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Uwagi ogólne

I.

1. Podstawa prawna i inne uwarunkowania programu.
-art. 4' ust. 1, ust. 2, ust. 5, art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t.j./ (Dz. U. z 2019 r. poz.
2277 ze zm.)
-art. 10 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.
U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.)
- art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze
zm.)
- oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1492)
2. Program uwzględnia zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Dębno - Obszar priorytetowy II: BEZPIECZNA I ZDROWA
GMINA, Cel strategiczny: Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiego poziomu
bezpieczeństwa publicznego i socjalnego.
3. Uwzględnia cele dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.
4. Program został opracowany w oparciu o analizę Diagnozy Zagrożeń Społecznych
przeprowadzoną na terenie Gminy Dębno.
Diagnoza Zagrożeń Społecznych Gminy Dębno.

II.

Diagnozę Zagrożeń Społecznych dla Gminy Dębno przeprowadza się co 4 lata, ostatnie
badania były przeprowadzane na przełomie września i października 2017 r. Łącznie wzięło
w nich udział 630 osób (100 dorosłych mieszkańców, 500 uczniów i 30 sprzedawców).
Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk związanych
bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii
z różnych środowisk.


Badanie ankietowe mieszkańców

W badaniu diagnozującym wzięło udział 100 mieszkańców. Spośród badanych 70%
stanowiły kobiety, a 30% mężczyźni. Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły
osoby w wieku 26-35 lat (38%) oraz 36-45 lat (23%). Ankietowani w wieku 46- 55 lat
tworzyli grupę 23% badanych, zaś 7% respondentów znajdowało się między 56 a 65 rokiem
życia. Tylko 9% badanej populacji nie miało więcej niż 25 lat.
Pytanie zadane w ankiecie
Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej?

Procentowy wynik odpowiedzi
47% badanych najczęściej spożywa piwo, 30% wino, 17% - wódkę, 5% - nalewki, 2% - likiery

Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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W diagnozie alkoholizmu, obok częstotliwości spożywanych trunków, istotnym wskaźnikiem
tego problemu są także dzienne porcje spożycia alkoholu. Spożycie alkoholu opisywać można
w gramach wypitego alkoholu lub też posługując się miarą porcji standardowej. Przyjmuje
się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja standardowa
alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w:
- ok. 250ml piwa o mocy 5%
- ok. 100ml wina o mocy 12%
- ok. 30ml wódki o mocy 40%
Pytanie zadane w ankiecie
Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego
dnia, w którym Pan/i pije? (Porcja to 250ml
piwa 5% lub 100ml wina o mocy 12% lub
kieliszek wódki (30ml) o mocy 40%).

Procentowy wynik odpowiedzi
64% respondentów spożywa dziennie 1-2 porcji,
29% - 3-4 porcji dziennie,
2% - 5-7 porcji dziennie,
4% - 8-10 porcji dziennie,
2% - 11-13 i więcej porcji dziennie

Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Z powyższych odpowiedzi wynika, że aż 37% mieszkańców przekracza dzienną dawkę
alkoholu o kilka porcji, co może wskazywać na picie szkodliwe bądź ryzykowne.
Pytanie zadane w ankiecie

Procentowy wynik odpowiedzi
68% dla towarzystwa
24% nie ma konkretnego powodu
17% z chęci lepszej zabawy
2% by zapomnieć o problemach
3% by złagodzić stres
5% pod wpływem znajomych
2%by zmniejszyć objawy kaca
16% osób odpowiedziało: nie wiem, lub inne

Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol?

Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Niepokojący wydaje się fakt, że 24% badanych, spożywa napoje alkoholowe bez konkretnego
powodu.
Zaznaczyć należy, że nie ma całkowicie bezpiecznej, nie niosącej żadnego ryzyka dla zdrowia
ilości alkoholu. Można jedynie mówić o ilości, z którą wiąże się niskie ryzyko uzależnienia.
Wyróżnia się cztery różne modele spożywania alkoholu – poza abstynencją:
- picie o niskim ryzyku szkód,
- picie ryzykowne,
-picie szkodliwe,
-uzależnienie od alkoholu.
Każda zainteresowana osoba, może sprawdzić na ile bezpieczny lub ryzykowny jest jej
aktualny model picia, wystarczy wejść na stronę internetową Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i skorzystać z dostępnego tam testu
autodiagnostycznego (Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem
Alkoholu AUDIT). http://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf
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Niektóre pytania zadane w ankiecie
Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala?

