
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.105.2021 
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

Na podstawie § 7.1.Uchwały nr Nr XXV/226/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kolonowskie, 
zarządzam: 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok  zwanego dalej Programem, stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji, dotyczących projektu Programu. 

§ 2. Określić termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 listopada 2021r. 

§ 3. Projekt Programu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kolonowskie w 
okresie od dnia 15.11.2021r. do 23.11.2021r. 

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłoszeń papierowych lub elektronicznych uwag do 
projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, za pośrednictwem: 

1) poczty elektronicznej na adres na adres: e-mail: umig@kolonowskie.pl        

2) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 
Kolonowskie 

§ 5. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu uwag, projekt Programu zostanie przedłożony Radzie 
Miejskiej Kolonowskiego. 

§ 6. Projekt Programu, o którym mowa w ust. 1, zostanie umieszczony na stronach internetowych 
 www.bip.kolonowskie.pl   i www.kolonowskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Kolonowskie przy ulicy Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w okresie od 15 listopada 2021 r. do 23 
listopada 2021 r. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywnaia Problemów Alkohlowych. 

 

   

Burmistrz Kolonowskiego 
 
 

Norbert Koston 
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WSTĘP 

Program to podstawowy dokument polityki społecznej i zdrowia publicznego, który 

ma służyć realizacji kierunków i celów działań na rzecz poprawy zdrowia, w szczególności 

w obszarze problemów uzależnień. 

Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku czy statusu 

społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane                

z nadużywaniem alkoholu i  środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie.  

Negatywne efekty działania alkoholu dotykają nie tylko „pijącego”, ale również otaczające 

go osoby. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje 

funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną 

cierpienia dorosłych i dzieci1. 

Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego, rok 2020 i 2021 okazał się 

szczególnie trudny dla wielu rodzin. W związku z powyższym również WHO zachęca do 

ograniczania dostępności alkoholu na czas pandemii COVID-19. Światowa Organizacja 

Zdrowia ostrzega, że w czasie epidemii koronawirusa sięganie po alkohol zwiększa podatność 

na problemy zdrowotne, nasila ryzykowne zachowania, zaburzenia o podłożu psychicznym 

oraz zjawisko przemocy. 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.  

Według amerykańskich ekspertów, jednym ze skutków psychologicznych doświadczeń 

pandemii, będzie zwiększone używanie substancji psychoaktywnych i większe 

prawdopodobieństwo wystąpienia wielu innych niebezpiecznych zachowań, uzależnień 

behawioralnych czy problemów psychologicznych2. Wskazują na to autorzy materiałów3 dla 

doradców, nauczycieli i rodziców, opracowanych podczas pandemii COVID-19 przez 

amerykańską agencję rządową SAMHSA(Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration) zajmującą się problemami z  uzależnieniami i zdrowiem psychicznym. 

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 

 
1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku, Warszaw 2017, s.25. 
2 Ekspertyza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
https://www.parpa.pl/images/Ekspertyza_IPZIN_pod_kierunkiem_dr_Sz._Grzelaka_.pdf 
3Talking With Children: Tips for Caregivers, Parents, and Teachers During Intectious Disease Outbreaks, SAMHSA 2020  
https://store.samhsa.gov/product/Talking-With-Children-Tips-for-Caregivers-Parents-and-Teachers-During-Infectious-Disease 
Outbreaks/PEP20-01-01-006  
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alkoholowych na 2022 rok. 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 2019r. 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 2020r. poz.),  

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

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 2020r. 

poz. 218.),  

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

 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Na terenie Gminy Kolonowskie mieszka 5670 osób (stan na 31 grudnia 2020r.). Trudno jest 

konkretnie ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Ilość osób zgłoszonych do 

GKRPA w 2020 roku wyniosła 7 osób.  Z pomocy psychologa w 2020 roku skorzystało 138 

osób. 

Jeśli chodzi o sieć szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Kolonowskie, gdzie są realizowane programy profilaktyczne, to wygląda ona następująco:  

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

W czerwcu 2021r., została przeprowadzona akcja pt. „Tajemniczy Klient” w 11 punktach 

detalicznych posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu na badanym terenie. 

Przeprowadzenie badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim miało na celu ukazanie 

skali tego zjawiska w środowisku lokalnym oraz promocję dobrych praktyk w przypadku 

odpowiedzialnych sprzedawców. Głównym celem spotkania było uświadomienie 

konsekwencji wynikających z niedozwolonej i nielegalnej sprzedaży alkoholu. 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kolonowskie nie ulega dużym 

zmianom w ostatnich latach. 

