
UCHWAŁA NR XXXII/198/16
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 
rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w 
kształcie określonym w załączniku do uchwały.

Program obejmuje wykaz zadań przyjętych do realizacji, a także zasady wynagradzania członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Jacykowski
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Sulęcin 

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/198/16

Rady Miejskiej w Sulęcinie

z dnia 29 grudnia 2016 r.
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I. WSTĘP 

 

    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część 

strategii rozwiązywania problemów społecznych i jest dokumentem wyznaczającym cele oraz 

sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą sferą życia 

problemów rodzinnych i społecznych na terenie Gminy Sulęcin. 

Nadmierne spożywanie alkoholu stanowi poważny problem, zarówno dla pojedynczych 

jednostek i ich rodzin, jak też powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócanie 

bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki komunikacyjne, przemoc w rodzinie, 

ubóstwo i bezrobocie 

Miasto i Gmina Sulęcin prowadzi szereg działań ukierunkowanych na aktywne 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, które już 

występują. 

Niniejszy dokument stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach 

ubiegłych. 

Realizacja powyższych zadań opiera się na następujących dokumentach prawnych: 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) 

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(tekst jednolity: Dz.U. 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) 

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) 

-ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

930 z późn. zm. ) 

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) 

-Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011-2015 

-Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011- 2016 

-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016– 2020 

-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2016. 

Adresatami programu są mieszkańcy miasta i gminy Sulęcin, w tym m. in. osoby uzależnione, 

zagrożone wykluczeniem społecznym wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się 

pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z 

uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje kultury, pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od 

uzależnień oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą problemu w mieście i gminie Sulęcin 

przy współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i szkołami ponadgimnazjalnymi 

Komendą Powiatową Policji, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Urzędem Miejskim. Problem nadużywania alkoholu, palenia papierosów, używania 

narkotyków i dopalaczy przez młodzież zdiagnozowano w szkołach w badaniach 

przeprowadzonych w okresie od 1 października i 14 listopada 2016 r. przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulęcinie. 
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II.  DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ 

SPOŁECZNYCH DLA MIASTA I GMINY SULĘCIN 

 

1. Rynek napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Sulęcin: 

 

Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy 

 (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2015 r. 

 

95 
 

Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 
 

60 
 

Uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 
 

35 
 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2015 r.) 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy): 37 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 20 
 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%  

w gminie (stan na 31.12.2015 r.) 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 28 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 

18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 9 

Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2015 r. 

(stan na 31.12.2015 r.) 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy): 96 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 37 

Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy Sulęcin w 2015 roku 

do 4,5% 

(oraz piwa) 

od 4,5 do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 

pow. 18% Razem 

7 700 061,00 zł 925 762,80 zł 6 149 258,07 zł 14 775 081,87 zł 

 

2. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna: 

 

Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi gminna komisja 

rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziła rozmowy  

w 2015 roku: 27 

Liczba osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu w 2015 roku: 

 

 

9 

Liczba osób, z którymi gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

przeprowadziła rozmowy interwencyjno – motywujące w związku z nadużywaniem 

alkoholu w 2015 r.: 46 
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Liczba osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 

wystąpiła w 2015 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego: 

 

 

9 

 

Liczba rodzin, którym w 2015 r. udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład 

których wchodzili członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

 

 

51 

 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku. 

1. Osoby doznające przemocy w rodzinie: 78 

2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie: 73 

3. Świadkowie przemocy w rodzinie: 4 

 

 

Raport z badania ankietowego „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży szkolnej” 

   Badanie ankietowe „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży szkolnej” zostało 

przeprowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie w okresie od 01 października 

2016 r. do 14 listopada 2016 r. W badaniu udział wzięli uczniowie szóstych klas Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie (85 ankiet), Szkoły Podstawowej im. 

