
Zarz�dzenie  Nr  06/06/2010 
                                   Wójta Gminy Dzier�oniów  
                                   z dnia 17 grudnia  2010 r.  
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy 
Dzier�oniów w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok  
 
 
                  Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 roku Nr 
142 poz.1591 pó�niejszymi zmianami ) oraz § 1 i § 3 ust.1  Regulaminu Konsultacji 
Projektów Aktów Prawa Miejscowego stanowi�cego zał�cznik do uchwały nr LVIII/477/10 
Rady Gminy Dzier�oniów z dnia 28 pa�dziernika 2010 r.  zarz�dzam: 
     
                                                                   §  1  

1.Przeprowadzi�  z rad�  działalno�ci po�ytku publicznego i organizacjami pozarz�dowymi   
   działaj�cymi na terenie Gminy Dzier�oniów w zakresie ich celów statutowych, konsultacje  
   w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Dzier�oniów w sprawie Gminnego Programu  
   Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  
   na 2011 rok.  
2.Konsultacje projektu aktu okre� lonego w  ust.1  trwa�  b	d�  od 21 grudnia 2010 r. do  
   07.01.2011 r.    
3.Wyznaczy�  Bo�en	  Pompa jako osob	  odpowiedzialn�  za przeprowadzenie konsultacji. 
4.Konsultacje przeprowadzi�  w formie zgłaszania pisemnych opinii, uwag lub wniosków,   
   składanych przez podmioty okre� lone ust.1, do Biura Obsługi Klienta Urz	du Gminy  
   Dzier�oniów,  w terminie okre� lonym w ust.2. 
                                                                      
                                                                    § 2 
Wykonanie zarz�dzenia powierzam Koordynatorowi Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Narkomanii. 
 
                                                                    § 3 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Zał�cznik do Uchwały Nr ............... 
            Rady Gminy  Dzier�oniów   
           z dnia  ……………………  
 

                                           GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI  I  ROZWI

�
ZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  

ORAZ    PRZECIWDZIAŁANIA    NARKOMANII    NA   2011   ROK 
 
 
 
Wprowadzenie: 
 
    Polski model rozwi�zywania problemów alkoholowych zakłada, i�  wi	kszo��  kompetencji 
i �rodków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorz�dów gmin, które z mocy 
ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskały kompetencje 
do rozwi�zywania problemów alkoholowych, a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczno�ciach lokalnych. 
Gmina, z racji dysponowania najwi	ksz�  wiedz�  o problemach swoich społeczno�ci, a tak�e  
o dost	pnych zasobach podejmuje � rodki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej 
społeczno�ci, aby zapobiega�  i minimalizowa�  skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu 
Po kilku latach funkcjonowania znowelizowanej ustawy i realizowania kolejnych programów 
profilaktyki nadszedł czas na zmiany ku lepszym rozwi�zaniom, bardziej skutecznym . 
W obecnej dobie nie zastanawiamy si	  ju� , czy warto pomaga�  osobom, rodzinom  
z problemem alkoholowym, a szczególnie dzieciom z rodzin dotkni	 tych chorob�  
alkoholow� , ale jak to robi�  szybciej, skuteczniej i efektywniej. Pomaga�  to znaczy 
minimalizowa�  skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, a równocze�nie pomaga�  to 
znaczy zapobiega� , czyli edukowa� , u�wiadamia� , wskazywa�  alternatywne sposoby 
sp	dzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacj�  trudn� , konfliktow� , jak skutecznie bez 
u�ywek rozładowa�  napi	cie i rodz�c�  si	  agresj	 . Pomaga�  to równie�  wspiera�  młodych 
ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowo�ciowych, aby nie było potrzebne 
„podpieranie si	” substancjami uzale�niaj�cymi. Uczy�  umiej	 tno�ci mówienia „nie”  
w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia. 
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija si	  latami, 
niepostrze�enie.  Skutki uzale�nienia nie ograniczaj�  si	  jedynie do ogranicze�  fizycznych 
czy psychicznych samego uzale�nionego, ale dotykaj�  wszystkich, którzy �yj� , pracuj�  
z uzale�nionym.  
Prowadzenie działa�  zwi�zanych z profilaktyk�  i rozwi�zywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narkomanii nale�y do zada�  własnych gminy.  
 