Procentowy wynik odpowiedzi
Spośród osób, które zdeklarowały się jako palące
60% pali od 6-15 sztuk dziennie,
10% wypala mniej niż 5 sztuk,
10% sięga po 16-25 papierosów dziennie,
10% wypala 26-35 sztuk,
10% pali powyżej 35 sztuka papierosów
28% badanych nigdy nie podejmowała prób
związanych z rzuceniem palenia rzucenia
palenia,
36 % osób wskazało, że kilkukrotnie próbowali
rzucić nałóg, lecz bezskutecznie,
36% raz podjęli próbę, bezskutecznie
Dla 21% badanych narkotyki są łatwo dostępne,
4% respondentów uważa że są trudno dostępne,
6% całkowicie niedostępne,
69% badanych nie wie gdzie można je kupić
6% respondentów twierdzi, że w ogóle nie
korzysta z komputera ani Internetu,
mniej niż 1 godzinę (42%), od 1 do 3 godzin
(32%), od 3 do 6 godzin (10%), a nawet ponad 6
godzin dziennie (10%).
Większość z nich odpowiedziała, że nie (69%),
byli jednakże również tacy, którzy znają takie
osoby (9%). 22% ankietowanych zaznaczyło
odpowiedź „nie wiem”.
78% badanych wskazuje, że przemoc jest
związana z alkoholem
3% badanych było/jest ofiarą przemocy
97% nie doświadczyło przemocy

Czy próbował Pan/i kiedykolwiek rzucić
palenie?

Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania
narkotyków na terenie Pana/i gminy?
Ile czasu dziennie poświęca Pan/ i na
korzystanie z komputera i Internetu?

Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto
jest osobą doświadczającą przemocy w swoim
domu?
Z czym Pana/i zdaniem problem przemocy
domowej związany jest z:
Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć
przemocy?



Badanie ankietowe uczniów

W badaniu ankietowym wzięło udział 279 uczniów z klas IV, V i VI oraz 221 uczniów z
ówczesnych klas gimnazjalnych
Niektóre pytania zadane
w ankiecie

Procentowy wynik odpowiedzi
dzieci w wieku 10 – 12/13 lat

Procentowy wynik odpowiedzi
młodzieży w wieku 13-15 lat

Jak oceniasz swoje
wyniki w nauce?
Ile godzin dziennie
poświęcasz na naukę
Czy osoby w Twoim
wieku piją alkohol?

49% uczniów dobrze ocenia
swoje wyniki w nauce
55% respondentów uczy się od 1
do 3 godzin
14% respondentów
odpowiedziało, że piją alkohol
56% ankietowanych uważa, że ich
koledzy/koleżanki nie piją
alkoholu, a 30% nie ma wiedzy na
ten temat.

42% uczniów dobrze ocenia swoje
wyniki w nauce
49% respondentów uczy się od 1
do 3 godzin
45% respondentów
odpowiedziało, że piją alkohol
26% ankietowanych uważa, że ich
koledzy/koleżanki nie piją
alkoholu, a 29% nie ma wiedzy na
ten temat.

Ile razy zdarzyło Ci się
sięgać po alkohol?

57% badanych twierdzi, że tylko
raz, natomiast 24% ma za sobą
dwa takie epizody. Aż 19%
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uczniów piło napoje alkoholowe
wiele razy.
 w ciągu ostatnich 30 dni:
1% uczniów piło alkohol więcej
niż 40 razy, 2% piło od 10-19
razy, 8% piło 1-2 razy
 w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
2% uczniów piło alkohol więcej
niż 40 razy,
2% piło od 10-19 razy, 11 % piło
1-2 razy

Ile razy (jeśli w ogóle)
zdarzyło Ci się PIĆ jakiś
alkohol, tzn. piwo, wino,
wódkę lub inny napój
spirytusowy? w ciągu
ostatnich 30 dni, w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
Pytanie wielokrotnego wyboru,
odpowiedzi nie sumują się do 100%

W zdecydowanej większości,
rodzice uczniów nie mają wiedzy,
że ich dzieci spożywają alkohol
(71%).

