
Projekt 
 
z dnia  14 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2022 r. 

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

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) i art. 4¹ ust.1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119, zm. poz. 2469; z 2022 r. poz. 24, zm. poz. 118, 
zm. poz. 218) i art. 10 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2050; z 2019 r. poz. 1655; z 2021 r. poz. 2469) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na lata  2022 - 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego. 

§ 3. Tracą moc uchwały Nr XLIII/331/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia                        
21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok oraz Nr XLIII/332/2021  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r. 

Opracował: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia....................2022 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii przyjęty do realizacji na  lata 2022 – 2025 

Cele operacyjne programu, opierając się na celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia w zakresie 
profilaktyki uzależnień,  obejmujące profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, będą 
realizowane  w oparciu o poniższy  harmonogram: 
Zadania Formy Realizacji 
Zwiększenie dostępności pomocy                   
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, poprzez działalność 
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego 
świadczącego pomoc dla osób uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków  oraz uzależnieniom 
behawioralnym w ramach redukcji szkód  
o której mowa w Narodowym  Programie  
Zdrowia oraz działalność Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
w tym prowadzenie rozmów motywacyjnych 
 z osobami z problemem alkoholowym  oraz 
rozpowszechnienie informacji w ramach edukacji 
zdrowotnej 
 o której mowa w NPZ 
 
Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe pomocy  psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą 
 w rodzinie. 

 
1.Finansowanie działalności Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim, w którym 
odbywają się darmowe dla mieszkańców naszej 
Gminy porady oraz  konsultacje z zakresu 
psychologii i psychiatrii dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych (osób dorosłych, dzieci i 
młodzieży), osób doznających przemocy w rodzinie 
oraz osób stosujących przemoc w rodzinie 
(utrzymanie, czynsz,  wyposażenie pomieszczeń 
Punktu, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej oraz 
wynagrodzenie i ubezpieczenie osób 
zatrudnionych).Zakres działania pomocy obejmuje 
ponadto uzależnienia behawioralne. 
Główne zadania Punktu to: 
·motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób 
współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w 
placówkach leczenia uzależnień, 
·motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale 
nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia, 
·udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu 
odwykowym, 
·rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 
·inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy 
domowej, 
·udzielenie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, 
których dzieci upijają się, 
·udzielanie pomocy osobom z problemem uzależnień 
behawioralnych oraz narkomanii. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień 
behawioralnych 
Działania na rzecz dożywiania dzieci,               
pozalekcyjne zajęcia sportowe.  

