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Uchwalf Rady Gminy 
Slubice;N ·XXXV.232.2022 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w spraWle: .. zmiany Uchwaly Nr XXX.2 2.2021 Rady Gminy Siubice z dnia 17 grudnia·, 
2021 roku ' w sprawie p~zyjc:cia ' Gminnego Programu Profllaktyki 

, . , Rozwi~zywania' Problem6~ Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanil na 2022 rok. 

N d . . ' 1' 41 1 ' . 'ustawy z d' 26 'd' 'ka .' kua po stawle art. 1 art. ust- 2 ma paz Zleml 1982 ro 
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.z 2019 T., 

poz.2277 ze zm. 1) i art: 10 ust. 3 ustawlY z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (tj. Dz. U. z 2019r., poz.852 zJ zm?) wzwiq,zku z art. 18 I,lst. 2 pkt15 oraz art. 58 
ust. l' )lstawy ,z dnia 8 marca 1990 r. 0 sahiorz~dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713, 
Rada Gminy Siubice uchwala, co nastc:puje: 

§l 
, 

W uchwale Nr XXX.212.2021 Rady Gmily Slubice z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie 
przyjycia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych oraz 

, . 
Gminnego .Programu Przeciwdzialania N komanii na 2022 rok, dokonuje siy' zmiany w 

.. .. rozdziale 1 "wstyp", w rozdziale II "Cele programu" oraz rozdzi&le III '"Zadania i sposoby 
realizacji 'Gminnego Programu Profilaktyki . Rozwiq,zywania Problem6w Alkoholowych na rok 
2022", pkt. ,,3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

'. rozwi~zywania problemow alkoholowych, dla wszystkich mi~szkancow gminy" otrzymuj~ 
brzmienie stanowi~ce zal~cznik nr 1 do nini j szej uchwaly. 

W rozdziale VI- "PLAN FINANSOWY" z l,!cznika nr 1 do Uchwaly Nr XXX.212.2021 Rady 
Gminy Slubice z dnia 17 grudnia 2021 1roku w sprawie przyjycia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiq,zywania ProbleIlljow Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok, "o/Prowadza siy nastypuj~ce zmiany: 

1) kwoty planu finansowego ,,29 975,00 zl" zastypuje siy kwot~ ,,141 541,00 zl" oraz 
2) w pkt I "Dzialalnosc Gminnej Koin sji" kwoty ,,16 220,00 zl" zastypuje siy kwot~ ,,19 

2_20,00 zl" a ponadto: 

a) w p.Pkt 3 ".ZakUP material6w i. J Pos.azenia" kwoty ,,700,00 zl" zastypuje siy kwot~ 
,,1 200,00 zl" , 

b) po ppkt 3 dodaje siy nowy ppkt w brzmieniu: . . 
,,4) szkolenia czlonkow komisji" - 2 500,00 zl" . 

3) w pkt II "Dzialania podejmowane wo ec osob, z kt6rymi komisja prowadzi postypowanie 
maj~ce na celu zastosowanie poddffi:Ii siy leczeniu odwykowemu" kWoty ,,2 160,00 zl" 
zastypuje siy kwot~,,3 160,00zl" a pona to: 

a) w ppkt 1 "oplata za wydanie opi 'i w przedmiocie uzaleznienia" kwoty ,,1 OOO,OOzl" 
zastypuje siy kwot~ " 2 OOO,OOzl" 
4) w pkt III "Dzialalnosc profila , czna i edukacyjna skierowana do wszystkich 
mieszkaiicow gruiny" kwoty ,,4 555,00 1" zastypuje siy kwot~ ,,111 121,00 zl" a ponadto: 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 20I9r., p0C- ISIS oraz zm, wynik. z MP z 2020r" poz.l64 
2 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 20I9r" poz.ISIS . 



