
UCHWAŁA NR XVII/154/20 
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 - 4 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2050) Rada Miejska 
Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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1. WSTĘP 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy                              

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), a zadania własne gminy wynikają 

bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.). Zadania w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, w szczególności: 

• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; 

• działalność wychowawczą i informacyjną;  

• ograniczanie dostępności alkoholu; 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dotyczą w szczególności: 

• działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej; 

• leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych; 

• ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych; 

• nadzoru nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

• zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu                                         

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

• nadzoru nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 

prowadzić do narkomanii.  

 

Szkodliwe używanie alkoholu oraz narkotyków powoduje szkody zdrowotne i społeczne, takie 

jak: naruszenie zasad bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, 

przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Problemy związane z alkoholem oraz innymi 

substancjami psychoaktywnymi powodują także wysokie koszty ekonomiczne, ponoszone 

przez państwo. Koniecznym staje się podejmowanie działań, zmierzających do ograniczania 

popytu i podaży tych środków oraz realizacja zadań, mających na celu redukcję szkód 

zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

Szczególnie istotne jest, by działania te podejmowane były na poziomie lokalnym. Wszelkie 

działania redukujące tego typu szkody i zapobiegające powstawaniu problemów stanowią 

podstawę do przywracania równowagi zdrowotnej i społecznej jednostki oraz osób uwikłanych 

w uzależnienie. Zadania w zakresie redukcji szkód dotyczą wszystkich grup społecznych                        

i stanowią usystematyzowany proces działań profilaktycznych i terapeutycznych. W procesie 

tym istotne miejsce zajmuje edukacja zdrowotna i społeczna, które są realizowane                                    

w środowiskach dzieci i młodzieży, najczęściej w formie programów rekomendowanych przez 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.  
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, zwany dalej Programem, określa strategię 

w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających 

z używania alkoholu i narkotyków. Sposoby realizacji zadań określonych w Programie 

dostosowane są do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości ich realizowania w oparciu                                                 

o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Przy opracowaniu niniejszego Programu 

uwzględnione zostały również wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021rok. Wykorzystano 

także diagnozę problemów lokalnych, opracowaną w 2020r. 

Obowiązek uchwalania niniejszego Programu wynika z art. 41 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2277 z późn. zm.) oraz z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)  

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty 

prawne:  

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 

z późn. zm.),  

3. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365)  

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),  

5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. 

zm.),  

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020r. poz. 176),  

7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 

z późn.zm.), 

8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713.),  

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398.), 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218.),  

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 685.),  

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492). 

 

2. DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Na terenie Gminy Kolonowskie mieszka 5 715 osób (stan na 30 czerwca 2020 r.). Trudno jest 

konkretnie ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie.  
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Pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem objętych jest 

7 rodzin, których dotyczy problem alkoholowy, tj. łącznie 8 osób. Pozostałe dane odnośnie 

usług społecznych, świadczonych na terenie Gminy Kolonowskie, można uzyskać 

z opracowanego Raportu o stanie gminy za 2019 r.  

Sieć szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Kolonowskie, wygląda 

następująco:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem; 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie–Kolonowskie 3 im. Jana  Pawła  

II w Kolonowskiem w dzielnicy Fosowskie z oddziałem przedszkolnym; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe–Spórok im Św. Jacka                                      

w Staniszczach Małych z oddziałami przedszkolnymi w Staniszczach Małych                         

i  w Spóroku; 

4. Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskiem z oddziałem pozamiejscowym; 

5. Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem w 2020 roku zlecił Małopolskiemu Centrum 

Profilaktyki opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Objęła ona: podstawowe 

problemy społeczne związane z bezrobociem, nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy                                    

i narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, 

cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk. 

