
 

Uchwała nr XXVII/254/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 28 lutego 2013r. 

 

w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych  oraz  Gminnego  programu  przeciwdziałania  narkomanii. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4I ust. 2 i 5 ustawy z dnia  
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  
z 2012r. poz.1356, z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, 
co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na rok 2013, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Przyjmuje się Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2013, stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Programy wymienione w paragrafach 1 i 2 są częścią Gminnej Strategii Integracji i 

Polityki Społecznej na lata 2005-2015, przyjętej Uchwałą Nr XXIV/236/2005 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i 

Polityki  Społecznej na lata 2005 - 2015 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

 

 

 

 

 



                 
 

                                     Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/254/2013 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013r. 

                           

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  

 i  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

na rok 2013. 

 

§ 1 

Wstęp – postanowienia ogólne. 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny program profilaktyki i pozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2013, zwany dalej Programem, w celu wykonania zadań Gminy, 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.  

W Programie uwzględnione zostały wnioski wynikające z badań przeprowadzonych  

w  2010r. w ramach Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, zwanej dalej Diagnozą1.  

Jednym z ważniejszych ustaleń wynikającym z Diagnozy jest konieczność ukierunkowania 

działań profilaktycznych gminy na pogłębienia świadomości o szkodliwości spożywania 

alkoholu w każdej postaci ( w tym również piwa) oraz o podstawowych obszarach szkód jakie 

niesie za sobą nadużywania alkoholu, do których należą w szczególności:  

• zdrowotna degradacja pijących (alkohol uważany jest za jeden z ważniejszych czynników 

zwiększających ryzyko przedwczesnego zgonu, szczególnie wśród mężczyzn), 

• szkody społeczne (w tym: przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, rozpad rodziny), 

• szkody ekonomiczne. 

Poziom nadużywania alkoholu jest niepokojący szczególnie w przypadku  młodzieży. Według 

danych PARPA2 92% uczniów III klas gimnazjum i ponad 96% uczniów klas szkół średnich 

przyznaje się do picia napojów alkoholowych. Według ustaleń Diagnozy w gminie Dobrzeń 

Wielki wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie  50% i 65%. W większości ludzie 

młodzi piją alkohol okazjonalnie (80%) ale ok. 6% z nich deklaruje picie alkoholu częściej niż raz 

w tygodniu. W przypadku młodzieży każda ilość spożytego alkoholu jest jego nadużywaniem 

stąd też konieczna jest poprawa kompetencji w zakresie właściwych postaw wobec alkoholu. 

Profilaktyka alkoholowa powinna zmierzać w szczególności do tego, aby deklarowane obecnie 

okazjonalne spożywanie alkoholu nie przekształciło się w przyszłości w picie szkodliwe.  

W ramach Programu wspierane będą działania,  które  dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom 

możliwość wzmocnienia łączących ich  więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu (festyny 

rodzinne, współzawodnictwa, konkursy etc).  

                                                 
1 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010 została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych zs. w Warszawie ( Pałacu Kultury i Nauki). 
2 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 



Rada Gminy uznaje, że wśród wielu zadań zapisanych w Programie, szczególny nacisk 

organizacyjny i finansowy należy położyć na prowadzenie różnych form zajęć dla dzieci  

i młodzieży, w tym popołudniowych zajęć w dni robocze (z wykorzystaniem bazy lokalowej 

szkół, przedszkoli, GOK i świetlic wiejskich),  na organizowanie czasu w dni wolne od pracy  

i nauki, jak również na  organizowanie wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych. W tym 

celu wspierane będą wszelkie działania osób fizycznych, jednostek, organizacji i innych 

podmiotów, zmierzające do propagowania wśród mieszkańców gminy, a w szczególności 

młodego pokolenia, stylu życia wolnego od uzależnień.  

Za istotne uznaje się również zwiększenie dostępności do porad psychologicznych i prawnych 

dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin, jak również dla ofiar i sprawców 

przemocy.  

Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (zwanej dalej GKRPA), która wykonuje zadania 

określone ustawą, wspiera Wójta w realizacji Programu i służy pomocą, informując osoby 

zainteresowane o możliwościach podjęcia leczenia, terapii oraz o możliwościach skorzystania ze 

specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, etc). 

§ 2 

Działania   informacyjno – edukacyjne. 

1. Realizacja  projektów i programów oraz innych form zajęć  i warsztatów edukacyjno – 

profilaktycznych w szkołach i przedszkolach, w tym: 

1) zakup materiałów, usług i pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji tych 

przedsięwzięć, 

2) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, nie będących pracownikami 

danej jednostki. 