a) 	 w ppkt 1 "profilaktyka i promocja zdrowego stylu zycia poprzez udzial w 
og6lnopolskich i regionalnych kampaniach" kwoty ,,1 250,00 zl" zastypuje siy kwot'l 
,,1 600,00 zl" 

b) 	 w ppkt 2 "finansowanie program6w profilaktycznych kampanii wyjazd6w imprez 
artystycznych z programami profilaktyczno - edukacyjnymi, przeznaczonymi dla 
dzieci i doroslych" kwoty ,,1 655,00 zl" zastypuje siy kwot'l ,,23263,00 zl" 

c) 	 w ppkt 3 "Wsp61finansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, 
zajyciach sportowych (zakup nagr6d), zabawach, wycieczkach objytych szkolnym 
programem profilaktycznym realizowanych przez szkoly, jak r6wmez 
altematywnych form spydzania czasu wolnego bez naIog6w dzieci i mlodziezy." 
kwoty ,,1 650,00 zl' zastypuje siy kwot'l ,,23258,00 zl" 

d) po ppkt 3 dodaje siy nowe ppkt 4,5, 6 i 7 0 nastypuj'lcym brzmieniu: 
,,4) Dofinansowanie "Dnia Dziecka" - 10000,00 zl" 
" 5) organizacja pikniku rodzinno-profilaktycznego - 40 000,00 zl" 
,,6) Organizacja spotkania swi'ltecznego - zakup paczek dla dzieci z rodzin 

najbardziej potrzebuj'lcych, w kt6rych wystypuje problem naduzywania alkoholu - 12 000,00 
zl" 

,,7) Podejmowanie dzialaii 0 charakterze edukacyjnym na terenie szk61 poprzez 
organizowanie i finansowanie warsztat6w, wywiad6wek profilaktycznych oraz spotkaii 
maj'lcych na celu przeciwdzialanie uzaleznieniom behawioralnym- 1 000,00 zl". 

§2 

W rozdziale V - "PLAN FINANSOWY" za1'lcznika nr 2 do Uchwaly Nr XXX.212.2021 Rady 
Gminy Slubice. z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjycia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok, wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 

1) kwoty planu finansowego ,,1 OOO,OOzl" zastypujy siy kwot'l" 5 OOO,OOzl" oraz 

2) w pkt 1 "Organizacja i finansowanie program6w profilaktycznych-warsztat6w 0 tematyce 
antynarkotykowej i wszystkich substancji psychoaktywnych, agresji r6wiesniczej, kt6re byd'l 
realizowane w plac6wkach oswiatowych mieszcz'lcych siy na terenie gminy Slubice oraz 
wspieranie i finansowanie altematywnych form spydzania czasu wolnego czasu dzieci i 
mIodziezy" kwoty ,,700, OOzl" zastypujy siy kwot'! ,,2 700,00" 

3) w pkt 2 "Finansowanie zakupu, materia16w profilaktyczno-informacyjnych 0 tematyce 
przeciwdzialania narkomanii i zazywania wszelkiego rodzaju srodk6w psychoaktywnych" 
kwoty ,,300,00zl" zastypuje siy kwot'l ,,2 300,00zl 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Slubice. 

§4 

Uchwala obowi,!zuje wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzydu 
Gminy Slubice. 

Prze\ ';)' .~ 7. cy Rady 
/ 



Wstctp 

. zawarte 

Zalqcznik nr 1 
do Uchwaly Nr xxxv.~32.2022 

Rady Gminy Slubice 
z dnia 23 marca 2022 r. 

, , 

, Rlozdzial I 

Gminny Program , Profilaktyki zwiqzywania Problem6w Alkoholowych Gminy 

Slubice na rok 2022 jest realizowany w o ,'arciu 0 ustawy z dnia 26 pC\zdziernika 1982 r. ,o 

wychowaniuw trzezwosci i ptzeciwdzialan u alkoholizmowi. Program ol\resla dzialania, kt6re , 

byd'l- realizowane w ramach zadail wlasnyc 'gminy, w obszarze profilaktyki i rozWi'l-zywailia 

problem6w ,' alkoholowych oraz przeciwdzialani~ uzalemieniom behawioralnym. Dzialania 

w nimejszYl11 programie stanow·I'l- lokaln'l- strategiy W zakresie profil~tyki oraz 