Celem badania była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym,  

w szczególności obejmujących: 

• postawy społeczne, dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym; 

• zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki 

i dopalacze; 

• zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu  

oraz problematyką uzależnienia; 

• zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów; 

• zagadnienia związane z uzależnieniem od hazardu; 

• zagadnienia związane z przemocą w rodzinie w tym przekonania dotyczące modelu 

wychowania dzieci i młodzieży w kontekście stosowania kar fizycznych; 

• zagadnienia związane z cyberprzemocą oraz uzależnieniami od czynności związanych 

z nowymi technologiami 

 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych 

badań ankietowych, przeprowadzonych wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne 

środowiska: dorośli mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna oraz sprzedawcy i właściciele 

punktów sprzedaży alkoholu. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BDC4C0E6-24D1-48E3-B84A-4C19EFC7D185. podpisany Strona 4

https://bip.kolonowskie.pl/download/attachment/31283/zarzadzenieor00504220202020-05-29.pdf#%5B%7B%22num%22%3A30%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C68%2C747%2C0%5D


 

Poniżej kilka faktów i wniosków, wynikających z przeprowadzonej diagnozy:  

• mieszkańcy wykazują postawy wobec picia alkoholu o niskim poziomie ryzyka. Badani 

respondenci deklarują, że piją w większości okazjonalnie i jednorazowo spożywają 

niewielkie porcje alkoholu; 

• zdecydowana większość badanych mieszkańców spożywa alkohol okazjonalnie. 

Największa liczba badanych przyznała, że spożywa alkohol kilka razy w miesiącu 

(27%) i kilka razy w roku (kolejne 23%), natomiast 19% badanych twierdzi, że 

zachowuje abstynencję. Łącznie 13% badanych spożywa alkohol codziennie lub kilka 

razy w tygodniu. Niepokojący wydaje się wskaźnik sugerujący, że dla co czwartego 

badanego mieszańca alkohol jest źródłem radzenia sobie z przeżywanymi emocjami; 

• łącznie 70% mieszkańców uważa, że należy ograniczać dostęp do napojów 

alkoholowych bądź kontrolować jego sprzedaż; 

• łącznie 46% badanych przychyla się do stwierdzenia, że osoby nieletnie mogą 

z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach; 

• 65%sprzedawców zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby małoletnie 

mają łatwy dostęp do alkoholu; 

• w grupie badanej młodzieży eksperymentowanie z używkami oraz substancjami 

psychoaktywnymi nie stanowi problemu, zgodnie z deklaracjami żaden z uczniów nie 

miał kontaktu z taką substancją i nie wie, gdzie można ją nabyć w swojej społeczności 

lokalnej; 

• zdecydowana większość badanych mieszkańców (73%) twierdzi, że nie ma w swoim 

otoczeniu osób uzależnionych od leków; 

• ankietowani uczniowie z miasta Kolonowskie nigdy nie mieli problemów z prawem 

z powodu przyjmowania alkoholu, dopalaczy i narkotyków; 

• przemoc w mieście jest zjawiskiem niepokojącym, ponieważ 16% respondentów 

deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osoby, która doświadczają przemocy w rodzinie, 

natomiast 30% ma podejrzenia, że tak się dzieje. Prawie połowa ankietowanych była 

świadkiem przemocy w rodzinie (42%), a co piata osoba doświadczyła tego 

bezpośrednio. W pierwszej kolejności była to przemoc psychiczna (18%) oraz fizyczna 

(16%); 

• badani uczniowie dostrzegają ryzyko szkód związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych oraz alkoholu. Wykazują się szeroką wiedzą i świadomością na temat 

specyfiki działania tych środków. 

 

3. GMINNY PROGRAM- CELE, ZADANIA 

Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców, 

podejmowanie działań zmierzających do zmiany struktury spożycia i wzorów używania  

napojów alkoholowych oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych 

oraz terapeutycznych.  
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Realizacja zadań w ramach Programu, finansowana będzie ze środków własnych Gminy, 

pochodzących głównie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłynęły 

do budżetu Gminy Kolonowskie w latach 2018-2020 kształtują się następująco: 

Rok Suma 

2018 106 165,37 zł 

2019 99 759,87 zł 

2020 92 179,73 zł * 

*stan na 05.11.2020 r. 