1a. Dyrektorzy szkół i przedszkoli,  w porozumieniu z pedagogami szkolnymi i psychologami  

oraz z GKRPA dokonają wyboru projektów i programów oraz tematyki zajęć. Priorytetowo 

traktowane będą projekty i programy profilaktyczne, których twórcami i jednocześnie 

uczestnikami i odbiorcami są dzieci i młodzież.  

2. Wspieranie  organizowanych w szkołach, przedszkolach, Gminnym Ośrodku Kultury  

i innych jednostkach konkursów (plastycznych, artystycznych i literackich) o tematyce 

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Zachęcanie dzieci i młodzieży do 

udziału w tych  konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników i zwycięzców. 

3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla: 

1) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

2) policjantów,  

3) pracowników służby zdrowia, 

4) nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń pedagogów szkolnych), 



5)  innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, promocją 

zdrowego trybu życia oraz niesieniem pomocy ludziom dotkniętym chorobą 

alkoholową i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy, 

6) sprzedawców alkoholu z terenu gminy (szkolenie w zakresie przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim). 

4. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub 

warsztaty dla różnych grup społecznych, jeśli tematyka tych spotkań nawiązuje do 

profilaktyki uzależnień lub przeciwdziałaniu przemocy. 

5. Zakupienie oraz nieodpłatne rozprowadzanie na terenie gminy (w szczególności   

w jednostkach gminnych) filmów broszur, książek, plakatów i innych wydawnictw  

związanych z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy.  

Prowadzenie stałego, ogólnodostępnego punktu z w/w materiałami w Urzędzie Gminy. 

6. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wzmacniania i promocji wartości płynących  

z więzi rodzinnych, w tym udzielanie pomocy w organizowaniu edukacyjno – 

konsultacyjnych spotkań dla rodziców oraz innych form zajęć edukacyjnych. 

7.  Udział gminy w akcjach i kampaniach informacyjno-edukacyjnych, w tym w szczególności 

w ogólnopolskich kampaniach: 

1) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  

2) „Postaw na rodzinę”, 

3) „Prawda o alkoholu”, 

4) „Reaguj na przemoc”, 

5) „Odpowiedzialny kierowca”. 

8. Prenumerata czasopisma „Świat Problemów” dla potrzeb GKRPA, z możliwością 

udostępniania innym osobom zainteresowanym. 

§ 3 

Działania  na rzecz rodzin, w których istnieje problem alkoholizmu i przemocy oraz 

wspieranie zatrudnienia socjalnego. 

1. Udzielanie przez GKRPA informacji rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  

o możliwościach uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej oraz podjęcia terapii przez 

osoby uzależnione i współuzależnione. 

2. Wykonywanie ustawowych zadań przez GKRPA, w tym  w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz 

rozpatrywanie zgłoszeń otrzymanych, 

2) zapraszanie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, przeprowadzanie 

rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego lub terapii oraz udzielanie 

informacji na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie wychodzenia z nałogu 

oraz oferujących pomoc psychospołeczną i prawną, 



3) kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu, na 

badanie specjalistyczne przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu,  

4) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu 

wniosków o orzeczenie w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu obowiązku 

podjęcia leczenia odwykowego, 

5) przygotowywanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądów informacji o osobach 

uzależnionych i ich rodzinach – na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

6) prowadzenie procedury Niebieskiej Karty w stosunku do ofiar i sprawców przemocy 

w rodzinie, 

7) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, finansowanych w całości lub w części  ze środków 

przeznaczonych na realizację Programu. 

2a. W celu wykonywania zadań GKRPA spotyka się na posiedzeniach, które odbywają się  

        w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, Dodatkowo w celu  

        wykonania zadań określonych w ust.1 dyżury pełni Przewodniczący GKRPA.  

        Informacje o terminach posiedzeń GKRPA i dyżurów Przewodniczącego GKRPA zamieszcza  

       na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  

       Gminy. 

