomiast  zmniejsza  się  udział  wina. Piwo  stanowi   ponad  55  %   spożywanego  

         alkoholu. 

         Poza  dostępnością  ekonomiczną  ważnym  czynnikiem  wpływającym na wysokość 

         spożycia   alkoholu  jest  większa  fizyczna  możliwość  jego  nabycia,  czyli  wzrost 

         liczby  punktów  sprzedaży   napojów  alkoholowych  oraz  zmniejszenie  się  liczby  

         mieszkańców, która przypada na jeden punkt sprzedaży.  

         Na  terenie gminy obecnie działa 19 punktów  sprzedaży  alkoholu, w  tym  2 punkty 

         sprzedające napoje alkoholowe o zawartości  alkoholu do 4.5% oraz  piwo.  

         Sprzedaż detaliczną prowadzi 12 punktów handlowych, działalność  gastronomiczna 

         prowadzona jest w 5  punktach..  

         Na jeden punkt przypada  201 dorosłych   mieszkańców.  

         Liczba punktów w porównaniu z rokiem 2013 wzrosła o 1 punkt. 

         Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiada 14 przedsiębiorców. 

         Władze   gminy   dostrzegając   zagrożenie   chorobą   alkoholową   czynią   starania,    

         aby    zapobiec    tym     problemom     realizując    Gminny   Program    Profilaktyki   

         i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   stanowiący  załącznik   do   gminnej   

         strategii  rozwiązywania  problemów społecznych.  

         Aby dokładnie ukazać problem alkoholowy na terenie gminy konieczne jest podanie   

         istotnych   informacji sporządzonych  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

         w  Polskiej Cerekwi oraz  Policję. 

 

         1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą finansową rodziny, w których 

             występuje problem nadużywania alkoholu: 

 

w  2010 r.           14  rodzin 

w  2011 r.             4  rodziny 

w  2012 r.             4  rodziny 

w  2013 r.             9  rodzin 

 

2.  Rewir Dzielnicowych  Policji w Polskiej Cerekwi  zatrzymał  do wytrzeźwienia 

     w  pomieszczeniach  policyjnych :       

      

     w  2010 r.             11  osób 

     w  2011 r.             25  osób 

     w  2012 r.             14  osób 

     w  2014 r.               1  osób 



W 2014 roku Gmina Polska Cerekiew  włączyła  się  do  Ogólnopolskiej  Kampanii 

Przeciw Pijanym Kierowcom wspólnie z Strażą Gminną oraz proboszczami  parafii  

podejmowane były działania na  rzecz  przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców   

oraz  edukację  społeczną  w  formie   rozpowszechnienia  pakietu   materiałów   na 

temat  bezpieczeństwa na  drogach. 

 

 

Dozorem w  postaci  „Niebieskiej Karty „ dotyczącej przemocy  w  rodzinie objęto: 

      

     w  2010 r.              2  rodziny 

     w  2013 r.              2  rodziny 

 

3.  Gminna   Komisja   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  w  Polskiej 

     Cerekwi skierowała na badanie biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

     uzależnienia  od  alkoholu: 

 

     w     2010 r.           4  osoby 

     w     2011 r.           2  osoby 

     w     2012 r.           3  osoby 

     w     2013 r.           1  osobę 

     w     2014 r.           3  osoby 

 

     Dobrowolne  leczenie  odwykowe  w  Woskowicach  Małych podjęła :   

      

     w     2010 r.          1  osoba 

     w     2012 r.          1  osoba 

 

     Dobrowolne  leczenie odwykowe w  szpitalu  w Branicach podjęły:   

         

     w     2010 r.          2  osoby 

     w     2011 r.          1  osoba 

     w     2012 r.          2  osoby 

     w     2013 r.          1  osoba 

     w     2014 r.          1  osoba 

      

     Dobrowolne    leczenie    odwykowe    w    Wojewódzkim    Ośrodku    Terapii 

     Uzależnienia  od  Alkoholu  w Gorzycach  podjęła: 

 

      w  2014 r.             1 osoba  

 

     Dobrowolne leczenie odwykowe w NZOZ SensiMed w Kędzierzynie Koźlu  

     podjęła: 