Czy Twoim rodzice
wiedzą, że pijesz alkohol?
Czy rodzice wiedzą, że
próbowałeś pić alkohol?
Czy osoby w Twoim
wieku palą papierosy?
Czy próbowałeś
kiedykolwiek zażywać
narkotyki?
Czy próbowałeś
kiedykolwiek zażywać
dopalacze?
Czy zdarzyło ci się
doświadczyć przemocy
Czy w twojej szkole
występuje problem
przemocy między
uczniami
Czy znasz kogoś w swoim
otoczeniu, kto jest ofiara
przemocy w swoim domu
Ile czasu w ciągu dnia
poświęcasz na
korzystanie z komputera
i internetu
Czy wiesz co to jest
cyberprzemoc?



57 % rodziców wie, że ich dzieci
są po inicjacji alkoholowej, 43% o
tym nie wie.
14% ankietowanych potwierdziło,
że rówieśnicy sięgają po
papierosy.
1% badanych odpowiedziała
twierdząco.

51% ankietowanych potwierdziło,
że rówieśnicy sięgają po wyroby
tytoniowe.
4% badanych odpowiedziała
twierdząco.

1% badanych odpowiedziała
twierdząco.

2% badanych odpowiedziała
twierdząco.

12% uczniów odpowiedziało
twierdząco
22% uczniów odpowiedziało
twierdząco, dla 48% problem
przemocy w szkole nie występuje

12% uczniów odpowiedziało
twierdząco
32% uczniów odpowiedziało
twierdząco, dla 25% problem
przemocy w szkole nie występuje

5% uczniów zna osoby
doświadczające przemocy

15% uczniów zna osoby
doświadczające przemocy

Od 1 do 3 godzin na komputerze
/Internecie spędza 39% badanych
Od 3 do 6 godzin 16% badanych

Od 1h do 3h na komputerze
/Internecie spędza 45% badanych
Od 3 do 6 godzin 21% badanych

77% uczniów odpowiedziało
twierdząco

88% uczniów odpowiedziało
twierdząco

Badanie ankietowe sprzedawców alkoholu

Niektóre pytania zadane w ankiecie
Czy został Pan/i przeszkolony przez
pracodawcę
Proszę ocenić czy spożycie alkoholu
na przestrzeni kilku lat w Pana/i
miejscowości wzrasta, jest stałe,
maleje?

Procentowy wynik odpowiedzi
Tak odpowiedziało 68 % ankietowanych
Nie odpowiedziało 14 %
Pozostali badani nie pamiętają
Dla 21% badanych spożycie alkoholu wzrasta, dla 61%
utrzymuje się na tym samym poziomie, dla 18% maleje
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Czy zdarzyło się Panu – i, że osoba
niepełnoletnia chciała kupić alkohol
Czy często zdarza się , że ktoś z
dorosłych klientów podejmuje
interwencję w sprawie sprawdzenia
wieku kupujących alkohol?
Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać
alkohol osobom nieletnim, w sytuacji,
gdy osoba ta chciała kupić alkohol dla
rodziców?
Proszę ocenić jak często zdarza się, że
osobom niepełnoletnim sprzedawane
są papierosy w Pana/i miejscowości?

14% tak wiele razy
57 % tak kilka razy
29% nigdy
4% bardzo często
14% czasami
82% nigdy
100% badanych w takiej sytuacji nigdy nie podało
alkoholu
4% często
11% czasami
25% rzadko
60%nigdy

III. Cele programu
Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym
szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, używania
narkotyków i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.
Intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ma na celu
uświadomienia zagrożeń wynikających z uzależnień.
Rozwiązywanie Problemów uzależnień jest ważnym obszarem działania administracji
lokalnej.
Główne kierunki działań w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.
Celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii są:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
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4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Powyższe zadania zawarto w Narodowym Programie Zdrowia przyjętym na 2016-2020.