Z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r., przewiduje 

się uzyskać kwotę 102 000,00 zł. Ze względu na zamknięcie punktów gastronomicznych                             

w początkowym okresie stanu epidemii oraz późniejsze ograniczenie ich działalności, wpływy 

do budżetu gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży za rok 2020 z pewnością będą mniejsze. 

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków przewidzianych na 2021 rok jest 

wyszczególnione w załączniku nr 2. 

 

Program realizowany jest we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności:  

• podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki                                             

i rozwiązywania problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych; 

• Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• organizacjami pozarządowymi; 

• podmiotami gospodarczymi; 

• służbami publicznymi  

 

Cele programu: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Metody realizacji zadania: 

• działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy; 

• kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłych ds. uzależnienia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• podnoszenie poziomu świadomości, wrażliwości i reagowania społecznego, i udzielanie 

stosownej pomocy; 

• współpracę z Poradniami Lecznictwa Odwykowego w Ozimku i  Opolu. 
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2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe i narkotykowe, 

pomocy  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

w rodzinie. 

Metody realizacji zadania: 

• wdrożenie programów psychoterapii współuzależnienia; 

• uczestnictwo przedstawiciela GKRPA w powołanym Zespole Interdyscyplinarnym; 

• zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy 

w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, poprzez pomoc socjalną                            

i psychologiczną; 

• prowadzenie i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie i programów 

rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne; 

• organizowanie konsultacji, poradnictwa dla rodzin z problem przemocy w rodzinie; 

• podejmowanie działań w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                         

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. 

Metody realizacji zadania: 

• profilaktyka uniwersalna; 

• organizowanie szkoleń  i podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz członków GKRPA; 

• prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;  

• realizacja programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca z nimi                                              

w obszarze profilaktyki; 

• rozpowszechnianie w miejscach publicznych informacji na temat choroby alkoholowej, 

narkotykowej i możliwości jej leczenia w następujących formach: artykuły w gazecie 

gminnej, akcja ulotkowa i plakatowa, informacja na stronie internetowej Gminy, 

uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach; 

• dofinansowanie obozów, kolonii, zielonej szkoły, rajdów terapeutycznych 

prowadzonych przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu                                  

i narkotyków; 

• edukacja publiczna w zakresie wpływu stanu epidemii na zwiększenie występowania 

problemów alkoholowych 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
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 Metody realizacji zadania: 

• zaangażowanie organizacji pozarządowych, Biblioteki i Centrum Kultury, Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  policji,  podmiotów leczniczych, placówek 

oświatowych, świetlic wiejskich w realizację zadań gminnego programu; 

• współpraca z organizacjami zajmującymi się innymi uzależnieniami; 

• zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu prawnego                    

i bezpiecznego działania w okresie trwania epidemii; 

• wspieranie działań świetlic wiejskich; 

• współfinansowanie działań sportowych i rekreacyjnych realizowanych przez kluby 

sportowe z terenu gminy; 

• przekazanie dotacji BiCeK , której powierzone zostanie zadanie do realizacji zgodnie 

załącznikiem nr 1 programu; 

• współpraca z Policją, MGOPS-em, Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie 

stosowanej procedury „Niebieskiej Karty” – rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego 

na skutek stosowania przemocy, opracowanie planu pomocy wraz z działaniami 

interwencyjnymi; 

• współpraca z Wydziałami Rodzinnymi i dla Nieletnich sądów powszechnych, 

kuratorami rodzinnymi, pedagogami szkolnymi, placówkami oświatowymi 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy, zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Metody realizacji zadania: 

• podejmowanie działań edukacyjnych (szkolenie, audyt), skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów 

alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku 

życia; 

• podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 

nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw oraz złamania zakazów promocji i reklamy 

napojów alkoholowych; 

• 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; 

• przeprowadzanie odpowiedniego postępowania, pozwalającego na zgromadzenie 

materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów. 
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4. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH:  

1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu. 

