
UCHWAŁA NR XLV/263/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022-2025 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022r., 
poz. 559 ze zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2021r., poz.1119 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022-2025 stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XL/209/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 października 2021r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta 
i Gminy Międzylesie na rok 2022 i Uchwała nr XXVI/132/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 
29 października 2020r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta 
i Gminy Międzylesie na lata 2021-2023. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Międzylesiu 

 
 

Jerzy Marcinek 
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I.  Wstęp  

 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022 – 2025, zwany 

dalej Programem,   jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań 

własnych gminy, w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii, przemocy w rodzinie, uzależnień behawioralnych i innych problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej 

osób uzależnionych, na terenie gminy Międzylesie. Jest jednocześnie kontynuacją 

działań związanych z kształtowaniem lokalnej polityki społecznej w tym zakresie.  

Wcześniejsze działania Gminy opierały się na dwóch odrębnych programach                     

tj. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz na Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1956 ) określa zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ich 

finansowania, wskazała również jednostki samorządu terytorialnego, jako 

realizatorów tych zadań. Wprowadziła jednocześnie zmiany w ustawie z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ) określając, iż realizacja zadań „jest prowadzona                 

w postaci uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki                           

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który 

stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia 

cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane                                      

z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym”.  

Zgodnie z art.4 1 ustawy 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 gmin. W szczególności zadania te obejmują:   

1. zwiększanie 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 oraz 

działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 

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

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych;  
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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 przez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej. 

 

Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  do 

zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, poprzez realizację 

zadań obejmujących:  

1. zwiększanie 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 rozwiązywania 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 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej                         

i kontraktu socjalnego. 

 

 

Gminny Program uwzględnia założenia celu operacyjnego nr 2 „profilaktyka 

uzależnień” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, obejmując 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem alkoholu, 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

ryzykownymi zachowaniami.  Założenia tego celu dotyczą w szczególności: 

1. edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, 

2. monitorowania i badania problematyki związanej z sytuacją 

epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych                    

i nowych środków psychoaktywnych, alkoholu, 

3. edukacji kadr uczestniczących w realizacji zadań, 

4. poszerzania i udoskonalania oferty oraz wspierania realizacji 

programów profilaktyki, 

5. poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, 
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socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin                       

z problemem alkoholowym i ich rodzin, 

6. zwiększenia dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej 

pomocy osób doznających przemocy w rodzinie, 

7. redukcji szkód, leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób 

uzależnionych oraz ich bliskich. 

 

 

II. Podstawa prawna Programu 

  

Program realizowany będzie w oparciu o następujące przepisy: 

 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021  r. , poz. 1119 ), 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U                    

z 2020r. poz. 2050)  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j Dz. U. z 2021r., poz. 1249), 

• Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U z 2021r., 

poz.183) 

 

Ponadto Program zgodny jest z  krajowymi i lokalnymi programami, takimi jak: 

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U z 2021r., poz.642) 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (M.P                 

z 2021r., poz.1204) 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzylesie na lata 

2016-2024 (uchwała nr XX/93/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 

28 czerwca 2016r.) 

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Międzylesie na lata 2021-2025 (uchwała nr 

XLI/221/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 listopada 2021r.) 

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Międzylesie na lata 2022-2024 

(uchwała nr XLI/222/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 listopada 

2021r.) 

 

 

 Polskie prawo bardzo wyraźnie wskazuje, że krzywdzenie członków rodziny 

jest przestępstwem i jak każde inne podlega karze. Każda osoba doznająca krzywdy 

ma prawo do ochrony, a przede wszystkim do powstrzymania i przerwania 

przemocy. Osoba będąca ofiarą przemocy w rodzinie ma za sobą na ogół wiele 

przykrych i trudnych doświadczeń, jednocześnie doświadczać może poczucia 

bezskuteczności własnych działań, które miałyby przerwać przemoc, a także 
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doznawać może wielu trudnych doświadczeń ze strony instytucji mających na celu 

przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie. Bardzo istotne jest, by przełamywać 

stereotyp    i wyraźnie podkreślać, że żadne zachowanie osoby nie usprawiedliwia 

przemocy i do niej nie upoważnia. Długotrwała przemoc rodzi określone skutki u 

osoby jej doznającej: wstyd, strach, bezradność, złość, określone objawy 

somatyczne i wiele innych. 

Ważne jest więc, by pomoc ofiarom przemocy w rodzinie szła wielotorowo. Powinny 

to być   z jednej strony konkretne oddziaływania prawne, a z drugiej strony 

psychologiczne. 