 

 

     w      2012 r.         1  osoba  

     w      2013 r.         2  osoby 

     w      2014 r.         1  osoba 

 

 

 



     Do   Sądu   Rejonowego   w   Kędzierzynie – Koźlu   skierowano   wnioski                             

     o  zastosowanie  leczenia  odwykowego:   

         

     w      2010 r.        4  osób  

     w      2011 r.        2  osób 

     w      2012 r.        3  osób 

     w      2013 r.        1  osoby 

 

 

 

W  szkołach   podstawowych   na   terenie   naszej   gminy   realizowano   program 

profilaktyczny  „ Trzeci  elementarz, czyli  program  siedmiu  kroków ” w  ramach, 

którego  przeprowadzono  cykl zajęć z młodzieżą, rodzicami i  radą  pedagogiczną. 

Dla  młodzieży  gimnazjalnej  organizowano  warsztaty   profilaktyczne,  które  są 

źródłem   szerokiej   wiedzy   na   temat  wszelkiego   rodzaju   uzależnień  i  form 

przemocy oraz  zachowań  ryzykownych dostosowane  do  szkolnych   programów  

profilaktyki i wielu uczniów. Ponadto  profilaktyka  ta  ma za zadanie  informować 

          o   zagrożeniach  dla   zdrowia  i  negatywnych   skutkach   stosowania   substancji 

          psychoaktywnych. 

W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i  młodzieży  organizowano 

wyjazdy  na  kolonię  z  programem   profilaktycznym. 

Promocja zdrowia i trzeźwych obyczajów poprzez wspieranie  inicjatyw lokalnych 

z  udziałem  dzieci i  młodzieży oraz  pomoc w organizacji festynów i cyklicznych  

imprez sportowo  rekreacyjnych  pod  hasłem  „Stop nałogom” w  okresie  wakacji 

i ferii zimowych. 

Takie  działania   profilaktyczne  spotkały  się  z  dużym   entuzjazmem  ze  strony 

uczniów   naszych   szkół  i  stanowią   ważny   element   wspomagający   program  

profilaktyczny  w  odniesieniu  do  promocji  zdrowego  stylu życia.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                          Załącznik  nr 2  do  Gminnego  Programu  Profilaktyki  

                                                                                  i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych 

 

 

 

1. ZADANIA  WYNIKAJĄCE  Z  GMINNEGO  PROGRAMU 

PROFILAKTYKI   I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  

                                ALKOHOLOWYCH 

 

 
           Zadania    Termin Podmiot 

realizujący       

 Uwagi     

   1. Wdrożenie i kontynuacja 

programów  profilaktycznych 

Elementarz III dot. problematyki 

uzależnień w Publicznych  

Szkołach Podstawowych i 

Publicznym Gimnazjum  

w Polskiej Cerekwi. Organizowanie 

konkursów plastycznych  i 

literackich  po  ich  realizacji  

wiosenna 

edycja  

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Pełnomocnik komisji 

 

     2. Zabezpieczenie materiałów 

edukacyjno-informacyjnych 

 

na   bieżąco Gminna Komisja 

Rozwiązywania  

Problemów 

Alkoholowych 

 

     3. Zatrudnienie  profesjonalistów z  

zakresu problematyki alkoholowej 

  

na   bieżąco Przewodniczący  

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

     4. Realizacja spektakli teatralnych  

oraz  warsztatów dot. profilaktyki 

uzależnień dla  dzieci  i młodzieży  

  

2 razy  

w roku 

Dyrektorzy  szkół 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

      5. Promocja zdrowia  i trzeźwych 

obyczajów poprzez  wspieranie 

inicjatyw lokalnych dla dzieci i 

młodzieży. Organizacja festynów, 

cyklicznych imprez  sportowo-

rekreacyjnych  „Stop Nałogom,” 

których  ideą    przewodnią  jest 

propagowanie modelu życia bez   

uzależnień; „Igrzyska  Sportowe”, 

„Gminny  Dzień Sportu” i Turnieje  

Piłki Nożnej i Piłki  Siatkowej . 