W szczególno�ci zadania te obejmuj� : 
1.Zwi	kszenie dost	pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale�nionych  
i zagro�onych uzale�nieniem, 
2.Udzielanie rodzinom, w których wyst	puje problem alkoholowy lub problem narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony przed przemoc�  w rodzinie,   
3.Prowadzenie profilaktycznej działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwi�zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno�ci dla 
dzieci i młodzie�y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj	�  sportowo–rekreacyjnych dla 
uczniów, a tak�e działa�  na rzecz do�ywiania dzieci uczestnicz�cych w pozalekcyjnych 
programach opieku�czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
4.Wspomaganie działalno�ci instytucji, stowarzysze�  i osób fizycznych, słu��cej 
rozwi�zywaniu problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii 



5.Podejmowanie interwencji w zwi�zku z naruszeniem przepisów okre� lonych w art.131[1]  
i art.15 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci oraz  oraz wyst	powanie przed s�dem  
w charakterze oskar�yciela publicznego:  
6.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 
 
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych 
działa�  jest gminny program profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych ( art.41 
ust. 2 ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ), oraz Gminny 
program przeciwdziałania narkomanii ( art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ). 
Zadania uj	 te w gminnym programie s�  inicjowane przez gminn�  komisj	  rozwi�zywania 
problemów alkoholowych ( art. 41 ust. 3 ), powołan�  przez Wójta, natomiast realizatorem 
programu jest  Urz�d Gminy Dzier�oniów. 
 
 
Diagnoza problemów alkoholowych i zagro�enie zjawiskiem narkomanii na terenie 
gminy Dzier�oniów : 
 
1. Stan problemów alkoholowych 
Limit liczby  punktów sprzeda�y napojów alkoholowych na terenie Gminy wynosi 55, w tym 
w miejscu spo�ycia - 15, poza miejscem spo�ycia - 40 punktów. Na terenie gminy znajduje 
si	  30 punktów sprzeda�y alkoholu, w tym 24 punkty - to sklepy -  sprzeda�  alkoholu do 
spo�ycia poza miejscem sprzeda�y, a 6 -  to punkty gastronomiczne – sprzeda�  do spo�ycia  
w miejscu sprzeda�y . Na jeden punkt sprzeda�y przypada ok.  313 mieszka�ców. 
Według danych uzyskanych z O�rodka Pomocy Społecznej z powodu nadu�ywania alkoholu 
przez z jednego członków rodziny z pomocy o� rodka w 2010 r.  skorzystało ….. rodzin.  
 
2. Stan zasobów umo� liwiaj�cych prowadzenie działalno�ci profilaktycznej. 
Zasoby ludzkie z przygotowaniem  w zakresie tzw. “krótkiej interwencji” to: lekarze 
pracuj�cy na terenie gmin, pedagodzy szkolni i nauczyciele, pracownicy Gminnego O� rodka 
Pomocy Społecznej oraz przede wszystkim członkowie Gminnej Komisji Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych. 
Gmina Dzier�oniów nie posiada własnych wyspecjalizowanych placówek zajmuj�cych si	  
terapi�  osób uzale�nionych i współuzale�nionych od alkoholu, czy te�  od  narkotyków. 
Z usług  placówek zajmuj�cych si	  terapi�  uzale�nienia od alkoholu mieszka�cy gminy mog�  
korzysta�  w placówkach  usytuowanych w Dzier�oniowie i Bielawie. 
 
3. Wnioski dot. geografii i dynamiki problemów  
1.  Problemy alkoholowe maj�  nieznaczn�  tendencj	  wzrostow� ,  
2. Tendencja wzrostowa pozostaje w  zwi�zku z nadpoda��  alkoholu w niektórych rejonach       
     gminy,   
3.  Dominuje w� ród młodzie�y spo�ycie piwa i wina, 
4.Wyst	puje podwy�szone poczucie zagro�enia mieszka�ców ze strony osób nadu�ywaj�cych  
    alkoholu, 
5. Wyst	puje niski odsetek inicjacji alkoholowej w grupie uczniów szkół podstawowych, 
    i podwy�szony w�ród  gimnazjalistów,  
6. Wyst	puje wy�szy od �redniej wiek inicjacji alkoholowej młodzie�y, 

 

                                                 
 