  

 

 

III. Adresaci i realizatorzy Programu 

 

Gminny Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Międzylesie, 

ze szczególnym uwzględnieniem czterech grup osób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby używające i 

nadużywające  

Osoby 

uzależnione  

 

Dzieci i młodzież 

szkolna 

Członkowie rodzin osób  

uzależnionych (w tym 

przemoc domowa) 

Mieszkańcy gminy Międzylesie 
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Głównym Realizatorem Programu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu,                         

a realizację Programu koordynują: 

- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu (do realizacji zadań                             

z zakresu przeciwdziałania narkomanii). 

 

Instytucje działające na terenie gminy Międzylesie, z którymi Urząd Miasta i Gminy 

współpracuje w celu prowadzenia działań profilaktycznych, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii :  

 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           

w Międzylesiu 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie 

- Komisariat Policji w Międzylesiu 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Domaszkowie 

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu 

- Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu 

- Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ Kazimierz Juźwin 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

- Biblioteka Publiczna MiG Międzylesie 

- Stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie gminy 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku 

- kuratorzy Sądu Rejonowego 

- Miejsko-Gminny Polski Komitet Pomocy Społecznej 

- Kościoły i związki wyznaniowe, 

- instytucje zajmujące się pomocą rodzinie 

- inne podmioty, także spoza tereny gminy Międzylesie, które po 

przedstawieniu programy włączą się w realizację zadań z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 
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IV. Cele, zadania i oczekiwane efekty programu 

 

 

Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji 

społecznych, skutków zdrowotnych oraz zaburzeń życia rodzinnego  wynikających 

z używania alkoholu,  narkotyków, substancji psychoaktywnych oraz  

zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 

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

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych). 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                       

w rodzinie. 

5. Przeciwdziałanie przemocy  domowej. 

 

 

 Cel główny realizowany będzie na trzech poziomach profilaktyki uzależnień: 

1. profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich 

mieszkańców gminy Międzylesie, 

2. profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup osób                                        

o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów związanych                         

z uzależnieniami, 

3. profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które 

przejawiają wczesne symptomy problemów związanych                                 

z uzależnieniami,  
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Zadania Programu. 

 

 

 

ZADANIE 1 – planowany budżet  24.000.-zł 
 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych i uzależnień 

behawioralnych 
 

1.  Poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego o specjalistów 

2.  

 

 

Prowadzenie  systemu informacji dotyczących oferty leczenia oraz 
pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 

uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. 

3.  Udzielanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla stowarzyszeń 

prowadzących działalność mającą na celu reintegrację osób 
uzależnionych po przebytym leczeniu odwykowym 

4.  Prowadzenie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii rozmów 
motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego 

(wynagrodzenia dla członków komisji , zakup materiałów biurowych, 
szkolenia członków). 
 

5.  Współpraca GKRPA i PN z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w zakresie realizacji procedury zobowiązującej do leczenia 
odwykowego wobec osób, które w związku z używaniem alkoholu lub 

narkotyków swoim zachowaniem powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację nieletnich, zakłócają spokój i porządek publiczny. 
 

6.  Organizacja szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji w 
zakresie motywowania osób nadużywających środków 
psychoaktywnych do zmiany zachowania, w tym do uczestnictwa w 

programach edukacyjnych 

7.  Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie lecznictwa i 

rehabilitacji osób uzależnionych. 
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ZADANIE 2 – planowany budżet  56.000,-zł 
 

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,    

a w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
zajęć sportowych, warsztatów doskonalących umiejętności, które są 

ważne dla trzeźwego życia 

1.  Rozprowadzanie ulotek, plakatów, zawierających treści informacyjno-
edukacyjne dotyczące problemu alkoholowego, narkotykowego oraz 

przemocy. Przekazanie rodzicom uczniów obu szkół informacji na temat 
używania, a także skutków 

działania narkotyków i dopalaczy. 

2.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

oraz działalności szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

3.  Organizacja działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i 
młodzieży, takich jak: koncerty, konkursy plastyczne, spektakle 

profilaktyczne, będące elementem szerszych oddziaływań 
podejmowanych w ramach profilaktyki uzależnień. 

4.  Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje 
trzeźwościowe, a także kluby sportowe, jednostki oświatowe, sołectwa. 
Np. organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla 

młodzieży, mających wyraźne odniesienie profilaktyczne - nie tylko 
odbywających się bez alkoholu i narkotyków, ale w sposób szczególny 

eksponujących ten fakt. Imprezy profilaktyczne, o których mowa 
powyżej mogą towarzyszyć (w wydzielonych miejscach) stałym 
przedsięwzięciom kulturalnym trwale wpisanym w życie gminy np.: 

festynom, dożynkom, „Dniom Międzylesia”, Festynom Przygranicza ,  
wszelkim imprezom sportowo – rekreacyjnym organizowanym np. z 

okazji Dnia Dziecka 

5.  Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych, zwłaszcza tych, 
które są rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, ale również autorskich programów np. nauczycieli i 
młodzieży 

6.  Organizacja warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców 
uczniów wszystkich szkół z terenu gminy pod nazwą „Zagrożenia 

młodzieży związane z alkoholem, narkotykami, internetem. Rola 
rodziców w skutecznym zapobieganiu tym zagrożeniom”. 

