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Zgodnie z ustawą   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   do zadań 

własnych  gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Działania te prowadzone są 

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.   Program jest powiązany z realizacją zadań gminy z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii.  Określa cel, zadania oraz działania mające na celu ich realizacje.   

  Cel będzie realizowany z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie                  

z koncepcją projektowania uniwersalnego, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. / Dz.U. z 2012 r. poz. 1169/, 

oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.                                                                                                               

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok jest kontynuacją  zadań realizowanych w latach ubiegłych   oraz określa sposób 

realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                     

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi 

zmianami / a także zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu 

narkomanii / Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 /.  Działania określone w Programie kierowane są do wszystkich 

mieszkańców gminy,  ponieważ każdy spotyka się z problematyką uzależnień, w szczególności  do dzieci 

i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli, osób 

dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w tym osób pijących alkohol w sposób ryzykowny                   

i szkodliwy, osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowany jest przez Wójta Gminy  przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH. 

 Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej               

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 
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ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

 Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                      

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2.  udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej                      

i prawnej; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej                         

w zakresie rozwiazywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 

tym  prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                   

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.     

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie 

przez radę gminy.  

 

PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA PROGRAMU 

Podstawę prawną opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii stanowią następujące akty prawne: 

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

alkoholizmowi / Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami /, 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz.U. z 2020 r. 

poz.2050/, 

 ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2020 r. poz. 713             

z późniejszymi zmianami /, 

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

/ Dz.U. z 2020 r. poz. 1057/, 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869                

z późniejszymi zmianami /, 

 ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym / Dz.U. z 2019 r. poz. 2365                  

z późniejszymi zmianami /, 
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I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA  

Celem diagnozy jest dostarczenie wiarygodnych informacji mających wpływ na planowanie                              

i realizację Programu.  

1. Podstawowe problemy środowiskowe w opinii mieszkańców gminy Kunice. 

 Za najważniejsze problemy w środowisku lokalnym mieszkańcy uznali bezrobocie, 

alkoholizm oraz zubożenie społeczne. Z pewnością w tych sferach są największe 

oczekiwania wobec władz, związane z podjęciem działań umożliwiających zwiększenie 

poziomu zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu oraz rozwiązywanie problemu 

uzależnień. 

 Bezrobocie przyczynia się do występowania wielu negatywnych zjawisk. Jednym z jego 

skutków jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do narastania konfliktów i napięć 

między członkami rodziny oraz przyczynia się do powstawania patologii społecznych. 

38,8% badanych mieszkańców gminy Kunice deklaruje, że doświadczyło w swoim życiu 

bezrobocia. Badane kobiety oceniają wyżej niż badani mężczyźni szansę znalezienia pracy 

w gminie. 

 Wśród najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym grup w gminie, 

badani mieszkańcy wymieniają osoby uzależnione, osoby starsze oraz rodziny 

wielodzietne. 

 Zaledwie 20,6 % badanych mieszkańców posiada wiedzę na temat działań prowadzonych 

przez władze lokalne, których celem jest wspieranie osób  bezrobotnych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz 

rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne                     

w tym zakresie.  

 Problem nadużywania alkoholu jest wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów 

społecznych przez mieszkańców. 54,3% badanych mieszkańców zauważa wzrost 

spożywania napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś 47,6% respondentów przyznaje,                      

że w czasie ostatniego roku było świadkiem lub doświadczyło nagannego zachowania 

młodzieży spożywającej alkohol. 61,3% badanych uważa alkohol za towar szczególny                         

i postuluje za kontrolowaniem jego sprzedaży. Zaledwie 19,2 % badanych posiada wiedzę 

o prowadzonych lokalnie działaniach mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie 

uzależnieniu. 

 Umiarkowanym problemem wśród badanych mieszkańców gminy Kunice jest problem 

narkotyków. Czterech z badanych mieszkańców przyznaje się do przynajmniej 

jednorazowego użycia narkotyku w swoim życiu. 

 Problemem środowiskowym w gminie Kunice jest przemoc. 18,8% ankietowanych 

przyznała, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemoc fizyczną, a 36% 

badanych zna osobę ze swojego środowiska doświadczają przemocy psychicznej. Ponadto 

36,4% respondentów odpowiedziało, że zna przypadki bicia dzieci  przez ich rodziców czy 

opiekunów. Należy podkreślić, że większość badanych / 70,3 %/ posiada wiedzę na temat 

instytucji, do których należy się zwrócić, by pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy. 