po realizacji 

programu  

profilaktycznego 

Wychowawcy klas  

oraz  Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, Policja 

 

     6. Sukcesywne informowanie 

mieszkańców o działalności: 

Gminnej Komisji  Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych  oraz  

Poradni Odwykowej 

 w Kędzierzynie-Koźlu      

na   bieżąco Przewodniczący 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Pełnomocnik komisji 

 

     7. Szkolenia   nauczycieli  i  rad 

pedagogicznych dot. uzależnień                      

i przemocy 

na   bieżąco 

 

 

Dyrekcja szkół 

i gimnazjum 

Pełnomocnik komisji 

 



     8.   Wstępne motywowanie do leczenia  

i terapii 

na   bieżąco Przewodniczący 

Gminnej  

Komisji  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Psycholog 

 

 

     9. Kierowanie  na  badania  w  celu 

wydania  opinii  w   przedmiocie 

uzależnienia   od  alkoholu   oraz  

występowanie  z wnioskiem  do  

Sądu    Rejonowego 

w   Kędzierzynie – Koźlu  o 

zastosowanie  leczenia 

odwykowego 

 

na   bieżąco Gminna Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

   10. Kontynuacja działalności świetlicy  

w Polskiej Cerekwi wyposażonej w 

sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjno- 

siłowych.   

na   bieżąco Osoba zatrudniona  

w  świetlicy na umowę 

zlecenie 

 

   11. Organizacja wypoczynku letniego z 

programem  profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży 

Pomoc w organizacji wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży. 

wakacje letnie 

ferie zimowe 

Dyrekcja szkół 

i gimnazjum, GOPS, 

GKRPA,  Policja 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015. 

Dział  851 „OCHRONA ZDROWIA” 

 

 

Rozdział  85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

Plan  wydatków                                                                                                 66.000 

 

Wynagrodzenie i pochodne                                                                              44.000 

 

 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                        6.000 

 

               - zakup artykułów  spożywczych, nagród  i dyplomów dla dzieci 

                  i  młodzieży,  uczestniczącej  w  festynach   na   terenie  gminy  

                  promujących  zdrowie i trzeźwe obyczaje. 

                                                                                

               - zakup   art.  spożywczych,  nagród   i  upominków   dla   dzieci  

                  i  młodzieży  korzystającej  z  zajęć  świetlicowych  w  okresie 

                  ferii  zimowych promujących alternatywne spędzanie wolnego 

                  czasu oraz biorących  udział w  kampaniach  profilaktycznych.    

                                                                                                                                                          

               - zakup   napojów   chłodzących,  słodyczy,  ciepłych   posiłków,               

                  dyplomów,  medali,  pucharów,  nagród  rzeczowych – sprzętu 

                  sportowego  dla   uczniów  z  terenu  naszej  gminy  biorących 

                  udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych „Stop Nałogom” 

                  „ Igrzyska   Sportowe ”, „ Gminny  Dzień  Sportu ” i  Turnieje  

                  sportowe z gier zespołowych..                                                                                                        

.                                                                                                            

               - zakup   art.  spożywczych   owoców  i   nagród    na    imprezę  

                  podsumowującą  realizację programu profilaktycznego.                                                  

               - zakup materiałów dla realizatorów programu profilaktycznego 

                  „ Trzeci  elementarz , czyli  program  siedmiu  kroków „  oraz 

                  kampanii profilaktycznej.    

               - doposażenie świetlicy w Polskiej Cerekwi w sprzęt  sportowy.                 

                    

 Inne usługi                                                                                                         15.000 

 

              - udział dzieci i młodzieży w wypoczynku  letnim z  programem       11.000  

                 profilaktycznym 

              - transport dzieci na zawody sportowe                                                   1.000 

              - badania i wydanie opinii biegłych w przedmiocie  uzależnienia                                   

                 osób od alkoholu                                                                                     900   

              - szkolenia i warsztaty profilaktyczne                                                    2.100   

                                                                                                               

              

 Podróże służbowe krajowe  /delegacje/                                                              200 

 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       600 

 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                       200 

 

 



 

             

          

       


