
UCHWAŁA NR XXIX/299/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/275/21 z dnia 21 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Wierzbinek na rok 2022

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 41 , ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.z 2020r., poz. 2050 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do nr 1 do Uchwały Nr XXVI/275/21 z dnia 21 grudnia 2021roku, w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Wierzbinek na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany: Rozdział III pkt2 lit.c) otrzymuje 
brzmienie: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 
wychowawczych i socjoterapeutycznych”: 

- realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń, warsztatów i konferencji dla rodziców, 
nauczycieli i innych grup zawodowych, 

- wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież 
oraz wzmacniających i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym – rozwój zajęć 
profilaktycznych, 

- profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia – udział w kampaniach i akcjach profilaktycznych 
i informacyjno - edukacyjnych ( szkolenia, warsztaty, konferencje, badania profilaktyczne), 

- zakup materiałów profilaktycznych: programy, prasa, książki specjalistyczne, broszury, plakaty, nagrody 
w konkursach i zawodach, zakup sprzętu sportowego i innych materiałów rekreacyjnych, informacyjnych, 
promocyjnych i edukacyjnych, 

- promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież: finansowanie zajęć, 
imprez i projektów, programów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych oraz wspieranie młodych 
talentów, 

- diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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      Załącznik Nr 1  

      Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbinek na 2022 rok. 
 

      Rozdział I 

     Postanowienia  ogólne 

1. Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców 

Gminy Wierzbinek oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do rozwiązywania istniejących 

problemów. 

2. Program opracowywany jest corocznie w oparciu o: 

- Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

   alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2021 poz. 1119) 

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 

  poz. 1249) 

- Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 2050). 

3. Działania związane z realizacją Programu inicjowane są głównie przez Gminną Komisję ds 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przez nią koordynowane. 

Wykonawcami Programu są osoby, instytucje i organizacje wskazane w dalszej części 

Programu. 

 

Rozdział II 

Charakterystyka gminy i diagnoza 

1. Gmina Wierzbinek położona jest na terenie powiatu konińskiego w województwie 

wielkopolskim. Liczy 7089 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, w tym 5627 osób 

powyżej 18 roku życia ( stan na 01.12.2021r.). Sprzedaż napojów alkoholowych 

prowadzona jest w 18 punktach – sklepach. Średnio na jeden punkt sprzedaży przypada 313 

pełnoletnich mieszkańców gminy. 

W roku bieżącym odnotowano: 

            - w Punkcie Konsultacyjnym 106 wizyt u psychologa, z czego 27 osób zostało objętych       

            pomocą psychologiczną, 

            - w Zespole Interdyscyplinarnym złożono 6 wniosków niebieskiej karty  oraz     nadzorem 

            kuratorskim zostało objętych 11 rodzin, w tym 3 rodziny nadzorem nad osobami nieletnimi       

            i   4   osoby zgłoszone na leczenie odwykowe.   

           Ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju i istniejące obostrzenia nie przeprowadzono    

            kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2021. 

2. Diagnoza problemów społecznych w Gminie Wierzbinek w 2021 roku nie została 

przeprowadzona. 

    

      Rozdział III 

     Cele i zadania programu 

1. Główne cele Programu. 

Ograniczenie 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, młodzież i dorosłych. 

Budowanie współpracy mieszkańców, szkół, instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz 

upowszechniania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania używaniu substancji uzależniających 

przez dzieci i młodzież. 

Propagowanie abstynencji i trzeźwości w społeczności lokalnej. 

Cele będą realizowane w następujących obszarach: 

- Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy ( dzieci, młodzieży i 
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dorosłych), bez względu na stopień indywidualnego ryzyka wystąpienia problemów związanych z 

używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

- Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 

związanych z używaniem alkoholu  i innych substancji psychoaktywnych. 

- Profilaktyki wskazującej – adresowanej do osób, które demonstrują wczesne symptomy 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów 

diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia. 

2. Cele szczegółowe Programu. 

            a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

                uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin z problemami wynikającymi z używania 

                alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie: 

                - diagnozowanie osób z grup ryzyka i udzielanie im informacji na temat negatywnych 

                   skutków nadmiernego spożywania alkoholu i innych substancji uzależniających, 

                - motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 

     - wspieranie działalności punktów konsultacyjnych ( w tym również finansowanie 

                  bieżących kosztów działalności, wyposażenia pomieszczenia i kosztów niezbędnych dla 

                  osób w nich pracujących ), 

                - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez 

                   rozmowy podtrzymujące), 

– dofinansowanie klubów anonimowych alkoholików działających na terenie gminy 

(broszury, materiały dydaktyczne i inne artykuły potrzebne do organizowania 

spotkań), 

– dofinansowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków 

i przemocy w rodzinie na działalność terapeutyczną z terenie gminy /dojazdy  do 

poradni specjalistycznych/ 

     - rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i 

                  informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

 b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz innych uzależnień 

                pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

                rodzinie: 

                - kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu 

                  odwykowemu oraz finansowanie kosztów postępowań sądowych, 

                - finansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych  lub opiekuńczo - 

                   wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i 

                   narkotykowym, 

                - dofinansowanie obozów i kolonii socjoterapeutycznych  dla dzieci i młodzieży z rodzin 

                   z problemem alkoholowym i narkotykowym, 

     - dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie prowadzenia zajęć 

                  socjoterapeutycznych, 

     - organizowanie lokalnych narad, seminariów i spotkań w zakresie wdrażania systemu 

                   pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym i narkotykowym, 

     - wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnego zespołu ds pomocy dziecku i 

                   rodzinie z problemem alkoholowym i narkotykowym, 

                - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie  z 

                   problemem alkoholowym i narkotykowym – dorosłych i dzieci, 

     - zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

                rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz   

 

                 uzależnieniom behawioralnym, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, w tym 

                 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także  działań na rzecz dożywiania      

                 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych              
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                  i socjoterapeutycznych: 

                - realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń, warsztatów i 

                  konferencji dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych, 

                - wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez 

                   rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniających i motywujących do większej 

                   aktywności w życiu społecznym – rozwój zajęć profilaktycznych, 

     - profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia – udział w kampaniach i 

                  akcjach profilaktycznych i informacyjno - edukacyjnych ( szkolenia, warsztaty, 

                  konferencje, badania profilaktyczne), 

     - zakup materiałów profilaktycznych: programy, prasa, książki specjalistyczne, broszury, 

        plakaty, nagrody w konkursach i zawodach, zakup sprzętu sportowego i innych               

        materiałów rekreacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, 

     - promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i    

        młodzież: 

          finansowanie zajęć, imprez i projektów, programów sportowo-rekreacyjnych,     

        kulturalnych i integracyjnych oraz wspieranie młodych talentów, 

     - diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień. 

d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

     problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie: 

     - wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, realizujących programy profilaktyczne 

       poprzez organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz podczas wyjazdów (kolonie, 

       obozy, wycieczki), 

     - prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, 

       przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację 

       kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do mieszkańców, 

     - przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych 

       dla wszystkich mieszkańców. 

e) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 

    ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

    - podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie 

      dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

      osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

    - kierowanie wniosków do sądu w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub 

      nietrzeźwym oraz zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, 

    - występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w przypadku stwierdzenia 

      naruszenia przepisów, określonych w art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

      przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

      Rozdział IV 

         Ustalenia końcowe 

1. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

    Przeciwdziałania Narkomanii: 

    - Wójt Gminy Wierzbinek, 

    - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, 

    - Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Wierzbinku, 

    - Punkt Konsultacyjny w Wierzbinku, 

    - jednostki oświatowe z terenu Gminy Wierzbinek, kluby sportowe i stowarzyszenia działające na 

      na terenie gminy, 

    - Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku, 

    - służba zdrowia, 

    - Policja i Ochotnicze Straże Pożarne, 
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    - Prokuratura, 

    - Poradnia Leczenia Uzależnień w Koninie, 

    - kościoły oraz związki wyznaniowe, 

    - inne podmioty, którym zlecane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

    Alkoholowych. 

    a) Członkom komisji za każdy dzień udziału w posiedzeniu przysługuje zryczałtowane 

        wynagrodzenie i wynosi: 

        - dla przewodniczącego komisji – 200,- zł netto 

        - dla członka komisji – 150,- zł netto. 

Wynagrodzenie , o którym mowa, nie przysługuje członkowi komisji będącemu pracownikiem 

Urzędu Gminy w Wierzbinku, jeżeli posiedzenie odbywa się w czasie pracy. 

b) Członkom komisji pracującym w Punkcie Konsultacyjnym przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości 13,- zł netto za 1 godzinę. 

c) Członkowi komisji, który nie bierze udziału w posiedzeniach i pracach komisji wynagrodzenie 

nie przysługuje. 

d) Wynagrodzenia, o którym mowa wyżej wypłacane są na podstawie listy obecności. 

3. Sprawozdanie roczne z działalności komisji i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii składane jest 

    Radzie Gminy Wierzbinek do dnia 31 marca 2023r. 
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