 Szeroka oferta różnego rodzaju form gier hazardowych oraz ich dostępność sprawiają, że 

problem staje się coraz bardziej rozpowszechniony. 60,4% badanych mieszkańców wzięło 

przynajmniej raz w życiu udział w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, 

operatorów telefonicznych, polegających na wysyłaniu płatnych smsów, 12% badanych 

grało przynajmniej raz w życiu na automatach, 10% badanych obstawiło przynajmniej raz 
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w życiu zakłady bukmacherskie, zaś 4% badanych przyznało, że grało kiedykolwiek w grę 

na pieniądze w Internecie.   

 

1. ŻAGROŻENIA W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 Wraz z wiekiem badanych uczniów wzrasta odsetek młodych uczniów 

eksperymentujących z alkoholem, papierosami oraz substancjami psychoaktywnymi. 

Najbardziej rozpowszechnione wśród badanych uczniów jest spożywanie napojów 

alkoholowych oraz palenie papierosów. W grupie badanych uczniów problem 

eksperymentowania z używkami oraz substancjami psychoaktywnymi jest umiarkowany. 

Rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia papierosów oraz używania substancji 

psychoaktywnych wśród badanych młodych mieszkańców gminy Kunice jest na niższym 

poziomie w porównaniu do wyników badań ogólnodostępnych.  

 Spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest stosunkowo poważnym 

problemem. Do spożycia alkoholu przynajmniej raz w życiu przyznało się 34,2% uczniów 

klas 6-8. Ponadto 20,6% uczniów wymienionych klas, którzy mieli przynajmniej raz w życiu 

kontakt z alkoholem, upiło się tracąc kontrole nad własnym zachowaniem.  

 Wśród przyczyn sięgania po napoje alkoholowe dzieci i młodzież często wskazują na picie 

okazjonalne, chęć zaimponowania lub presję rówieśników, co wskazywać może na 

społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez młode osoby. 

 Badania wykazały, że umiarkowanie dużo badanych młodych mieszkańców gminy Kunice 

ma kontakt z tytoniem. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 21,9% 

uczniów.  Do zażywania narkotyków przyznał się jeden uczeń . 

 Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji 

psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. 

 Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarza 

czas wolny, dyskoteki oraz wakacje dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać 

otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie 

wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów. 

 Problemem w gminie są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie spotykają się 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Do znajomości osoby z otoczenia, która 

doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, przyznaje się 39,2 % 

badanych uczniów . 

 Dopalacze cieszą się niewielką popularnością wśród badanych uczniów – żaden z badanych 

uczniów szkoły podstawowej nigdy nie zażył tej substancji.  

 Najbardziej rozpowszechnionymi grami hazardowymi wśród badanych młodych  

mieszkańców gminy Kunice są gry na automatach oraz konkursy organizowane przez 

gazety, telewizję, operatorów telefonicznych. Zdecydowanie mniej badanych uczniów we 

wszystkich grupach wiekowych obstawiało zakłady bukmacherskie lub grało na pieniądze 

w Internecie. 
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2. POZYTYWNE TENDENCJE W DYNAMICE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 Analiza postaw wychowawczych badanych mieszkańców gminy Kunice wykazała, że w 

większości nie uznają specjalnych okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie 

przemocy. Wyniki te są wskaźnikiem właściwych postaw rodzicielskich wobec 

wychowania dzieci, w którym przemoc nie powinna mieć miejsca. 

 Zarówno młodzież jak i dzieci w przeważającej części oceniają  swoje relacje                                    

z rodzicami jako pozytywne, co wskazuje na korzystną atmosferę wychowawczą                           

i przyjazne środowisko domowe panujące w rodzinach. 

 Większość badanych uczniów deklarowała, że zareagowałoby w sytuacji bycia 

świadkiem zachowania agresywnego, co jest pozytywnym zjawiskiem i pokazuje, że 

młodzi ludzie nie są obojętni wobec zjawiska agresji. 

 93,9 uczniów szkoły podstawowej , deklaruje że nie sięgnęłoby po narkotyki, nawet 

gdyby nadarzyła się ku temu okazja. Świadczy to o dużej świadomości związanej ze 

szkodliwością substancji odurzających. 

 Większość badanych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum jest świadoma 

zagrożenia cyberprzemocą oraz uznaje za niestosowne podawanie swoich danych 

osobowych przypadkowym osobom poznanym w Internecie. 