7. U�ywanie alkoholu przez młodzie�  od 3 lat wykazuje wg. dorosłych tendencj	  wzrostow�  
 - wska�nik ten dotyczy głównie młodzie�y pozaszkolnej, 
8. Problemy narkotyczne w gminie mieszcz�  si	  poni�ej � redniej w regionie, 
9. Wyst	powanie problemów narkotycznych dotyczy wybranych punktów gminy (imprezy) 
oraz  okolicznych miast, 
10. Wyst	puje  okresowa penetracja okolic gimnazjum przez dealerów narkotykowych,  
11. Zainteresowanie młodzie�y szkół  � rodkami narkotycznymi  jest niskie i ogranicza si	   
      do marihuany,  
12. Istnieje powi�zanie “rynku” narkotykowego z Wrocławiem, miastem Dzier�oniów   
      i  �widnic� ,  
13. Wyst	puj�  na niskim poziomie problemy przemocy dotycz�cej dzieci i młodzie�y,  
14. Wyst	puje niski  wska�nik uczestnictwa młodzie�y w działaniach profilaktycznych.  
         
4. Najwa�niejsze problemy do rozwi�zania w 2011 roku: 
1. Nale�y zintensyfikowa�  działania  profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych  
    z uwzgl	dnieniem indywidualnych cech odbiorców, 
2. Koniecznym jest rozszerzenie zakresu programów profilaktycznych w  szkołach  
      z uwzgl	dnieniem rodziców, 
3. Do programów nale�y systematycznie wł�cza�   tematy dotycz�ce współdziałania  
    z Policj�  w  rozpoznaniu i eliminowaniu z okolic szkół dealerów narkotykowych  
    (prewencja przyszło�ciowa), 
4. Niezb	dnym jest szybkie i konsekwentne reagowanie na  wszelkie zgłaszane  
     nieprawidłowo�ci  dotycz�ce sprzeda�y i wyszynku alkoholu. Efekty tych działa�   
     powinny by�  podawane do publicznej wiadomo�ci (element prewencji ogólnej),  
5. Ze wzgl	du na wyst	powanie sprzeda�y alkoholu niepełnoletnim wskazanym jest     
    prowadzenie systematycznych szkole�  dla sprzedawców alkoholu w gminie,  
6. Nale�y wdro�y�  b�d�  usprawni�  kontrol	  punktów sprzeda�y alkoholu (wg. programu  
     “�ółtej Kartki”), 
7. Nale�y zwi	kszy�  zakres programów szkoleniowych dla osób zawodem lub funkcj�    
    zwi�zanych z  problemami alkoholowymi i narkotycznymi, rozszerzaj�c je o zało�enia  
    i zasady polityki gminy wobec tych problemów oraz o podstawowe informacje  
    dotycz�ce monitorowania zjawisk w miejscu pracy b�d�  działania.  
    W szkoleniach nale�y uwzgl	dni�  specyfik	  małych � rodowisk lokalnych.  
8. Nale�y wykona�  diagnoz	  dot.  aktualnych problemów alkoholowych i narkotykowych   
    oraz  przemocy. 
5. Przewidywana wysoko��  �rodków finansowych na realizacj� gminnego programu  
    profilaktyki  i rozwi�zywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania      
   narkomanii w 2011 roku   
W projekcie bud�etu gminy Dzier�oniów na 2011 r.  wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzeda�  napojów alkoholowych przewiduje si	   w wysoko�ci 110 tys. zł .�rodki te b	d�  
przeznaczone na realizacj	  programu, wypłat	  diet dla członków Gminnej Komisji 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie koordynatora.    
 
Cele programu: 
1. Poprawa dost	pno�ci do leczenia odwykowego mieszka�com gminy, 
2. Wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie, 
3. Prowadzenie działa�  profilaktycznych ze szczególnym uwzgl	dnieniem profilaktyki  
    szkolnej i rodzinnej, 
4. Współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzysze�  i osób  
    fizycznych realizuj�cych zadania gminne z zakresu rozwi�zywania problemów  



    alkoholowych, 
5. Zmniejszenie ilo�ci przypadków narusze�  prawa ustanowionego w ustawie o wychowaniu  
    w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
6.Szkolenie Członków Gminnej Komisji Alkoholowej, nauczycieli, organizacji  
    pozarz�dowych, osób realizuj�cych programy profilaktyczne i handlowców zajmuj�cych   
    si	  sprzeda��  alkoholu oraz pracowników O� rodka Pomocy Społecznej. 
 