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2020 - 2020  

na terenie Gminy Kolonowskie 

Rok  

poza miejscem sprzedaży (detal) w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu 
R 

A 

Z 

E 

M 

według zawartości alkoholu 

do 

4,5% oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkiem 

piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

do 

4,5% oraz 

piwa 

(A) 

od 4,5% 

do 18% z 

wyjątkie

m piwa 

(B) 

Powyżej 

18% 

(C) 

2017  3 188 951,47 1 560 301,62 228 408,05 1 400 241,80 920 943,01 590 947,40 22 833,00 307 162,61 

2018  3 213 154,95 1 571 929,69 224 063,97 1 417 161,29 973 524,04 588 884,06 80 895,63 303 744,35 

2019  2 856 210,49 1 403 651 90 198 509,85 1 254 048,74 889 748,56 577 562,78 29 962,20 282 223,58 

2020 3 287 007,11 1 476 000,53 261 707,53 1 549 299,05 675 542,97 461 958,58 18 086,00 195 498,39 

 

Pozostałe informacje można uzyskać w Raporcie o stanie Gminy za 2020 rok. 
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GMINNY PROGRAM- CELE I ZADANIA 

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień 

mieszkanek i mieszkańców Gminy Kolonowskie przez zachowania prozdrowotne i pełne 

uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym  i rodzinnym. 

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 2018-2021 kształtują się następująco: 

Rok Suma 

2018                106 165,37 zł 

2019 99 759,87 zł 

2020 92 704,73 zł  

2021 103 589,18 zł* 

*stan na 29.10.2021r. 

 

Z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r., przewiduje się 

uzyskać kwotę 102.000,00 zł. Ze względu na zamknięcie punktów gastronomicznych                             

w pierwszym kwartale 2021r. oraz ograniczenie ich działalności, wpływy do budżetu gminy za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2022 

mogą być mniejsze w porównaniu do lat poprzednich.  

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków przewidzianych na 2022 rok jest 

wyszczególnione w załączniku nr 2. 

 

Realizatorem Programu jest: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, Wydział Spraw 

Obywatelskich- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W celu realizacji Programu współpraca głównie z: 

o placówkami oświatowymi, 

o Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

o organizacjami pozarządowymi,  

o służbą zdrowia, 

o Policją, 

o Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, 

o innymi instytucjami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy.             
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Cel szczegółowy Zadanie Wskaźnik 

osiągnięcia celu  

Termin 

realizacji 

 

Zwiększenie działalności 

informacyjno-edukacyjnej                  

w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych                    

i przeciwdziałania 

narkomanii 

 

o Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych 

skierowanych do różnych grup odbiorców 

o Prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających. 

o Zapewnienie  ciągłości  w  realizacji  zadań  

profilaktycznych  i  wychowawczych  szkoły  w  czasie 

epidemii w realiach pracy zdalnej 

o Upowszechniania informacji na temat dostępu do 

działań profilaktycznych 

 

o Liczba 

przeprowadzonych 

kampanii 

o Liczba uczestników 

o Liczba działań 

 

 

 

I-XII 2022 

 

 

 

 

 

 

Poszerzenie działalności 

profilaktycznej w zakresie 

rozwiazywania problemów 

alkoholowych i narkomanii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych 

adresowanych do uczniów 

o Organizowanie półkolonii oraz kolonii z programem 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 

o Aktywna współpraca z gminnymi szkołami w zakresie 

realizacji akcji edukacyjnej obejmującej formy 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci (między innymi poprzez informowanie o 

zjawisku narkomanii i jej skutkach, realizację zajęć 

profilaktycznych i edukacyjnych (warsztaty , konkursy 

, pogadanki)  

o Promowanie zdrowia psychicznego i zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży) 

o Przekazanie dotacji dla Biblioteki i Centrum Kultury w 

Kolonowskiem, której zostanie powierzone zadanie do 

realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 programu 

 

o   Wysokość środków  

finansowych  

o   Liczba umów 

o   Liczba osób objętych 

działaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 2022 

 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej                         

i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych oraz ich 

rodzin 

o Wspieranie działalności instytucji oraz organizacji 

prowadzących działalność w obszarze profilaktyki, 

leczenia oraz rehabilitacji osób uzależnionych 

o Współpraca z Poradniami Lecznictwa Odwykowego w 

Ozimku i w Opolu 

 

o  Wysokość środków  

finansowych  

o  Liczba umów 

o  Liczba osób objętych 

działaniem 

 