Działania informacyjne i edukacyjne o charakterze 
profilaktycznym w szkołach , w tym szkolenia 
uczniów, nauczycieli, rodziców w zakresie 
profilaktyki uzależnień, spektakle profilaktyczne, 
materiały edukacyjne i inne. 
Dofinansowanie kolonii letnich i półkolonii, 
zimowisk dla dzieci organizowanych  na terenie 
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miasta i gminy z programem profilaktycznym w 
zakresie problemów alkoholowych. Wyżywienie 
dzieci w Świetlicy Terapeutycznej. Wsparcie zajęć 
sportowych organizowanych przez szkoły.  
Finansowanie programów profilaktycznych dotyczące 
spożywania alkoholu, palenia papierosów, sięgania po 
środki odurzające, poruszających problem przemocy 
rówieśniczej i domowej, hazardu, uzależnień od 
komputera w ramach poszerzania i udoskonalania oferty 
realizacji programów profilaktyki zarówno z bazy  
rekomendowanych jak i lokalnych- praktycznie 
potwierdzona skuteczność,  o której mowa w Narodowym 
Programie Zdrowia. 
W ramach poszerzania i udoskonalania oferty realizacji 
programów profilaktycznych, o której mowa w 
Narodowym Programie Zdrowia, inicjowanie i wspieranie 
lokalnych, nowatorskich programów profilaktycznych. 
Wspieranie realizacji programów o charakterze 
profilaktycznym oraz innych działań promujących zdrowy 
tryb życia , w szkołach i innych placówkach działających 
na rzecz dzieci i młodzieży w ramach realizacji  
programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu problematyki 
alkoholowej, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych 
( w szczególności e-uzależnień)  w ramach profilaktyki 
uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o 
której mowa w Narodowym Programie Zdrowia. 
Finansowanie kolonii z programem profilaktycznym dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach 
profilaktyki uzależnień (wskazującej i selektywnej) oraz w 
ramach poszerzania oferty pomocy psychologicznej i 
opiekuńczo – wychowawczej  o której mowa w 
Narodowym Programie Zdrowia. 
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu -
dofinansowanie różnych form zajęć rekreacyjno-
sportowych, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe jako 
element programu profilaktycznego w szczególności dla 
dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień 
(uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której mowa 
w Narodowym Programie Zdrowia) 
Organizacje i finansowanie zajęć, konkursów, festynów, 
imprez kulturalnych i rekreacyjnych itp. z elementami 
profilaktyki i promocji zdrowia w ramach profilaktyki 
uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o 
której mowa w Narodowym Programie Zdrowia. 
Udział w ogólnopolskich oraz organizacja własnych 
kampanii informacyjnych związanych z profilaktyką 
uzależnień , przeciwdziałaniem przemocy, promocja 
zdrowia w ramach profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej) o której mowa w Narodowym 
Programie Zdrowia. 
Szkolenia w postaci sztuk teatralnych i innych form 
artystycznych w ramach profilaktyki uniwersalnej i 
selektywnej o których mowa w Narodowym Programie 
Zdrowia. 
Wdrażanie procedur profilaktyki FASD (Spektrum 
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płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z 
założeniami Narodowego Programu Zdrowia. 

Wspomaganie działalności instytucji,               
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
Podniesienie kompetencji przedstawicieli 
działających w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w  ramach edukacji kadr o 
której mowa w NPZ 

Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w 
Lewinie Brzeskim. 
Szkolenia liderów grup samopomocowych (AA, Al.-anon) 
i innych osób działających na rzecz profilaktyki, 
współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami  
działającymi w zakresie profilaktyki, w tym wypoczynku. 
Materiały biurowe, ulotki, broszury, podręczniki, inne 
wydatki. 
Refundacje kosztów szkoleń wraz z kosztami dojazdu na 
szkolenia  osób zajmujących się działalnością w zakresie 
profilaktyki uzależnień i przemocy domowej w ramach 
edukacji kadr o której mowa w NPZ; 
-upowszechnianie informacji na temat instytucji , 
placówek i organizacji pozarządowych działających na 
rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin w ramach 
edukacji zdrowotnej o której mowa w NPZ. 
Systematyczna edukacja społeczności poprzez drukowanie 
ulotek informujących o działalności komisji i 
możliwościach uzyskania pomocy ramach edukacji 
zdrowotnej o której mowa w NPZ 

Finansowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Wynagrodzenia za posiedzenia plenarne i pracę w 
zespołach roboczych, w tym Kontrola placówek 
prowadzących obrót napojami alkoholowymi na terenie  
gminy Lewin Brzeski, szkolenia członków Gminnej 
Komisji, badania osób w przedmiocie uzależnienia, 
wywiady środowiskowe. 
Refundacje kosztów szkoleń wraz z kosztami dojazdu na 
szkolenia  osób zajmujących się działalnością w zakresie 
profilaktyki uzależnień i przemocy domowej w ramach 
edukacji kadr o której mowa w NPZ 
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za pracę na 
posiedzeniach plenarnych i w zespołach roboczych w roku 
2022  przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 % 
minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2207). 