3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin, w których istnieje problem 

alkoholizmu, w tym w szczególności: 

1) współorganizowanie z innymi podmiotami  i finansowanie letniego i zimowego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w   programie którego uwzględniane są zajęcia: 

promujące zdrowy tryb życia, obejmujące profilaktykę uzależnień oraz 

przeciwdziałanie agresji i przemocy, 

2) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami  

w szczególności w przedmiocie organizowania spotkań dla różnych grup 

społecznych, z udziałem specjalistów w dziedzinie profilaktyki uzależnień  

i przemocy, 

3) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne podmioty  

i wolontariuszy, mających na celu pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą 

alkoholową lub innymi patologiami społecznymi, 

4) dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty  zajęć 

rekreacyjno–sportowych, edukacyjnych i świetlicowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych zajęć, w których mają możliwość uczestniczenia dzieci  

z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową; dofinansowanie może 

obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących,  



5) udzielanie pomocy (w tym finansowej),  w organizowaniu w gminie rodzinnych 

imprez sportowych, rekreacyjnych i innych, propagujących zdrowy, wolny  

od uzależnień tryb życia , z uwzględnieniem wartości, jakimi są więzi rodzinne,  

6) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

(zwanym dalej GOPS) w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których istnieje 

problem alkoholowy lub zagrożenie przemocą. 

4. Udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu, które spełniają warunki określone w ustawie 

o zatrudnieniu socjalnym, pomocy w znalezieniu zatrudnienia w centrach lub klubach 

integracji społecznej i pokrywanie kosztów z tego wynikających, w tym kosztów dojazdu  

z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia socjalnego. 

5. Zapewnienie dyżurów psychologów we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę 

oraz w GOPS. 

6. Zapewnienie w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim nieodpłatnych porad prawnych dla 

rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem jak również dla 

rodzin, w których istnieje zjawisko przemocy. 

§ 4 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie różnych podmiotów w działaniach 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zapobieganiu przemocy. 

1. Udzielanie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, wyrażającym wolę podjęcia 

leczenia odwykowego  lub terapii, pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu z: 

1) Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu  

(ul. Głogowska 25B) wchodzącym w skład Ośrodka Leczenia Odwykowego  

w Woskowicach Małych, 

2) Zespołem Szpitali Specjalistycznych Kędzierzyn-Koźle – Branice,   

będącymi najbliższymi zakładami zajmującymi się lecznictwem odwykowym, jak również  

z istniejącymi w najbliższym otoczeniu grupami samopomocowymi. 

2. Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego i wspieranie (również finansowe) działań 

tych zakładów na rzecz osób z terenu gminy Dobrzeń Wielki. 

3. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień, działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom 

Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, (ul. Ks. Popiełuszki 18) w zakresie: 

1) przyjmowania osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki, do wytrzeźwienia, 

2) objęcia osób dowiezionych do Izby Wytrzeźwień działaniami profilaktyczno – 

motywującymi.  

4.  Udzielenie wsparcia finansowego podmiotom wymienionymi w ust. 2 i 3, następuje na 

wniosek danego podmiotu i wymaga zawarcia przez Wójta porozumienia z organem 

prowadzącym dany podmiot. Wysokość dofinansowania określa Rada Gminy w odrębnej 

uchwale. 



5. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzanych 

przez biegłych z listy Wojewody Opolskiego, zgodnie ze skierowaniem GKRPA (§3 ust. 2,  

pkt 3 Programu). 

6. Współpraca, w tym również finansowa (na zasadach podanych w ust.4), z Powiatowym  

Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu oraz z innymi 

podmiotami, w których mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc prawną i psychospołeczną.  

7. Finansowanie działalności GKRPA, w tym w szczególności kosztów: 

1) opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA  zgodnie z art. 26 

ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

2)  zakupu sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań , 

3) podróży służbowych członków GKRPA, związanych z dojazdem na szkolenia  

i narady, 

4) wynagrodzeń członków GKRPA - na zasadach określonych w § 6 Programu.   

§ 5 

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencji w związku  

z ich naruszeniem. 

1. GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez 

Wójta. 

2. Kontrola przeprowadzana jest z zachowaniem art. 183 ustawy. 

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia zasad i warunków sprzedaży 

napojów alkoholowych,  określonych w ustawie, GKRPA występuje do Wójta o cofnięcie 

zezwolenia zgodnie z art.18 ust.10, pkt 1 i 2 ustawy. 

§ 6 

Zasady wynagradzania GKRPA. 