2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki                                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

4.  Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku  

do osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, w tym:  

• motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

• udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy                 

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

• kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne  badania 

diagnostyczne, 

• kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  

• udział w postępowaniu sądowym.  

 

5. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej lokalizacji punktów  

sprzedaży alkoholu. 

6. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

zgodnie z przepisami ustawy.  

7. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Członkom gminnej komisji przysługuje wynagrodzenie 150 zł brutto z tytułu udziału                             

w posiedzeniach oraz za wykonywanie powierzonych czynności. Podstawą wypłaty 

wynagrodzenia za udział w posiedzeniu, jest lista obecności członków komisji biorących udział 

w posiedzeniu.  

 

Stan epidemii COVID-19, powstały w 2020 r., skutkował wprowadzeniem Ustawy z dnia                      

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. W związku z koniecznością realizacji obowiązku zachowania dystansu 

społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie różnych 

instytucji i placówek. Pomimo trwającej trudnej sytuacji epidemicznej, pomoc dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy jest świadczona.   
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Załącznik nr 1 

 

 

Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Kolonowskie na rok 2021 

  

 

 Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem, po raz kolejny, pragnie włączyć się 

w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 

2021. Partycypacja w realizacji programu odbywać się będzie  poprzez organizację zajęć dla 

dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, pod nazwą odpowiednio: 

„Kulturalne Ferie” oraz „Kulturalne Lato”. 

 Zajęcia o charakterze warsztatowym i sportowym realizowane będą przy centrach 

aktywności wiejskiej w poszczególnych miejscowościach gminy oraz w sali widowiskowej 

przy OSP w Kolonowskiem, jak również w świetlicy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz 

na gminnych terenach sportowych. W ramach cyklu planowane są także wyjazdy w miejsca 

atrakcyjne turystycznie i inne ciekawe miejsca na terenie Opolszczyzny oraz poza nią, jak 

również w celu przedstawienia sposobów na dobre spożytkowanie energii, na basen czy 

lodowisko oraz do kina. 

 W ramach działań przewidziano także m.in. turnieje sportowe o różnorakim 

charakterze, podchody i rajd rowerowy. Otrzymane przez Bibliotekę i Centrum Kultury 

w Kolonowskiem środki zostaną również przeznaczone na zorganizowanie dwóch rodzinny 

imprez integracyjnych, na rozpoczęcie i zakończenie letnich wakacji. 

 Realizowane działania będą mieć charakter szeroko pojętej profilaktyki alkoholowej 

i narkotykowej. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi dzieciom przeciwdziałanie agresji oraz 

nawyk pożytkowania energii na sensowne spędzanie czasu wolnego. Projekt będzie 

przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowanym społecznie.  

 Zajęcia odbywać się będą w poszczególnych miejscowościach, co spowoduje 

zwiększenie stopnia integracji pomiędzy rówieśnikami z różnych miejsc gminy. Dostęp do 

działań będzie równy dla wszystkich: zapisy odbędą się w tym samym dniu, o tej samej 

godzinie we wszystkich gminnych miejscowościach. 

 Zajęcia będą mieć charakter sportowy, edukacyjny i artystyczny. Wszystko to ma 

na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe) alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wpojenie nawyku 

właściwej jego organizacji. 

 Wszystkie zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 

 

 

 

 

 
Łączny koszt działań: 45.000 zł 
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Rodzaj zajęć Realizowane treści Koszty 

V Gminny Turniej 

Piłki Nożnej Halowej 

Aktywna forma spędzania czasu wolnego pod 

okiem instruktora. Różne grupy wiekowe. 

Integracja z rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie energii. 