 

3. WNIOSKI DOTYCZĄCE BADANIA PUNKTOW SPRZEDAŻU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. 

 Wśród ankietowanych pracowników punktów sprzedaży, zdecydowana większość / 15 

osób / sprzeciwia się sprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, 

pomimo to 4 badanych sprzedawców przyznało, że zdarza się im sprzedaż alkohol 

osobom nietrzeźwym. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z artykułem 15 ustawy   

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

alkoholizmowi, należy więc przywiązywać wagę do tego, aby artykuł ten był 

przestrzegany.  

 Osoby spożywające alkohol są uznawane za umiarkowane zagrożenie, a na terenie 

punktów sprzedaży czasami zdarzają się nieprzyjemne zajścia związane z piciem 

napojów alkoholowych. W sześciu z badanych punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w gminie doszło do takiego zdarzenia w ciągu ostatniego miesiąca. 

 Ankieta wykazała, że stosunkowo dużo osób niepełnoletnich podejmuje próby zakupu 

napojów alkoholowych bądź papierosów. Badanie wskazuje, że w punktach sprzedaży 

badanym sprzedawcom, zdarza się sprzedaż zakazanych substancji osobom 

niepełnoletnim. 
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4. WSPÓŁPRACA Z MIEJSKĄ IZBĄ WYTRZEŹWIEŃ W LEGNICY 

Gmina Kunice współpracuje z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy od 1998 roku. W roku 2020 

zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia w 2020 roku Gminie Legnica zadań 

publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych                     

z terenu Gminy Kunice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy. Zakres porozumienia realizowany 

jest poprzez: 

 sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości, 

 wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno – sanitarnych, 

 udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy, 

 informowanie osób przyjętych do Izby o szkodliwości spożywania alkoholu oraz 

motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego, 

 współpraca z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami 

określonymi w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innymi instytucjami i organizacjami, 

których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym.  

 

 

Liczba osób dowiezionych do Miejskiej Izby 

Wytrzeźwień w Legnicy z terenu gminy 

Kunice.  

2017 2018 2019 2020                                
/ stan do 

30.09.2020r./ 

Mężczyźni  14 23 18 8 

Kobiety 0 1 4 1 

Osoby nieletnie 0 0 o 0 

Ogółem 14 24 22 9 
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5. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Kunice została 

powołana przez Wójta Gminy Kunice w 2008 roku. Jednym z zadań wykonywanych przez GKRPA  

w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 

doprowadzenie do podjęcia leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu, a co się z tym 

wiąże powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy 

albo systematycznie zakłócają porządek publiczny. 

 

6. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Na terenie gminy obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/234/18 Rady Gminy Kunice z dnia 14 września 

2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kunice. 

       Ustalono na terenie gminy Kunice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży – 23, 

b) w miejscu sprzedaży – 7, 

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% / z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia/: 

a)    poza miejscem sprzedaży – 23, 

b) w miejscu sprzedaży – 7, 

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży – 24, 

b) w miejscu sprzedaży – 6. 

  

Ilość wniosków o wszczęcie postepowania, 

które wpłynęły do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2017 2018 2019 2020 

9 10 20 16 

Wnioski przesłane do biegłych sądowych 2 8 19 3 

Negatywna opinia biegłych – nie diagnozują 

zespołu zależności alkoholowej 

0 0 2 0 

Wnioski oddalone przez Sąd Rejonowy                           

w Legnicy 

0 0 1 1 

Wnioski wycofane przez osobę, która złożyła 

wniosek o wszczęcie postepowania. 

2 0 0 0 

Wnioski w trakcie rozpatrywania przez Sąd 

rejonowy w Legnicy 

0 1 9 10 

Osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do 

podjęcia leczenia / bez wniosku do SR/  

2 1 1 1 
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     Obecnie ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia się następująco   

/ stan na dzień  30 listopada 2020 r. /: 

1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia: 

a) poza miejscem sprzedaży – 14, 

b) w miejscu sprzedaży – 4, 

2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% / z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia/: 

a)    poza miejscem sprzedaży – 14 , 

c) w miejscu sprzedaży – 1,  

3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:  

a) poza miejscem sprzedaży –15 , 

b) w miejscu sprzedaży – 2.  

 

7. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia           

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z późniejszymi zmianami  /. 