1. Członkowie GKRPA  otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 

czasu pracy, ustalanego na zasadach określonych ustawą z dnia 10 października 2002r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn.zm.). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje: 

1) osobie wchodzącej w skład GKRPA za wykonanie następujących prac: 

a) udział w posiedzeniu Komisji (za każde posiedzenie, jednak nie więcej niż za 

dwa posiedzenia w miesiącu), 

b) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przez prowadzących 

punkty zasad i warunków korzystania z zezwoleń na  sprzedaż napojów 

alkoholowych  (za każdy dzień kontroli, jednak nie więcej niż za 4 dni  

w okresie obowiązywania Programu); 



2) przewodniczącemu GKRPA za pełnienie dyżuru (za każdy dyżur, jednak nie więcej 

niż raz w miesiącu). 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Zadania określone Programem finansowane są głównie ze środków pochodzących z opłat 

za wydanie i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

2. Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w gminie festynów, 

imprez, zajęć, konkursów i innej działalności, możliwe jest pod warunkiem, że nie zbiega 

się ono ze sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych w miejscu i czasie ich 

trwania. Oświadczenie o spełnieniu tego warunku składa Wójtowi organizator imprezy. 

3. Podmioty otrzymujące dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację 

Programu, zobowiązane są do prowadzenia działań edukacyjno –profilaktycznych. W celu 

umożliwienia wykonania tego obowiązku GKRPA przekazuje w/w podmiotom broszury, 

ulotki, plakaty i inne materiały informacyjne (w tym materiały pozyskane w ramach 

uczestnictwa w ogólnopolskich kampaniach, o których mowa w § 2 ust. 7 Programu) 

przeznaczone do nieodpłatnego rozpowszechniania przez te podmioty. 

4. Program jest realizowany przez Urząd Gminy, przy wsparciu GKRPA i GOPS. 

5. Program jest realizowany równolegle z Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii 

oraz z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie.  

6. Program obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014.  

7. Zmiany w Programie następują w trybie jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/254/2013 

 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 lutego 2013r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

na rok 2013 

 

§ 1 

WSTĘP – postanowienia ogólne. 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki przyjmuje Gminny program przeciwdziałania narkomanii, 

zwany dalej PPN, w celu wykonania zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz.124, z późn. zm.). 

Z przeprowadzonej  w 2010r. Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych3 wynika, że problem 

używania narkotyków dotyczy głównie ludzi młodych. Spośród badanych dorosłych co piaty 

(21,6%) deklaruje, iż miał w życiu kontakt z narkotykami, 76,5% nigdy nie używało narkotyków. 

69,6 % nie zna w swoim otoczeniu żadnej osoby używającej narkotyków, 30,4% badanych 

wskazuje na znajomość kilku do kilkunastu osób używających narkotyki. 

W przypadku młodzieży trudno jest ustalić jakąkolwiek statystyczną prawidłowość odnośnie 

zagrożonych środowisk. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą zarówno z rodzin biednych 

jak i bogatych, pełnych i rozbitych. Nie bez wpływu na to zjawisko pozostaje sytuacja 

ogólnospołeczna w Polsce: brak autorytetów i ideałów, a do tego bezrobocie, brak perspektyw, 

trudna sytuacja materialna wielu grup społecznych – powodują narastanie negatywnych zjawisk 

społecznych. 

Uczniowie w gminie rzadko przyznają się do kontaktów z narkotykami. Uczyniło to jedynie 2,3% 

badanych młodych ludzi. Podobnie jak wśród polskiej młodzieży, młodzi ludzie z gminy używają 

marihuany. Nie wymienili żadnego innego narkotyku. Wśród badanych: 1,7% stwierdza, że 

narkotyki pomagają w sytuacjach kryzysowych, 5,6% uzależnia to pomaganie od sytuacji, 20% 

nie ma wiedzy na ten temat, a 73,7% zdecydowanie zaprzecza, aby narkotyki miały być 

antidotum na problemy. 

Czas używania narkotyków przez uczniów, którzy zadeklarowali ich używanie, jest różnorodny. 

Około połowa deklaruje, że używa ich krócej niż 6 m-cy, pozostali, że „biorą” ponad rok. Wszyscy 

deklarujący styczność z narkotykami podają wakacje jako czas ich próbowania; ¾ badanych 

próbowało narkotyków z własnej inicjatywy,  ¼ za namową znajomych. Średni wiek 

deklarowany jako zetknięcie się z narkotykami to 13,5 roku (jest nawet niższy niż w przypadku 

alkoholu i papierosów ). Spośród wszystkich badanych 12% wie, u kogo można  kupić narkotyki, 

choć ich zdaniem nie jest to tak łatwe, jak w przypadku papierosów, a nawet alkoholu. Dla 38,9% 

badanych uczniów zakup narkotyków leży poza zasięgiem ich możliwości i jest to według nich 

                                                 
3 Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - Dobrzeń Wielki 2010 została sporządzona na zlecenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 
przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z/s. w Warszawie (Pałacu Kultury i Nauki). 