7.  Realizacja działań profilaktycznych „Sport przeciw uzależnieniom” przy 

współudziale klubów sportowych, sołectw, parafii i i lokalnych 
stowarzyszeń, np. OSP 

Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych w ich działalności 
związanej z kształtowaniem wśród młodzieży właściwych postaw 
życiowych wolnych od nałogów i uzależnień 
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8.  Realizacja w bibliotece i jej filiach, ośrodkach kultury, spotkań pod 

nazwą „Czytamy i pomagamy rodzinie” w ramach programu „Rodzina 
jest najważniejsza”. 

9.  Przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i 
rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w ramach warsztatów 

„Szkoła dla rodziców”. 

10.  Przeprowadzenie kampanii „Odpowiedzialny sprzedawca” mającej na 
celu respektowanie przez sprzedawców napojów alkoholowych zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

11.  Przestrzeganie zasad cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży, oraz kontrola stosowania zasad obrotu tymi 

napojami, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych problemem 
alkoholowym, szkolenie dla handlowców w zakresie przestrzegania 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

12.  Finansowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli, których celem jest 

zwiększenie ich kompetencji w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi. 
 

 

 

ZADANIE 3 – planowany budżet 34.000,-zł 
 

Udzielanie rodzinom dotkniętym problemem uzależnień pomocy 
terapeutycznej, prawnej, psychospołecznej, a w szczególności udzielanie 

pomocy w zakresie ochrony przed przemocą domową 

1.  Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dorosłym członkom 

rodzin osób  uzależnionych, w tym ofiarom przemocy domowej 
uzależnionych. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 
 

2.  Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i 
społecznymi wynikającymi z funkcjonowania w rodzinie alkoholowej,  lub 

dotkniętej problemem narkotyków. 

3.  Udzielanie porad prawnych  członkom rodzin osób uzależnionych i ofiar 

przemocy    domowej . 

4.  Dofinansowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzącej zajęcia 

dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień 

5.  Dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień. na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i 

Gminy w sprawie : „określenia zasad dofinansowania zadań ze środków 
pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” 

6.  Opracowanie oferty pomocy dla rodzin osób uzależnionych i 
rozpropagowanie jej w postaci ulotek, plakatów wśród mieszkańców 

gminy. 

7.  Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń w zakresie 
interdyscyplinarnej pracy z rodzinami osób uzależnionych 
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ZADANIE 4 – planowany budżet 84.000,-zł 
 

Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemu uzależnień 
 

8.  Działania w kierunku utworzenia Lokalnej Koalicji Trzeźwościowej, 

której zadaniem będzie wypracowanie strategii działań lokalnej 
społeczności w zakresie rozwiązywania problemu uzależnień 

9.  Wspieranie finansowe i merytoryczne środowisk trzeźwościowych. 

10.  Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień w celu określenia 

skuteczności prowadzonych dotychczas działań w zakresie realizacji 
lokalnej polityki związanej z rozwiązywaniem problemu alkoholowego  
i narkotyków oraz uzależnień behawioralnych. 
 

11.  Prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką i 
rozwiązywaniem problem uzależnień w celu zwiększenia umiejętności  

i kompetencji do prowadzenia powyższych działań 

12.  Doposażenie placówek prowadzących programy dla dzieci z grup ryzyka 

w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych 

13.  Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych 
podejmowanych przez organizacje i ruchy abstynenckie - w oparciu  

o przedstawione programy 

14.  Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane  

z profilaktyką problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

15.  Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm i sklepów 

prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych i innych 
używek 

16.  Organizowanie środowiskowych programów profilaktycznych 
obejmujących różne sfery funkcjonowania lokalnej społeczności 

17.  Wspieranie organizacyjne i finansowe programów  diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych, uzgodnionych  z właściwymi  zakładami 
opieki zdrowotnej. 

18.  Realizacja programu „Trener Osiedlowy” 

19.  Dofinansowywanie inicjatyw społecznych mających na celu 

zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży np. poprzez 
sport, turystykę , w uzasadnionych wypadkach doposażenie w 

odpowiedni sprzęt. 