I-XII 2022 

 

Udzielanie rodzinom 

dotkniętych problemem 

uzależnień i przemocy 

pomocy psychospołecznej 

o Prowadzenie porad psychologicznych, terapeutycznych 

o Kierowanie osób uzależnionych na badania przez 

lekarza biegłego i biegłego psychologa w celu wydania 

opinii 

o Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu 

o Liczba porad 

o Liczba wydanych 

opinii 

o Liczba wniosków 

skierowanych do Sądu 

 

 

 

 

 

I-XII 2022 

 

 

Podnoszenie kompetencji 

kadr 

 

 

o Zwiększanie kompetencji oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób działających w 

obszarze profilaktyki uzależnienia od alkoholu 

o Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków 

GKRPA  

o  Liczba szkoleń 

o  Liczba uczestników 

o  Liczba spotkań  

 

 

 

I-XII 2022 
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ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu: 

o współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

o prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

o podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku  do 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, w tym:  

o motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, 

o udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy  w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

o kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne  badania diagnostyczne 

o kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się  

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  

o udział w postępowaniu sądowym.  

 

2. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej Kolonowskiego lokalizacji 

punktów  sprzedaży alkoholu, 

3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie 

z przepisami ustawy.  

4. 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.  

 

 

Podsumowując, działania profilaktyczne są bardzo potrzebne, a żeby były skuteczne, ważna 

jest dobra współpraca wszystkich instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację 

gminnego programu. 
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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. 
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Łączny koszt działań: 45.000 zł 

 

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 

- materiały do zajęć 

- wynagrodzenie prowadzących 

 

 

 

Koszt: 12.400,00 zł 
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spędzania czasu wolnego oraz właściwej 

integracji z rówieśnikami. 

 

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 102 200,00 zł. 

 

 

Rozdział 85154 – alkohole 

 

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe,                                   9.500,00 zł 

§ 4210 zakup materiałów                               7.000,00 zł 

§ 2800 dotacja celowa dla BiCek                                     45.000,00 zł 

§ 4300 dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje               30.000,00 zł 

§ 4410 podróże delegacje                                                   1.000,00 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki                                              2.700,00 zł  

 

 

RAZEM                                                                                                                   95.200 ,00 zł 

 

 

 

 

 

Rozdział 85153  - zwalczanie narkomanii. 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                              3.500,00 zł 

§ 4300 Dopłata do kolonii, szkolenia, prelekcje                   3.500,00 zł                                                     

 

 

 

RAZEM                                                                                                                    7 .000,00 zł 
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FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 

Wypełniony Formularz konsultacyjny, zawierający uwagi i opinie do projektu Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii na 2022 rok należy przekazać w terminie do dnia 23 listopada 2021r.: 

• drogą elektroniczną na adres: umig@kolonowskie.pl 

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty 

decyduje data wpływu pisma) 

• lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu 

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym 

formularzu. W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na 

kopercie należy dopisać: Konsultacje społeczne projektu Gminnego programu profilaktyki                    

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 
 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                 OSOBA FIZYCZNA          INSTYTUCJA 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA INSTYTUCJI (jeśli dotyczy)  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

E-MAIL  

TELEFON   

LP. 

CZĘŚĆ PROJEKTU, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA/OPINIA 

(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ, 

PUNKT, NR STRONY) 

ZAPIS W PROJEKCIE, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA/OPINIA 

TREŚĆ 

UWAGI/OPINII LUB 

ZAPROPONOWANY 

ZAPIS 

UZASADNIENIE UWAGI/OPINII LUB  

ZAPROPONOWANEGO ZAPISU 
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FORMULARZ KONSULTACYJNY 

PROJEKTU Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok 

 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu dla potrzeb konsultacji społecznych projektu Gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 

r., poz. 1182 z późn. zm.) 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez 

Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-

mail: umig@kolonowskie.pl,  

2) Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-

mail: iod@kolonowskie.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

2022 rok - przetwarzanie następuje stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

4) Z Pani/Pana danych osobowych potrzebnych do realizacji celu przetwarzania  będziemy korzystać przez 

czas niezbędny do jego realizacji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi 

przechowywać dane, m.in. ze względów podatkowych i archiwalnych (stosownie do czasu określonego w JRWA),  

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcami systemów 

informatycznych i usług IT, 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii 

oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 

konsultacjach. 
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