Sport jako sposób na przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany jeden 

turniej piłki nożnej halowej dla ok. 30 osób – 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

 

- sędziowie 

- opieka medyczna 

- upominki 

- dyplomy 

- ubezpieczenie 

- poczęstunek 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

Koszt: 1.500,00 zł 

VI Gminny Turniej Petanque 

Aktywna forma spędzania czasu wolnego pod 

okiem instruktora. Różne grupy wiekowe. 

Integracja z rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie energii. 

Sport jako sposób na przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany zostanie 

jeden turniej petanque dla ok. 30 osób – dzieci 

i młodzieży w wieku szkolnym. 

 

 

- dyplomy 

- upominki 

- ubezpieczenie 

- napoje + poczęstunek 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

 

 

Koszt: 900,00 zł 

VIII Gminny Turniej Piłki 

Nożnej 

Aktywna forma spędzania czasu wolnego pod 

okiem instruktora. Różne grupy wiekowe. 

Integracja z rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie energii. 

Sport jako sposób na przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowany jeden 

turniej piłki nożnej dla ok. 30 osób – dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. 

 

- sędziowie 

- opieka medyczna 

- upominki 

- dyplomy 

- ubezpieczenie 

- poczęstunek 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

Koszt: 1.500,00 zł 

Spartakiada na wesoło 

Aktywna forma spędzania czasu wolnego w 

zabawnej formie. Różne grupy wiekowe. 

Integracja z rówieśnikami, zdrowa rywalizacja 

sportowa, właściwe spożytkowanie energii. 

Sport jako sposób na przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

W ramach zadania zorganizowana zostanie 

jedna spartakiada dla ok. 30 osób – dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym. 

 

 

- upominki 

- dyplomy 

- napoje 

- ubezpieczenie 

- wynagrodzenie 

opiekuna/organizatora 

 

 

 

Koszt: 900,00 zł 
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Turniej  laserowy  paintball 

Integracja z rówieśnikami, zdrowe 

współzawodnictwo, aktywność fizyczna 

jako forma wskazywania innego sposobu 

na życie. W ramach programu 

zorganizowany zostanie turniej dla dzieci 

od 8 roku życia i młodzieży, dla ok. 50 

osób. 

- wynajem sprzętu i instruktorów 

- poczęstunek 

- dyplomy 

 

Koszt: 2000,00 zł 

Wycieczki 

Alternatywna forma spędzania czasu 

wolnego. Integracja z rówieśnikami, 

właściwe spożytkowanie energii. 

Poznawanie nowych miejsc jako inspiracja, 

przykłady dobrych praktyk. 

Zorganizowane zostaną wyjazdy dla 45 

osób, do: 

- Gliwic (lodowisko)/Opola (Rollkowisko), 

- Tarnowskich Gór / Olesna (basen), 

- Krasiejowa (Park Nauki i Ewolucji 

Człowieka, Jura Park), 

- Brzegu (Piknik na Florydzie), 

- Katowice (Bajka Pana Kleksa), 

- Kluczborka/Lublińca (kino), 

- Wilkowic (Park Przygód i Atrakcji), 

- Ogrodzieńca (zamek), 

- Wrocławia (ZOO), 

- Zabrza (Główna Kluczowa Sztolnia 

Dziedziczna) 

- Gliwic (palmiarnia, Kolejkowo) 

 

- transport 

- bilety wstępu/koszt 

uczestnictwa 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

 

Koszt: 20.500,00 zł 

Gry terenowe 

(podchody) 

Zabawa na świeżym powietrzu – pod 

okiem opiekuna. Aktywne spędzanie czasu. 

W ramach programu zostanie 

zorganizowany cykl 3 zajęć na świeżym 

powietrzu, po jednym przy każdym z 

centrum aktywności wiejskiej. Każde 

zajęcia przeznaczone będą dla ok. 20 osób. 