 



najtrudniejsza do zdobycia substancja psychoaktywna. Ale 30,90% uważa, że jest to trudne,  

ale jak się poprosi odpowiednie osoby – to można narkotyki pozyskać. 75% uczniów 

przyznających się do kontaktu z narkotykami stwierdza, że czyni to okazjonalnie, pozostali nie 

udzielili odpowiedzi na to pytanie. 

Ocena rozpowszechnienia stosowania narkotyków w środowisku rówieśniczym dokonana przez 

samych młodych ludzi może wskazywać, że jest to w gminie zjawisko marginalne. Zdecydowana 

większość młodych ludzi (77,7%) nie zna nikogo, kto używałby narkotyków. Pozostali znają od 

kilku do kilkunastu osób stosujących narkotyki. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane Rada Gminy uznaje, że realizacja ustawowych zadań gminy  

w ramach PPN powinna być w szczególności ukierunkowana na działanie informacyjno – 

edukacyjne oraz stwarzanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego  

i kształtowanie prawidłowych postaw wobec środków psychoaktywnych. Ważne jest również 

podejmowanie działań zmierzających do wzmacniania więzi rodzinnych jako nieocenionej 

wartości w wychowaniu młodego pokolenia. 

§ 2 

CELE PPN. 

1. PPN określa działania gminy ukierunkowane na odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, oświatowo wychowawczej i zdrowotnej, obejmujące w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawczą, 

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

2. Podstawowym celem PPN jest podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy. 

Cel ten będzie realizowany poprzez profilaktykę adresowaną do grupy niskiego ryzyka. 

Działaniami prewencyjnymi zostanie objęta cała społeczność gminy, w szczególności dzieci  

i młodzież. Działania te będą zmierzały do: 

1) opóźnienia inicjacji narkotykowej, 

2) promocji zdrowego stylu życia i wskazania rozwiązań alternatywnych (różne formy 

spędzania czasu wolnego), 

3) zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, 

4) odbudowy wartości jakimi są więzi rodzinne. 

3. Kolejnym celem PPN jest ograniczenie szkodliwości używania narkotyków przez osoby 

należące do grup podwyższonego ryzyka Podejmowane działania będą zmierzały do : 

1) udzielania pomocy w wycofywaniu się z zachowań ryzykownych, 

2) kształtowania postaw abstynenckich. 

4. Działania z zakresu profilaktyki wobec osób z problemem narkotykowym obejmą: 

1) utrwalenie postaw abstynenckich, 

2) motywowanie do leczenia, 

3) pomoc w uzyskaniu wsparcia po terapii. 



§ 3 

REALIZACJA  ZADAŃ. 

1. Zadania własne gminy, określone w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2012r. poz. 124, z późn.zm.),  realizowane będą w szczególności poprzez: 

1) zaangażowanie różnych grup społecznych w działania profilaktyczne; 

2) wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności w realizacji 

programów profilaktycznych; 

3) dofinansowanie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz  promocji 

zdrowego trybu życia; 

4) dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do 

wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy; 

5) finansowanie szkoleń dla: 

a) policjantów z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim, 

b) pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

c) pedagogów szkolnych, 

d) innych osób zaangażowanych w niesienie pomocy osobom uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych; 

6) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych jako element programów 

psychoprofilaktycznych; 

7) dofinansowanie konkursów, wystaw i innych form edukacyjnych o tematyce 

przeciwdziałania narkomanii i jej skutkom; 

8) rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji 

zdrowia i profilaktyki uzależnień, w tym broszur, ulotek i plakatów; 

9)  informowanie o placówkach prowadzących działalność  profilaktyczną, leczniczą  

i  rehabilitacyjną dla osób z problemem używania substancji psychoaktywnych, 

10)  współpraca z osobami i podmiotami prowadzącymi działalność obejmującą 

problematykę narkomanii, 

11) udział w ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” 

12)  podejmowanie innych działań, służących realizacji celów PPN. 

2. Zadania określone PPN finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydanie  

i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.,poz.1356, z późn. zm.). 

3. Zadania PPN realizują: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 

2) Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim, 

3) szkoły na terenie gminy. 

 



§ 4 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

1. PPN będzie realizowany równolegle z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz z Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

2. Postanowienia PPN obowiązują do czasu uchwalenia Gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.  

3. Zmiany w PPN mogą być wprowadzane wyłącznie w trybie jego uchwalenia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


