
UCHWAŁA NR IV.12.2015
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz.1072) w związku z art. 41 ust. 2 zdanie 
pierwsze i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 405, poz. 1356, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz.822, poz.1188), oraz 
art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (2012 r. poz.124, z 2011r.  Nr 117, 
poz. 678, Dz.U. z 2015r. poz. 28), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2015, stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
stanowiącej załącznik do uchwały Rady Gminy Nr VII/34/07 z dnia 18 czerwca 2007 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik do uchwały nr IV.12.2015 
Rady Gminy Komprachcice 

z dnia 10 lutego 2015r. 
 
 
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK  
 

Wstęp 
 
I Organizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

1. Program został opracowany w oparciu o: 
1) ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz.1356 ze zmianami) - dalej zwaną ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz.124) - zwaną dalej 
ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii; 

3) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016; 
2. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z:  

1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
2) Policją; 
3) Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
4) Pełnomocnikiem Wojewody Opolskiego ds. zapobiegania uzależnieniom; 
5) pedagogami szkolnymi, nauczycielami i psychologiem szkolnym; 
6) organizacjami społecznymi i sportowymi działającymi na terenie Gminy; 
7) Zespołem interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 
II Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii . 
      
1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież. 
2. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu  

i narkotyków oraz innych używek. 
3. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkotykowych. 
4. Zmniejszenie rozmiarów naruszania prawa na rynku alkoholowym. 
5. Ochrona rodzin przed przemocą domową oraz dzieci i młodzieży przed agresją rówieśniczą. 
 
III Zadania: 

 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych jak 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, narkotykowych i przeciwdziałania przemocy oraz agresji w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i socjoterapeutycznych, 

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

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.131  
i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
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Główne zadania Sposób realizacji 

I) Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania uzależnieniom, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych i świetlicy profilaktyczno-
wychowawczej. 

1. Spotkania z przedstawicielami instytucji, 
organizacji i placówek posiadających w zakresie 
swojej działalności zadania związane z profilaktyką 
uzależnień. 

2. Przyjmowanie, rozpatrywanie i wdrażanie 
profesjonalnych programów profilaktycznych 
propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia 
w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz 
w świetlicach. 

3. Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży na bazie szkół oraz hali 
sportowej. 

4. Organizowanie lokalnych imprez dla dzieci 
i młodzieży mających wyraźne odniesienia 
profilaktyczne odbywające się przy udziale 
zaproszonych gości: artystów , sportowców, którzy 
otwarcie wspierają bezalkoholowe przedsięwzięcia.  

5. Zakup i rozpowszechnianie ulotek, książek, 
czasopism, nośników danych o tematyce 
profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży. 

6. Współpraca z Komisariatem Policji w Niemodlinie 
i Komendą Policji w Opolu. 

7. Wspieranie materiałami z dziedziny profilaktyki 
uzależnień pedagogów szkolnych, nauczycieli, 
wychowawców zatrudnionych w świetlicach 
szkolnych. 

8. Dalsze finansowanie działalności świetlicy 
w Domecku i zajęć świetlicowych dla dzieci 
i młodzieży.  

9. Prowadzenie działań wspólnie z Policją w ramach 
akcji „Bezpieczna Gmina”. 

10. Współpraca z mediami w celu informowania 
mieszkańców o realizowanych zadaniach 
i planowanych działaniach. 

II)  Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służącym 
rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 
 
 
 
 
 

1. Szkolenie grup zawodowych, które w swojej pracy 
mają kontakt z rodzinami, w których występuje 
problem uzależnień i przemocy. 

2. Tworzenie lokalnej koalicji trzeźwości we 
współpracy z Policją.  

3. Wspomaganie stowarzyszeń, instytucji 
zajmujących się pomaganiem osobom 
uzależnionym i ich rodzinom. 

III)  Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Działalność zespołu prowadzącego rozmowy 
motywacyjno – interwencyjne z osobami 
uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi 
oraz kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu 
wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. 

2. Opiniowanie wniosków o dofinansowanie 
i sfinansowanie autorskich programów 
profilaktycznych. 

3. Kontrola punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
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IV)  Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy uzależnień pomocy 
psychologicznej i prawnej, a  w 
szczególności ochrona przed przemocą w 
rodzinie przy współpracy zespołu 
interdyscyplinarnego  

1. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego „Nadzieja” 
dla osób dotkniętych problemem uzależnienia 
i przemocy w rodzinie. 

2. Dyżur terapeuty raz w tygodniu (2 godziny). 
3. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii 

Uzależnień i Współuzależnień w Opolu. 
4. Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą 

w rodzinie, podejmowanie działań w przypadku 
stwierdzenia faktów przemocy. 