minimalizacji szk6d spolecznych i indywidualnych wynikaj'l-cych z uZywar,ria alkoholu. Polityka 

rozwi'l-zywania problem6w alkoholowych ' Ila terenie gminy Slubice jest zgodna z 

Rekbmendacjami Pailstwowej Agencji Rozk i'l-zywania Problem6w Alkoholowych na rok 2022 

oraz kierunkami okreslonymi w niniejszym programie stanowi'l-cym rozwiniycie i kontynuacjy 

dzialail z " , zakresu profilaktyki :oraz uz~Iemienia od . alkoholuprowadzonych w latach 

poprzednich. Naduzywariie alkohoh.i jed problemem nie tYlko zdrowotnym, ale r6wniez 

spolecznym. Osoby uzal~znione bardzo ~Zyl to s4 sprawcami przemocy domowej, czy tez maj'l

~onflikty , z pra~em. Alkohol ' towarzyszr , demorali~acji dzieci i mlodziezy. Negatywne ' 

konsekwencje spozywania alk6holu S'l- widl czne niemalze w ka:zdej dziedzinie zycia. Wedlug 

Swiatowej Organizacji Zdrowia alkohol z ajdujy siy Wczol6wce listy zagrozeil dla zdrowia 

popuiacji. W Polsce badania epidemiologic e pozwalaj'l- szacowac liczby os6b;uzaleznionych
.", . . 

od alkoholu, na ok. 600 - 800 tys. zas os6 pij'l-cych szkodliwie - na ok. 2,5 mIn. W naszyrn 

kraju model rozwi'l-zywania problem6w l;l koholowych zaklada, iz wiykszosc kompetencji i 

zadaft jest zlokalizowanych 'na poziomie gminy, kt6ra na mocy ustawy , 0 wychowaniu w 

trzezwosci i przeciwdzialaniu' alkoholizm wi uzyskala kompetencje do rozwi'l-zywania tych 

problem6w. To wlasnie gmina rna przedsiy zi'l-C srodki zara,dcze oraz naprawcze skierowane do 

lokalnej spoleczno'sci, aby zl;lpobiegac i illimalizowac zagrozenia oraz szkody spoleczne i 

indywidualne byd'l-ce efektem'naduzywania alkoholu. 

. , 

Uzaleznienia behawioralne t nowa grupa uzaleZnien, psychicznych, kt6re wi'l-z'l-
I 

Sly Z nalogowym wykonywaniem p~ ych czynnosci. Ich realizacja , prowadzi do 

kr6tkotrwalego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia siy jeszcze silniejsza potr:z;eba ich 

tej gnipy mozemy za]' czyc m.in. hazard" gry komputerowe, Internet, 

zakupoholizm. Dzialanie takie rna na celu ~redukowanie zlego samopoczucia i wewn((trznego 

' powt6rzenia: Do 



- -

naplyCIa poprzez osi,!gniycie uczucia przyjemnosci, zaspokojenia, radosci czy nawet euforii 

przez osoby wykonuj,!c,! dan,! czynnose. Zazwyczaj S,! to zachowania akceptowane spolecznie. 

Wsp61n,! cech,! wszystkich uzaleznienjest zaburzona kontrola impuls6w, kt6rym osoba z takimi 

problemami nie jest w stanie siy oprzee, a poddanie siy im przynosi poczucie ulgi. Niepokoj,!ce 

jest zjawisko, ze uzaleznionymi staj,! siy ' osoby coraz mlodsze wiekowo, rosnie ryzyko 

uzaleznien w okresi~ adolescencji, narasta problem wsr6d dzi,eci. W przypadku dzieci i 

mlodziezy odnotowuje siy szybsze przechodzenie od zachowan ryzykownych, fazy 

eksperyment6w do uzaleznienia, niz rna to miej sce w przypadku doroslych. 0 ile w 

swiadomosci spolecznej istnieje wiedza na temat problem6w alkoholowych i zwi<lZanych z 

zazywaniem narkotyk6w, 0 tyle problem uzaleznien behawioralnych jest ci,!gle traktowany 