- materiały do zajęć 

- poczęstunek 

- opieka 

 

 

 

 

Koszt: 100,00 zł 

Rajd rowerowy 

Wyjazd trasami rowerowymi po terenie 

gminy i poza nią etc. Edukacyjny charakter 

działań przyczyni się do umiejętnego 

wykorzystywania czasu wolnego. 

Uczestnicy będą mieć możliwość 

zapoznania się z atrakcjami terenów, które 

zamieszkują. W ramach programu zostanie 

zorganizowany  wyjazd dla grupy ok. 30 

osób. 

- bilety wstępu 

- poczęstunek i napoje 

- ubezpieczenie 

- opieka 

 

 

Koszt: 1.400,00 zł 

Warsztaty 

oraz zabawy w terenie 

Warsztaty związane z lokalnymi 

tradycjami oraz kulturą, a także warsztaty 

plastyczne (w tym sensoplastyka), 

muzyczne, ekologiczne, kulinarne, 

sprawnościowe, np.: runmageddon i wiele 

innych. Mają na celu przedstawienie 

alternatywnej formy spędzania czasu 

wolnego oraz właściwej integracji z 

rówieśnikami. 

- materiały do zajęć 

- wynagrodzenie prowadzących 

 

 

 

Koszt: 12.400,00 zł 
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Rozpoczęcie i zakończenie 

wakacji 

Zorganizowanie rodzinnych zajęć 

integracyjnych. Właściwa organizacja 

czasu wolnego. Wskazanie  alternatywnych 

form jego spędzania. W ramach programu 

odbędą się dwie rodzinne imprezy 

integracyjne, dla ok. 60 osób każde. 

- poczęstunek 

- materiały do zajęć 

- animacje 

 

 

 

 

Koszt: 2.800,00 zł 

Karnawał dla dzieci 

Impreza integracyjna dla najmłodszych. 

Spotkanie z rówieśnikami, właściwe 

spożytkowanie energii. Impreza mająca na 

celu przedstawienie i kultywowanie 

radosnego charakteru karnawału 

zorganizowana.  

- animacje 

- poczęstunek 

- dekoracje 

Koszt: 1.000,00 zł 
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Załącznik nr 2 

 

Plan Dochodów i Wydatków 

 

 
Środki umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej pochodzić będą z opłat za 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

Z opłat za korzystanie z zezwoleń przewiduje się uzyskać 102 000,00 zł. 

 

Wydatki na realizację zadań ujętych  w gminnym programie na rok 2021. 

 

 

Rozdział 85154 – alkohole 

 

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe     8 100,00 zł 

§ 4210 zakup materiałów      7 000,00 zł 

§ 2800 dotacja celowa dla BiCeK   45 000,00 zł 

§ 4300 dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje 30 900,00 zł 

§ 4110  składki na ubezpieczenie społeczne       400,00 zł 

§ 4120 składki na fundusz pracy        100,00 zł 

§ 4410 podróże delegacje      1 000,00 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki      2 500,00 zł  

 

 

RAZEM      95 000,00 zł 

 

 

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy   3 500,00 zł 

§ 4300 Dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje   3 500,00 zł                                                     

 

 

RAZEM        7 000,00 zł 

 

Rozdział 85505 – żłobek 20 dzieci 

 

300,00 x 19 = 5 700,00 x 12 = 68 400,00 zł 

735,00 x  1  = 735,00 x 12 =   8 820,00 zł  

 

Razem       78 000,00 zł 
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Uzasadnienie

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Kolonowskie w 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja ww. zadań prowadzona jest
w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego
corocznie przez radę gminy.

W odniesieniu do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii niniejsza
uchwała zawiera również program przeciwdziałania narkomanii w gminie.

Program zawiera również działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w latach poprzednich. Określa on lokalne
działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych,
wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Opiera się na założeniach
wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program jest adresowany do całej
społeczności mieszkańców gminy Kolonowskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od
alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, które określa plan finansowy.
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