5. Informowanie mieszkańców 
o obowiązujących w przepisach prawnych 
w zakresie przemocy w rodzinie. 

V) Zwiększenie dostępności do pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych.  

1. Prowadzenie rozmów motywacyjnych o podjęciu 
przez osobę uzależnioną leczenia odwykowego. 

2. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się 
profilaktyką uzależnień. 

3. Informowanie społeczności lokalnej 
o możliwościach i sposobach uzyskiwania 
fachowej pomocy w zakresie lecznictwa 
odwykowego. 

4. Edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników 
ryzyka oraz sposobów zapobiegania 
uzależnieniom. 

5. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych 
w zakresie profilaktyki. 

6. Podejmowanie interwencji prawno-
administracyjnych wobec przemocy i innych 
zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych 
przez spożywanie alkoholu.  
 

IV. Harmonogram  zadań  z  zakresu  profilaktyki i  rozwiązywania  problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań własnych na rok 2015. 

Lp. Rodzaj zadania Termin 
realizacji Wykonawca Uwagi 

1 
Kontynuowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dalej 
GKRPA 

praca 
ciągła 

Przewodniczący GKRPA, 
Kierownik GOPS 

 

2 

Działalność na terenie gminy Punktu Konsultacyjnego – 
pomoc, porady, diagnoza, edukacja z zakresu uzależnień 
i przemocy domowej – edukacyjnych z zakresu 
uzależnień i przemocy domowej 

praca 
ciągła 

Instruktor terapii uzależnień 

 

3 
Kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości w placówkach prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych 

raz w roku członkowie GKRPA 
 

4 
Utrzymanie  Punktu Konsultacyjnego oraz telefonu 
zaufania 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS 
 

5 
Tworzenie warunków do bieżącej realizacji GPRPA – 
zakup prasy, materiałów i wyposażenia 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS 
 

6 
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
– dalej GOPS - w sprawie stosowania pomocy osobom 
powracającym z leczenia 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS, 
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7 
Udzielanie Informacji prawnej w zakresie problematyki 
uzależnień i przemocy domowej 
 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS, 
 

 

8 
Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku 
publicznego przez osoby będące pod wpływem środków 
uzależniających w lokalach i w miejscach publicznych 

praca 
ciągła 

Kierownicy lokali, 
organizatorzy imprez, Policja 

 

9 
Szkolenia z zakresu problematyki alkoholowej członków 
GKRPA, przedstawicieli różnych zawodów 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS 
 

10 
Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla 
dzieci i młodzieży oraz rodziców 

praca 
ciągła 

Członkowie GKRPA, 
Kierownik GOPS 
Dyrektorzy szkół 

 

11 

Promowanie i wspieranie profilaktycznych działań 
rekreacyjnych i sportowych przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży pod hasłami propagującymi zdrowy styl życia 
bez środków uzależniających 

praca 
ciągła 

Członkowie GKRPA, 
Dyrektor OSiR, 

Dyrektorzy Szkół, Kierownik 
GOPS 

Kluby sportowe 

 

12 

Promowanie i wspieranie profilaktycznych działań 
kulturalnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pod 
hasłami propagującymi zdrowy styl życia bez środków 
uzależniających 

praca 
ciągła 

Członkowie GKRPA, 
Dyrektor SOK, 

Dyrektorzy Szkół, Kierownik 
GOPS 

 

13 

Inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych 
skierowanych do ogółu mieszkańców promujących życie 
bez nałogów. 
M.in. organizacja IV Festynu Rodzinnego pod hasłem 
„Rodzinne pożegnanie lata bez nałogów” – miesiąc 
czerwiec 

praca 
ciągła 

Członkowie GKRPA, 
Dyrektor SOK, 

Dyrektorzy Szkół, Kierownik 
GOPS 

 

14 
Działania profilaktyczne dla dzieci w okresie 
wakacyjnym polegające na zagospodarowaniu czasu 
wolnego 

praca 
ciągła 

GKRPA, Kierownik GOPS, 
Rady Sołeckie 

 

15 
Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w 
Domecku 

 GKRPA, Kierownik GOPS, 
 

16 

Wprowadzenie procedur służących identyfikacji 
przemocy domowej oraz ich ewidencjonowanie i 
podejmowanie działań zaradczych – procedura 
Niebieskiej Karty 

praca 
ciągła 

Członkowie GKRPA 

 

17 
Dopracowanie i ustalenie procedur interwencyjnych w 
szkołach w zakresie przemocy wśród rówieśników oraz 
spożywania alkoholu przez nieletnich 

praca 
ciągła 

Dyrektorzy szkół 
 

18 

Finansowanie działań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 
2015 

praca 
ciągła 

Kierownik GOPS 

 

 

 
V. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje  za każdorazowy 
udział w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia, określonego 
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679, z 2004r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz.1314). 
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