marginalnie i z poblazaniem. Minimalizowanie znaczenia . uzaleznien behawioralnych rna 

wymieme konsekwencje w przypadku dzieci i mlodziezy. Jesli problem ryzykownych zachowan 

jest niedostrzegalny b,!dz bagatelizowany przez rodzic6w i opiekun6w, to wi,!ze siy to z dose 

p6znym reagowaniem na juz zaawansowane uzaleznienie, kt6re przejawia siy wymiemymi 

konsekwencjami np. zwi,!zanymi z edukacj,! szkoln,!, zaburzeniami emocjonalnymi 

prawidlowym rozwojem osobowosci. Nasilenie uzaleznien behawioralnych zwi,!zanych z 

technologiami cyfrowymi jest szczeg6lnie widoczne na przelomie ' szkoly podstawowej 

sredniej. UWaZa siy, ze wiek 12-14 lat jest eksplozj,! zachowan ryzykownych, kt6re prowadz,! 

do uzaleznien. Dzialania zawarte w niniejszym Programie ukierurlkowane S,! w szczeg61nosci na. 

ograniczenie wystypowania negatywnych zjawisk byd,!cych skutkiem naduzywania alkoholu 

oraz uzaleznien behawioralnych, permanentny rozw6j dzialan zwi,!zanych z profilaktyk,! i 

rozwi<lZywaniem problem6w alkoholowych i uzaleznien behawioralnych, wzrost swiadomosci 

dotycz,!cej tej tematyki, a takZe doskonalenie wsp61pracy pomiydzy osobami i instytucjami. W 

realizacji zadan zawartych w Programie szczeg61ne zastosowanie maj,! nastypuj,!ce akty 

prawne: 

• 	 ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119.) 

• 	 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2050.) 

• 	 ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956.) 

• 	 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. ,U. z. U. z 2021r., poz.1372, 

ze zm) 

• 	 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876.), 



, . 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeaiwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. . 

.. 	 poz. 1249.)~ " . 

ustawa z dni(\.19 siefpnia 1994 r. 0 oc ~mie zdrowia psychiczne~o (Dz.U. z 2020 r.poz. 

685 ie.zm) 

• 	 Narodowy Program, Zdrowia na 2021-2025 przyjyty Rozporz'!dzeniem Rady 

. Ministr6w z dnia 30 marc a 2021r. 

Rozdzial II 

Cele programli 

1) ZapObieg~ie w Gminie Sl~bice . rstYPOw~ia negatywnych. ~jawisk w postaci 

powstawanla nowych problemow alk 401owych 1 przemocy w rodzlrue. . 

2) Podniesienie poziomu wiedzy ~ swia ombsci mieszkanc6w Gminy Slubiceo skutkach 

wynikaj<lcych z naduzywania napoj6 alkoholowych. 

3) Zmniej szenierozmiar6w szk6d drowotnych, psycholo~icznych . spolecznych 

spowodowanych naduzywaniem alkot olu i przemo~,! w rodzinie. .. . . ... 

4) 	 Tworzenie systemu oddzialywan pro Ilaktycznych w PTocesie wychowawczym dzieci i 
" 	 .' 

mlodziezY· 

5) 	 Zapewnienie mieszkancom Gminy Slubice mozliwosci uzyskania wsparcla oraz 

profesjomilnej pomocy w rozwi'lZ anm problem6w wynikaj<lcych z naduzywania 

alkoholu oraz przemocy w rodzinie: 

6) 	 Promowanie i wspieranie dzialalnosc dotycz,!ceJ organizowania wolnego czasu dzieci i 

mlodziezy poprzez realizacjy program6w profilaktycznych oraz innych zajyc 

pozalelccyjnych. 

7) Przerwanie procesu degradacji os6b zaleznionych i ich rodzin oraz os6b zagrozonych 

uzaleznieniem. 

8) Profilaktyka uzaleznieilod substancji psychoaktywnych, wtym alkoholu oraz uzalemieil 

behawioralnych. 

http:dni(\.19


Rozdzial III 

Zadania i sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i .Rozwi~zywania 

Problemow Alkoholowych na 2022 rok. 