Celem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin 

zamieszkałych na terenie gminy. Jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma za zadanie 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą 

pokonać samodzielnie. Pomocy społecznej udziela się rodzinom o niskim dochodzie oraz w 

przypadku występowania okoliczności o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

 W roku 2019 w ramach środków pieniężnych funduszu pomocy  społecznej wsparcia 

finansowego udzielono 76 rodzinom z powodów przewidzianych w art.  7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej . W ramach środków pieniężnych funduszu pomocy społecznej objęto 

pomocą 8 rodzin , w których występuje problem uzależnienia od alkoholu. Z powodu alkoholizmu 

została udzielona pomoc na łączna kwotę 18 257,47 zł . W roku 2020 nie funkcjonowały w gminie 

grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie kierowane 

były do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Legnicy.  

 

 

II. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy gminy Kunice, w szczególności : 

 Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, 

 Dzieci i młodzież szkolna / w tym dzieci ze środowisk zagrożonych/, 

 Rodziny / w tym osoby współuzależnione/ oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 

alkoholowym. 
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III. ZASOBY GMINNE 

Na terenie gminy Kunice rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanią zajmują się: 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny. 

 Komenda Miejska Policji w Legnicy. 

 Placówki kulturalne i oświatowe.   

 Zakłady Opieki Zdrowotnej. 

 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. 

 Urząd Gminy. 

 

 

IV. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

 Głównym  celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających                 

z nadużywania napojów alkoholowych i używania środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie 

poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych , terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  

Cele operacyjne programu :   

1. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych, narkotyków i dopalaczy. 

 

2. Ograniczenie używania alkoholu i narkotyków oraz zmiana struktury spożycia napojów 

alkoholowych poprzez działania wychowawcze i profilaktyczne. 

 

3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, 

opartych o kształtowanie właściwych postaw i wartości. 

 

4. Wspieranie skutecznych procedur kontroli społecznej nad szkodliwymi formami postępowania 

osób nadużywających alkoholu / przeciwdziałanie przemocy/. 

 

5. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz możliwości zapobiegania zjawisku. 

 

6. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. 
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7. Wspieranie działań szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, środowisk abstynenckich 

kreujących właściwe wzorce i popularyzację zdrowego stylu życia. 

 

8. Promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania zjawisku narkomanii, przestępczości i przemocy w 

rodzinie. 

 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kunicach są środki finansowe budżetu gminy 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

 

 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB 

UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 

 

1. Prowadzenie oraz finansowanie  Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych, 

Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie . Porady udzielane są przez terapeutę ds. 

uzależnień oraz psychologa.   

2. Kontynuacja współpracy z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy / Gmina Legnica / w zakresie 

działalności edukacyjno – motywującej dla osób opuszczających MIW.  

3. Podejmowanie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez 

zlecenie biegłym sądowym sporządzenie opinii psychiatryczno – psychologicznej                                            

w przedmiocie uzależnienia. 

4. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych 

zarówno od alkoholu jak i narkotyków i ich rodzin.   

5. Organizowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności w zakresie 

uzależnień i przemocy dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych . 

6. Organizowanie szkoleń adresowanych do nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników 

służby zdrowia ,kuratorów, rodziców i opiekunów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy domowej . 

7. Współpraca z   Niepublicznym Ośrodkiem  Terapii Uzależnień  w Legnicy realizującym programy 

terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 
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UDZIELANIE RODZINOM , W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE I NARKOTYKOWE 

POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ               

W RODZINIE 

 

1. Podejmowanie i dofinansowanie działań, programów związanych z opieką psychologiczną dla 

rodzin dotkniętych przemocą i problemem uzależnienia oraz programów pracy wychowawczej 

przeznaczonych dla rodziców i opiekunów. 

2. Prowadzenie poradnictwa oraz wsparcia dla członków rodzin, w których występują problemy 

uzależnienia.   

3. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Legnicy i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przemocy w Rodzinie w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu wobec osoby uzależnionej od alkoholu. 

5. Podejmowanie działań mających na celu pomoc w zakresie udzielania pomocy w dotarciu do 

stacjonarnych placówek  profilaktycznych lub leczniczych, w tym placówek terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych i leczenia HIV/AIDS. 

6. Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców i innych członków rodziny, jako ważny 

element uświadamiania o istocie współuzależnienia od narkotyków. 

 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII,                       

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 

 

 

1. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki                              

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii /zakupione materiały zostaną 

przekazane dla dzieci i młodzieży, sprzedawców , pracowników służby zdrowia, pomocy 

społecznej, kadry pedagogicznej, kierowców/ w ramach profilaktyki uniwersalnej. 

2. Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych programów                               

i warsztatów profilaktycznych realizowanych także w trakcie imprez sportowo – rekreacyjnych                          

i pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach kryteriów profilaktyki uniwersalnej   . 

3. Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii . 

4. Prowadzenie i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia 

sportowe nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej . 

5. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych. 

6. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących 

ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia. 

7. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież . 
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8. Współorganizowanie i współfinansowanie rodzinnych imprez profilaktyczno-sportowych, 

festynów o tematyce profilaktycznej.  

9.  Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym. 

10. Przestrzeganie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. 

11. Prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi . 

 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII 

 

 

1. Wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych. 

Udzielanie wsparcia finansowego / dotacji /i organizacyjnego podmiotom na projekty z zakresu 

Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wspieranie działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym prowadzonej przez urząd pracy, policję, kuratorów sądowych, 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

3. Organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności lokalnych instytucji , stowarzyszeń i osób 

fizycznych działających w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, przemocy w rodzinie, 

rehabilitacji  osób uzależnionych i współuzależnionych. 

4. Finansowanie zakupu nagród, sprzętu sportowego, artykułów biurowych, spożywczych                            

i materiałów informacyjno – edukacyjnych, niezbędnych do realizacji szkoleń, warsztatów                       

i zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych i imprez o tematyce ściśle 

powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowia. 

5. Finansowanie szkoleń adresowanych do lekarzy, pielęgniarek, realizatorów programów 

podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące 

problematykę przemocy w rodzinie, problemów alkoholowych i narkomanii. 

6. Stała współpraca z placówkami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie 

propagowania zdrowego stylu życia.  

 

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH                         

W ART. 13¹ I 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU 

ALKOHOLIZMOWI 

 

   

1. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim lub 

nietrzeźwym a także w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów 

alkoholowych, gmina występować będzie do Sądu Rejonowego w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 
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2. Organizowanie szkoleń dla osób prowadzących działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą 

napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad sprzedaży                                       

i podawania napojów alkoholowych. 

3. Prowadzenie kontroli w placówkach handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

 Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży. 

 Kontrole prowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy. 

 Zakres kontroli – przestrzeganie warunków  i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu. 

 Czynności kontrolne dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej 

kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej i upoważnionej. 

 Podmiot kontrolowany zobowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do 

przeprowadzenia kontroli. 

 Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się 

do organu  wydającego zezwolenie. 

Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzi się w oparciu o ustawę z dnia                                       

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2277 z późniejszymi zmianami / oraz ustawy z dnia 26 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców                         

/ Dz.U. z 2019 r. poz. 1292  późniejszymi zmianami/.    

 

V. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA KOMISJI. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy                            

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: 

1. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych do podjęcia terapii                            

i kierowanie do leczenia specjalistycznego. 

2. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 

3. Inicjowanie w środowisku działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie. 

4. Prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział                           

w tworzeniu, opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu 

działań zwiększających efektywność przyjętego Programu. 

5. Podejmowanie procedur interwencyjnych w sprawach przemocy domowej oraz dobra 

małoletnich dzieci z rodzin, w których  występują problemy z alkoholem lub przemoc domowa. 

6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Gminy      

Kunice. 
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NARKOMANII W GMINIE KUNICE NA 2021 ROK 

 

 

Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji. 

2. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za każdy dzień, w którym brali udział                                       

w posiedzeniu Komisji w wysokości 150 zł / sto pięćdziesiąt  złotych /. 

3. Wynagrodzenie za udział w Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności podpisanej 

przez członków Komisji. 

4. Członkowie komisji, którzy przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją programu 

korzystają za zgoda przewodniczącego komisji, z własnych środków transportu przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu według zasad przewidzianych dla pracowników Urzędu Gminy. 

5. Członkom Komisji uczestniczących w szkoleniach przysługuje zwrot kosztów podróży na 

zasadach   przewidzianych dla pracowników Urzędu Gminy. 

 

VI. ŻRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

1. Finansowanie działań podejmowanych w związku z realizacją niniejszego programu odbywa 

się w ramach środków własnych Gminy pochodzących /w 100%/ z opłat za korzystanie                                 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Merytoryczną podstawą  decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym są zasady i założenia określone w Gminnym Programie 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na 2021 rok. 

3. Środki na realizację programu z podziałem na poszczególne zadania określone są w budżecie 

Gminy:  

 w zakresie zapobiegania alkoholizmowi : dział 851, rozdział 85154, 

 w zakresie zapobiegania narkomanii: dział 851, rozdział: 85153. 

4. Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zostaną uwzględnione w planie wydatków na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  