Diagnoza lokalna Do końca 2021 roku zakres programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych obejmował 
problematykę alkoholowa oraz narkotykową. Stąd 
wszelkie diagnozy lokalne obejmowały 
rozpowszechnienie problemów alkoholowych oraz 
narkomanii. Obecna sytuacja prawna wymaga 
sporządzenia diagnozy problemów alkoholowych, 
narkotykowych i  uzależnień behawioralnych na terenie 
gminy. 
Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych 
obejmująca problematykę alkoholową, narkotykową oraz 
uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i 
badania problematyki o której mowa w NPZ 
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Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją 
projektowania uniwersalnego, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

 
Plan  zadań gminnego programu 

Umowy zlecenia – Punkty Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim, Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu 
Czynsz – pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim. 
Środki na profilaktykę szkolną i pozaszkolną (umowy zlecenia, usługi, materiały)  
Wypoczynek dzieci w tym organizowany przez Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim – usługi 
transportowe i inne, materiały biurowe, wyżywienie, inne materiały (nagrody), wstępy na basen, do 
muzeum  
Pozalekcyjne zajęcia sportowe –zakup usług i materiałów, umowy zlecenia, 
Środki żywności dla dzieci w Świetlicy Terapeutycznej 
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji, wynagrodzenie za wywiady środowiskowe osób uzależnionych 
Usługi – badania biegłych sądowych 
Usługi – szkolenia liderów grup samopomocowych, członków Gminnej Komisji, Policjantów i innych osób 
związanych z profilaktyką, pracowników socjalnych, zakup alkomatów. 
Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmująca problematykę alkoholową, narkotykową 
oraz uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania problematyki o której mowa w NPZ 
Częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej 

 
Ogółem dział 851 

Beneficjenci programu. 

Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, którzy spotykają się 
z zjawiskami uzależnień i jego konsekwencjami. W szczególności beneficjentami są: 

- dzieci, młodzież i osoby dorosłe z grup ryzyka, 

- osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu i narkotyków oraz z problemem uzależnień 
behawioralnych, 

- rodziny, w których występuje problem alkoholowy i narkomanii oraz z problemem uzależnień 
behawioralnych, 

- osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie na terenie gminy działalnością związaną z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi i narkomanii (np. pracownicy socjalni) oraz  problemami uzależnień behawioralnych. 

Środki o których mowa w art. 9 z 3 w ust. 3 pkt 1, przeznacza się na realizację koordynowanej przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania 
negatywnym skutkom spożywania alkoholu 

Realizatorem Programu jest  Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Wydział Oświaty  i Spraw 
Społecznych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz innymi 
instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie. 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok. 

Powodem opracowania nowego gminnego programu dotyczącego problematyki alkoholowej i narkotykowej 
jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw, która 
skróciła ważność dotychczasowych programów do dnia 31 marca 2022 r. wprowadzając jednocześnie 
konieczność opracowania nowych wspólnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, tym samym Sejm RP odrzucił zaproponowane przez Senat 
RP przedłużenie ważności istniejących programów do 31 grudnia 2022 r. Nowy program będzie nosił nazwę 
Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2022-2025, w skrócie w niniejszym dokumencie będzie nazywany Programem. Podstawą opracowania 
Programu jest art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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Opracowanie nowego programu odbywa się podczas pandemii COVID-19, której dalszego przebiegu oraz 
konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To w znaczący sposób utrudnia zarówno planowanie jak 
i realizację przedsięwzięć. Pandemia COVID-19 ogranicza zakres możliwych do realizacji działań, 
uniemożliwia część działań, opóźnia działania, coś modyfikuje i/lub zmienia w zachowaniach  i zagrożeniach, 
wymaga reakcji na nową/zmodyfikowaną sytuację. 

W praktyce już w 2020 r. w zakresie dotyczącym problematyki alkoholowej i narkotykowej nastąpiło 
uelastycznienie form działania poprzez zastosowanie w przedsięwzięciach szkoleniowych, edukacyjnych, 
profilaktycznych i pomocowych formy zdalnej lub rozwiązań hybrydowych. Jednocześnie przedsięwzięcia, np. 
w zakresie badań, realizowane są w sposób optymalnie elastyczny tak, by mimo negatywnego wpływu 
pandemii COVID-19 możliwa była ich realizacja. Jest to ważne bowiem przedsięwzięcia profilaktyczne, 
pomocowe i badawcze realizowane są w znaczącym stopniu w szkołach, których funkcjonowanie jest 
uwarunkowane przebiegiem pandemii, także lokalnie lub w odniesieniu do konkretnej szkoły, czy klasy. 