3. 	 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej wzakresie 
rozwi~zywania problemow alkoholowych oraz przeciwdzialania uzaleznieniom 
behawioraloym dla wszystkich mieszkancow gminy. 

1) 	 Upowszechnianie dzialail infonnacyjno-edukacyjnych dotycz'!cych ryzyka szkod 
wynikaj,!cych ze spoZywania alkoholu, palenia wyrobow tytoniowych oraz przemocy w 
rodzinie przez zakup i dystTybucjy wsrod roznych adresatow materialow edukacyjnych
broszur, plakatow, czasopism, ulotek 0 charakterze profilaktycznym. 

2) 	 Wspieranie projektow propaguj,!cych zdrowy tryb zycia bez przemocy, agresji oraz 
uzywek. 

3) 	 Prowadzenie i finansowanie na terenie szkol i innych placowek oswiatowych programow 
profilaktyki uzalemien oraz zachowan ryzykownych, skierowanych do dzieci i 
mlodziezy. 

4) 	 Dzialania edukacyjne skierowane do sprzedawcow napojow alkoholowych maj,!ce na 
celu ograniczenie dostypnosci napojow alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy 
alkoholu osobom ponizej osiemnastego roku zycia. 

5) 	 Finansowanie roznych fonn zajyc profilaktycznych dla dzieci i mlodzieZy, dzialalnosci 
profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programow profilaktycznych, 
zajyc edukacyjnych oraz specjalistycznych fonn pomocy. 

6) 	 Realizacja dzialail 0 charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodzicow, ktorych 
celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania 
swiadomych i odpowiedzialnych decyzji zwi,!zanych z uzywaniem substancji 
psychoaktywnych. 

7) 	 Dofinansowanie wyjazdow' dla dzieci i mlodziezy 0 charakterze profilaktycznym 
organizowanych przez placowki oswiatowe i organizacjepozarz,!dowe dzialaj,!ce na 
terenie gminy. 

8) 	 Finansowanie zakupu nagrod na konkursy ZWlqzane z tematyk'! uzaleznienia od 
alkoholu. 

9) Poszerzanie oferty altematywnego spydzania czasu wolnego przez dzieci i mlodziez. 
10) Podejmowanie dzialail sruz'!cych edukacji publicznej w zakresie problematyki 

uzaIeznien oraz monitorowania skali problemow uzalezmen i przemocy w srodowisku 
lokalnym. 

11) Zakup i dystrybucja materialow infonnacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji 
zclrowych nawykow, profilaktyki zaZywania innych substancji psychoaktywnych oraz 
uzaleznien behawioralnych. 



..
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dO'UchwatY ,R 'dy ,Gmjny Slubice 
. :, Nr XXXV.232~2022 . 

" . . [. ,. . . 

z dnia 23 marca 2022 r. 

W zwi'lZku z wpiyw,m ponadP1L oWYCh Siodkow 'finansowych jak rowniez 
niewykorzysta~ych w roku poprzednim i onieczne bylo uiealnieni~ ' planu finansowego 
ktory ' jest integraln~ CZ;ysci'l Gminneg~ Programu Pro filaktyki i Rozwi'lzywania 
Problel11:~w Alkoholmyych w' Gminie .Sillbice na '.2022 rok poprzez zawarcie w nim 

. istotnych do zr.a1izowania zadaiJ. jak lowmez" zwi~kszenia zaplanowanych kwot w 
zadaniach juz ·istniej 'lcych w programie. ." 

. W zwi'lzku z nowelizacj'l ustawy wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu I 

alkoholizmowi z dnia 26 ' pazdziemika · 1982r dokona~o zmian w zal'lcznikach ' do 
uchwaly Nr XXX212.202 ~ Rady Gminy Slubice z dnia 11 grudnia 2021 roku w sprawie 
przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¥ywania Problem6w Alkoholowych 

. oraz Gininnego Prograniu Przeciwdzialrihia Narkomanii na 2022 rok polegaj'lcych na 
myzglydniepiu tresci programowych'do h uzaleznien behawioralnych. 