IV. Realizacja celów
1. Cel w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem realizowany będzie poprzez:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
oraz członków ich rodzin,
b) współpracę z psychologiem, psychiatrą, terapeutą uzależnień, finansowanie ich
wynagrodzeń,
c) podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób, u których istnieją
problemy alkoholowa poprzez:
-badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu - wydawanie opinii przez
biegłych sądowych;
-próba kierowania osób uzależnionych bądź spożywających alkohol w sposób ryzykowny
/szkodliwy na terapię,
-przygotowanie wniosków do Sądu celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
osób uzależnionych, niepodejmujących terapii,
-informowanie o instytucjach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniem,
-monitorowanie uczestnictwa w programach terapii uzależnienia,
d) finansowanie lub dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zajmujących
się problematyką alkoholową lub narkomanii: członków GKRPA, dyrektorów szkół,
nauczycieli.
e) dofinansowanie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.
f) podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA poprzez udział w konferencjach, szkoleniach
oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu.
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g) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym poprzez zwrot
kosztów przejazdu na terapię, jak również zwrot wszystkich kosztów wpisanych w realizację
danego typu terapii (np.: udział w szkoleniach, kilkudniowych warsztatach organizowanych
wraz z wyżywieniem itp.)

2. Cel w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień od
alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie realizowany będzie poprzez:
a)
prowadzenie w Urzędzie Gminy Dębno Punktu Konsultacyjnego dla osób
potrzebujących pomocy tj. dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy,
b) współpracę z Policją m.in. w zakresie procedury Niebieskiej Karty, GOPS, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Poradniami Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz innymi
uprawnionymi instytucjami w zakresie skutecznego reagowania w przypadkach naruszania
prawa i porządku publicznego przez osoby będące pod wpływem narkotyków lub w stanie
nietrzeźwości, a także w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie,
c) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami mogącymi zapewnić pomoc psychologiczną.

3. Cel prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowany będzie poprzez:
a) zakup, prenumeratę i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów
Punktu Konsultacyjnego oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych, placówek
medycznych (np. czasopism profilaktycznych, broszur, ulotek, plakatów, filmów itp.),
b) umożliwienie dostępu do wiedzy fachowej (książki, filmy, ulotki, itp.)
c) dofinansowanie działań realizowanych m.in. przez szkoły i Dębińskie Centrum Kultury
w ramach których aktywnie organizowany jest czas wolny dla dzieci i młodzieży w okresie
ferii i wakacji, podejmujących profilaktykę uzależnień,
d) dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego w Ośrodku Wsparcia
Dziennego w Niedźwiedzy,
e) wspieranie i dofinansowanie wszelkich działań skierowanych do mieszkańców Gminy,
mających odniesienie do profilaktyki uzależnień,
f) udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,
g) realizację programów profilaktycznych w szkołach, rekomendowanych przez m.in.
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
h) finansowanie warsztatów, spektakli i programów profilaktycznych realizowanych
w szkołach i przedszkolach.
i) dofinansowanie nagród w konkursach, kampaniach mających odniesienie do szeroko
rozumianej profilaktyki, organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, GKRPA lub
Dębińskie Centrum Kultury.
j) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą tj. organizacja szkoleń,
konferencji, spotkań mających odniesienie do szeroko rozumianej profilaktyki.
k) działania edukacyjne i szkoleniowe dotyczące rozwiązywania problemów wynikających
z używania środków odurzających, oraz ze stosowania przemocy, skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST.
l) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych,
dotyczących szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia.
ł) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie działań
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
m) organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
z elementami profilaktyki uzależnień,
n) realizację akcji „Zakupu Kontrolowanego”,
o) prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców, mieszkańców Gminy w zakresie szkód
wynikających z używania środków odurzających przez dzieci i młodzież oraz
z nieumiejętnego korzystania z urządzeń z dostępem po Internetu.