Kategorie zadaniowe prowadz�ce do osi�gni�cia wskazanych wy�ej celów: 
1. Zwi�kszenie dost�pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób         
       uzale�nionych  
realizacja poprzez: 
a) zwi	kszenie dost	pno�ci informacji o miejscach, w których udzielana jest pomoc rodzinom  
    do�wiadczaj�cym przemocy domowej ( w ramach prac GKRPA ) 
b) współdziałanie Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych z Gminnym 
    O� rodkiem Pomocy Społecznej i lokalnymi mediami w zakresie prowadzenia polityki      
    informacyjnej, dotycz�cej zagadnie�  zwi�zanych z profilaktyk�  i rozwi�zywania      
    problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii, 
c) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i ze stowarzyszeniami abstynenckimi  
     w zakresie dost	pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale�nionych. 
 
2. Udzielanie rodzinom, w których wyst�puje problem alkoholowy lub narkomanii         
    pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony przed przemoc�  
    w  rodzinie. 
realizacja poprzez: 
a) usprawnienie prac zwi�zanych z post	powaniem wobec mieszka�ców gminy 
nadu�ywaj�cych alkoholu, zgłoszonych do Komisji (rozmowa z osob�  zgłoszon� , z 
członkiem rodziny, kierowanie wniosków do s�du), 
b)współpraca z biegłymi opiniuj�cymi w przedmiocie uzale�nienia od alkoholu, 
c) organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ( kolonie, obozy,  
   zimowiska z  programem socjoterapeutycznym) jako integralnego elementu  całorocznej        
   pracy z dzie�mi, 
d)  budowanie lokalnej koalicji wspieraj�cej i organizuj�cej działania pomocowe na rzecz 
    ofiar, �wiadków i sprawców przemocy w ramach istniej�cej infrastruktury pomocowej. 
 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
    rozwi�zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
   a w szczególno�ci dla dzieci i młodzie�y, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zaj��   
   sportowych, a tak�e działa� na rzecz do�ywiania dzieci uczestnicz�cych  
   w pozalekcyjnych programach opieku�czo-wychowawczych. 
realizacja poprzez: 
a) kontynuacja działa�  w ramach Ogólnopolskiej Kampanii  “ZACHOWAJ TRZE�WY  
UMYSŁ”  oraz przyst�pienie do ogólnopolskiej kampanii „POSTAW NA RODZIN� ”  
i organizowanie  innych   akcji  profilaktycznych skierowanych w szczególno�ci do dzieci i 
młodzie�y, 
b) podejmowanie działa�  o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci          
     uczestnicz�cych w programach, 
c) wdra�anie pozalekcyjnych zaj	�  sportowych do programów profilaktyki � rodowiskowej,  
d) realizacj	  na terenie szkół Szkolnych Programów Profilaktycznych wraz z kontynuacj�        
     pozalekcyjnych zaj	�  sportowych oraz dodatkowych zaj	�  sportowych na basenie pod  
     nazw�   „Wodny �wiat Otwarty dla Uczniów Gminy Dzier�oniów” , 



e) organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzgl	dnieniem  
działalno�ci informacyjnej i edukacyjnej , 
f) zakup materiałów edukacyjnych. 
 
Programy profilaktyczne na rok 2012 dyrektorzy szkół zobowi�zani s� zło�y

�
 GKRPA 

w  nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011 roku  
 
4. Wspomaganie działalno�ci  instytucji, stowarzysze� słu��cej rozwi�zywaniu  
     problemów alkoholowych i narkomanii : 
realizacja poprzez: 
a) dofinansowanie instytucji i stowarzysze�  realizuj�cych poszczególne elementy gminnego 
programu,  
b) szkolenia dla organizacji pozarz�dowych,  
c) szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, policji, 
nauczycieli   i pracowników OPS w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie.  
 
5. Podejmowanie interwencji w zwi�zku z naruszeniem przepisów okre� lonych w art.131  
i 15 ustawy oraz wyst�powanie przed s�dem w charakterze  oskar�yciela publicznego:  
    realizacja poprzez: 
a) monitorowanie przestrzegania przepisów okre� lonych w art. 13 ustawy o wychowaniu  
     w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( reklama i promocja ) 
b) monitorowanie przestrzegania przepisów okre� lonych w art. 15 ustawy o wychowaniu w  
     trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( sprzeda�  osobom nietrze�wym, do lat 18  
     i na kredyt lub pod zastaw ). 
 
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych 
Członka Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy. 
Członek otrzymuje wynagrodzenie w wysoko�ci 140 zł (brutto) za jedno odbyte posiedzenie, 
na podstawie listy obecno�ci. 
 
 
 
 
 