20.  Wykonanie gadżetów nawiązujących do profilaktyki przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii 
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Efekty realizacji programu: 

 

1. Zwiększenie świadomości społecznej i motywacji do kształtowania postaw 

zdrowotnych mieszkańców gminy. 

2.  Uświadomienie mieszkańcom gminy zdrowotnych i społecznych skutków 

nadużywania alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz stoso-

wania przemocy domowej. 

3. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnio-

nym od substancji psychoaktywnych  

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających                                    

z uzależnienia,  współuzależnienia i przemocy. 

 

 

 

 

V. Finansowanie gminnego Programu 

 

 Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na lata 2022-

2025 są i będą finansowane corocznie z dochodów budżetu uzyskanych z: 

 opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,                          

o których mowa w art. 11 1 ustawy tzw. „korkowe”, 

 tytułu wprowadzonego podatku od sprzedaży napojów alkoholowych                          

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art.9 2 ust.11 ustawy, tzw. 

podatek od małpek.  

 

 Zadania Programu mogą być również finansowane ze środków pozyskanych                      

z innych źródeł, zarówno przez Gminę oraz podmioty zewnętrzne realizujące 

Program. 

 

Środki finansowe na realizację programu na rok 2022 zostały zabezpieczone                

w uchwale budżetowej i będą zabezpieczane na każdy rok trwania programu.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie będzie 

przedkładała Burmistrzowi  preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy                   

w terminie do końca stycznia.  
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VI. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy 

w szczególności: 

a. Pełnienie funkcji inicjującej i opiniodawczej wobec działań z zakresu 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzylesie na 

lata 2022-2025, 

b. Kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie do biegłych,                  

w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia (zgodnie z przepisami 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a w 

uzasadnionych przypadkach kierowanie do sądu wniosków o wydanie 

orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

c. Wskazywanie instytucji, miejsc, punktów konsultacyjnych, ośrodków 

terapii osobom zgłaszającym się do komisji, które chcą podjąć leczenie 

odwykowe dobrowolnie, 

d. Opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą. 

 

Zasady wynagradzania członków Komisji: 

1. Przewodniczący komisji za wykonywane czynności otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 500,-zł brutto. W przypadku 

niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego w okresie co 

najmniej pełnego miesiąca obowiązki te wykonuje sekretarz komisji, 

który za ten czas w miejsce wynagrodzenia określonego w punkcie 1 

otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane dla przewodniczącego.  

2. Sekretarz komisji za wykonywanie czynności otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 350,-zł brutto. 

3. Wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniu komisji 

wynosi 200,-zł brutto. 

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane jest na podstawie 

listy obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego i sekretarza 

komisji. 

 
 

 
VI.   Zasady kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 

1. Kontroli podlegają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu sprzedaży, 

jak i poza nim. 

2. Kontrole przeprowadzają członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wspólnie z pracownikiem Urzędu Miasta                       
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i Gminy w Międzylesiu wyznaczonym przez Burmistrza oraz 

funkcjonariuszem Policji. 

3. Przewodniczący GKRPA corocznie do dnia 30 kwietnia przedstawia 

Burmistrzowi harmonogram kontroli punktów na dany rok kalendarzowy. 

4. Zakres kontroli obejmuje: 

a. Zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym 

zezwoleniem, 

b. Przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

5. Osoby kontrolujące mają prawo do: 

a. Wstępu na teren nieruchomości, lokalu czy jego części, gdzie jest 

prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, w dniach i godzinach, 

w których prowadzona jest działalność, 

b. Żądania okazania zezwoleń oraz udzielenia pisemnych i ustnych 

wyjaśnień. 

6. Czynności kontrolne dokonywane są w obecności kontrolowanego lub 

osoby przez niego wyznaczonej. 

7. Protokół z kontroli, osoby kontrolujące przekazują Przewodniczącemu 

GKRPA. 

8. Podmiot kontrolowany, w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, 

w terminie 30 dni od przeprowadzenia kontroli, przedstawia 

Przewodniczącemu GKRPA pisemną informację o wykonaniu zaleceń. 

 

 
 

VII. Monitoring i ewaluacja gminnego Programu 

 

 

 

 Monitoring i ewaluacja prowadzonych działań ujętych w Gminnym 

Programie prowadzony będzie poprzez: 

1. Sprawozdania wewnętrzne – jako sprawozdanie finansowo -merytoryczne 

z realizacji Programu, które będzie integralną częścią rocznego 

sprawozdania budżetowego składanego Radzie Miejskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

2. Sprawozdania zewnętrzne dla instytucji nadzorujących rozwiązywanie 

problemów alkoholowych i uzależnień (Krajowe Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urząd Wojewódzki). 
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