Generalnie w oparciu o materiały analityczne i badawcze odnoszące się do całego kraju, a także własne 
informacje związane z realizacją przedsięwzięć można założyć, że: 

1) w zakresie używania alkoholu i narkotyków sytuacja podczas pandemii nie uległa drastycznym zmianom; 

2) pandemia wpłynęła negatywnie na sytuację dotyczącą przemocy w rodzinie – jednak uzyskanie dokładnego 
obrazu sytuacji wymagałoby realizacji przedsięwzięć badawczych; 

3) pandemia wpłynęła negatywnie na dobrostan psychiczny, np. części dzieci i młodzieży - w zakresie 
dotyczącym depresji i nerwic – w tym przypadku uzyskanie dokładnego obrazu sytuacji także wymagałoby 
realizacji przedsięwzięć badawczych. 

 Od roku 2021 do obydwu wyżej cytowanych ustaw ponownie wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu 
zadań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami 
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2021-2025. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
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Uzasadnienie 

Powodem opracowania nowego gminnego programu dotyczącego problematyki alkoholowej i narkotykowej 
jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw, która 
skróciła ważność dotychczasowych programów do dnia 31 marca 2022 r. wprowadzając jednocześnie 
konieczność opracowania nowych wspólnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, tym samym Sejm RP odrzucił zaproponowane przez Senat 
RP przedłużenie ważności istniejących programów do 31 grudnia 2022 r. Nowy program będzie nosił nazwę 
Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2022-2025, w skrócie w niniejszym dokumencie będzie nazywany Programem. Podstawą opracowania 
Programu jest art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz art.9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Opracowanie nowego programu odbywa się podczas pandemii COVID-19, której dalszego przebiegu oraz 
konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To w znaczący sposób utrudnia zarówno planowanie jak 
i realizację przedsięwzięć. Pandemia COVID-19 ogranicza zakres możliwych do realizacji działań, 
uniemożliwia część działań, opóźnia działania, coś modyfikuje i/lub zmienia w zachowaniach   i zagrożeniach, 
wymaga reakcji na nową/zmodyfikowaną sytuację. 

W praktyce już w 2020 r. w zakresie dotyczącym problematyki alkoholowej i narkotykowej nastąpiło 
uelastycznienie form działania poprzez zastosowanie w przedsięwzięciach szkoleniowych, edukacyjnych, 
profilaktycznych i pomocowych formy zdalnej lub rozwiązań hybrydowych. Jednocześnie przedsięwzięcia, np. 
w zakresie badań, realizowane są w sposób optymalnie elastyczny tak, by mimo negatywnego wpływu 
pandemii COVID-19 możliwa była ich realizacja. Jest to ważne bowiem przedsięwzięcia profilaktyczne, 
pomocowe i badawcze realizowane są w znaczącym stopniu w szkołach, których funkcjonowanie jest 
uwarunkowane przebiegiem pandemii, także lokalnie lub w odniesieniu do konkretnej szkoły, czy klasy. 

Generalnie w oparciu o materiały analityczne i badawcze odnoszące się do całego kraju, a także własne 
informacje związane z realizacją przedsięwzięć można założyć, że: 

1) w zakresie używania alkoholu i narkotyków sytuacja podczas pandemii nie uległa drastycznym zmianom; 

2) pandemia wpłynęła negatywnie na sytuację dotyczącą przemocy w rodzinie – jednak uzyskanie 
dokładnego obrazu sytuacji wymagałoby realizacji przedsięwzięć badawczych; 

3) pandemia wpłynęła negatywnie na dobrostan psychiczny, np. części dzieci i młodzieży - w zakresie 
dotyczącym depresji i nerwic – w tym przypadku uzyskanie dokładnego obrazu sytuacji także wymagałoby 
realizacji przedsięwzięć badawczych. 

 Od roku 2021 do obydwu wyżej cytowanych ustaw ponownie wprowadzono zapisy mówiące o powiązaniu 
zadań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z celami 
i zadaniami określonymi na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym w Narodowym Programie Zdrowia na 
lata 2021-2025. W Narodowym Programie Zdrowia zwraca się głównie uwagę na edukację zdrowotną 
skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą, szkolenia 
kadr i programy profilaktyczne zalecane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
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