4. Cel wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii realizowany będzie poprzez:
a) finansowanie/dofinansowanie imprez, wystaw, prelekcji, konkursów, happeningów,
konferencji promujących zdrowy styl życia, wskazujących szkodliwość działania alkoholu,
i innych substancji psychoaktywnych, szkodliwości z nieumiejętnego korzystania z urządzeń
z dostępem po Internetu oraz przeciwdziałających przemocy.
b) dofinansowanie zajęć sportowych skierowanych do uczniów, promujących zdrowy styl
życia,
c) dofinansowanie działalności świetlic zapewniających dzieciom pomoc w nauce,
organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, zabawy i zajęcia sportowe w tym ich
doposażenie,
d) dofinansowanie letniego wypoczynku: wycieczek, kolonii, obozów terapeutycznych, dla
dzieci i młodzieży szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka uzależnienia,
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e) finansowanie szkoleń dla pracowników placówek medycznych placówek oświatowych
z zakresu procedury wczesnego rozpoznawania problemów alkoholowych, stosowania
procedury Niebieskiej Karty i krótkiej interwencji,
g) wspieranie działań stowarzyszeń i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie,
h) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnie, Zespołem
Interdyscyplinarnym w Dębnie, Komendą Powiatową Policji w Brzesku, Prokuraturą
Rejonową w Brzesku.
5. Cel podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 13* i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego realizowany będzie poprzez:
1. Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia
osób dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom,
których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na
kredyt lub pod zastaw.
2. Przeprowadzanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odpowiedniego postępowania pozwalającego na zgromadzenie materiałów
niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z naruszeniem przepisów określonych w art.
13* i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu
wykrywania naruszeń ustawy.
4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

V. Działania zmierzające do ograniczenia spożywania alkoholu i używania narkotyków.
1. Przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży alkoholu
i spożywania napojów alkoholowych określonych uchwałą Rady Gminy Dębno.
2. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w zakresie wywieszania w miejscu widocznym
informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu osobom do lat 18 i nietrzeźwym.
3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
4. Realizację akcji „Zakupu Kontrolowanego”,
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VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Podstawowym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi w Urzędzie Gminy
Dębno Punkt Konsultacyjny.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski w sprawie
leczenia odwykowego od uzależnionych, ich rodzin, Policji, Prokuratury, Sądu oraz wnioski
anonimowe.
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii podejmuje współpracę z organami administracji publicznej,
jednostkami organizacyjnymi Gminy Dębno, placówkami medycznymi, sołectwami,
organizacjami społecznymi w tym pozarządowymi, grupami oraz osobami prowadzącymi
działalność profilaktyczną.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Komisjami do
spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z innych gmin w celu wymiany
doświadczeń, w zakresie wspólnych konferencji, szkoleń, kampanii, konkursów i innych
imprez poświęconych uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
6. Wójt Gminy Dębno powołuje i odwołuje członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
7. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywanie
obowiązków przysługuje wynagrodzenie:
-za udział w posiedzeniach Komisji - 80,00 zł brutto,
-za każde uczestnictwo na spotkaniu motywacyjno - interwencyjnym - 100,00 zł brutto,
-za dokonywanie oględzin punktów sprzedaży napojów alkoholowych, niezbędnych przy
wydawaniu opinii za każdy punkt - 100,00 zł brutto
-za przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych (za każdy punkt)
– 120,00 zł brutto.
-za każdorazowy udział w posiedzeniach sądu - 100,00 zł brutto.

VII. Środki na realizację zadań.
1. Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż alkoholu.
2. Finansowanie zadań określonych w niniejszym programie odbywa się w oparciu o ustawę
o finansach publicznych, a w przypadku zlecania wykonania zadań publicznych przez
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organizacje pozarządowe stosuje się również przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych ustawą z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.) w odniesieniu do
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

VIII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizacja niniejszego programu następuje poprzez:
1. Zlecanie realizacji zadań wybranemu podmiotowi,
2. Nadzór nad realizacją zleconych zadań,
3. Tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji
programu.
4. Koordynacje działań związanych z realizacja zadań własnych Gminy w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu prowadzi Urząd Gminy
Dębno we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

IX.
Kontrola Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje:
1. Składanie Radzie Gminy rocznego sprawozdania do 31 marca następnego roku z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy.
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