Polskich Strażaków w Trzemesznie Lub. (14 ankiet) i Szkoły Podstawowej im. Żołnierza 

Polskiego w Wędrzynie (12 ankiet); trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie 

(95 ankiet) oraz ostatnich klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 

Sulęcinie i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (98 

ankiet). Z wszystkich 149 uczniów szóstych klas szkół podstawowych badaniem objętych 

zostało 115 osób tj. 77%, ze 142 uczniów klas trzecich gimnazjum -  97 osób, tj. 68%, 

natomiast z ogólnej liczby 203 uczniów ostatnich klas, liczba osób badanych w szkołach 

ponadgimnazjalnych wyniosła 132 osoby tj. 65%. Wśród wypełnionych ankiet 9 zostało 

odrzuconych z uwagi na nieprawidłowe wypełnienie. Łącznie prawidłowo zostało 

wypełnionych 335 ankiet. W rezultacie próba badawcza objęła 75% ogółu uczniów (450 

osób) ostatnich klas na wszystkich trzech poziomach kształcenia. 

Głównym celem badania była diagnoza występowania zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i młodzieży 

ponadgimnazjalnej oraz problem dostępności tych substancji wśród badanej młodzieży. 

 

Prezentacja wyników - wybrane pytania.  

Uczniowie szkoły podstawowej  

Palenie papierosów przez młodzież  

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa?  

a) 7 lub mniej,  
b) 8–10,  
c) 11–12,  
d) nie pamiętam,  
e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam. 
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Przypatrując się wynikom badań zauważa się, że łącznie po papierosa sięgnęło 20% 

badanych dzieci ze szkoły podstawowej  z tego 2% w wieku 7 i mniej lat, 2% uczniów w 

przedziale wiekowym 8-10 lat, 14% w wieku 11-12 lat, a w momencie kończenia edukacji na 

poziomie szkoły podstawowej  2% ankietowanych odpowiedziało, że nie pamięta wieku, w 

którym zapalili papierosa po raz pierwszy; 80% uczniów odpowiedziało, że nigdy nie 

zapaliło papierosa.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu?  
a) mniej niż 10%,  
b) pomiędzy 10% a 25%,  
c) około połowa, 
 d) większość,  
e) nie wiem.  

 

 

2% 2% 

14% 
2% 

80% 

Palenie papierosów wśród młodzieży 
szkoły podstawowej  

1. 7 lub mniej

2. 8-10

3. 11-12

4. nie pamiętam

29% 

12% 

8% 6% 

45% 

Palenie papierosów wśród młodzieży szkoły 
podstawowej  

1. mniej niż 10%

2. pomiędzy 10% a 25%

3. około połowa

4. większość

5. nie wiem
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Porównując odpowiedzi badanych na pytanie o częstotliwość palenia papierosów z pytaniem 

o opinię na temat powszechności tego zjawiska wśród rówieśników badanych uczniów, 

można powiedzieć, że opinia o tym, że rówieśnicy palą papierosy jest bardziej powszechna 

niż samo palenie papierosów przez respondentów. 29% ankietowanych uczniów uważa, że po 

papierosy sięga mniej niż 10% rówieśników, 12% jest zdania, że skala jest pomiędzy 10% a 

25% wśród badanych; 8% uważa, że co drugi rówieśnik pali papierosy, 6% uważa, że jest to 

większość uczniów szkoły, natomiast 45% respondentów szkoły podstawowej  nie potrafi 

ocenić, czy ich rówieśnicy palą papierosy, czy też nie.  

Czy Tobie lub osobie w Twoim wieku łatwo jest kupić papierosy?  
a) tak,  
b) nie, 
c) czasem wymaga to kilku prób zakupu,  
d) nie wiem, nigdy nie próbowałem/próbowałam 

 

 

Uczniowie szkół podstawowych Gminy Sulęcin odpowiedzieli, że 81% uczniów nie jest 

zainteresowanych kupnem papierosów i nigdy nie próbowali kupna, 10% uczniów 

odpowiedziało, że kupno papierosów nie sprawia problemu, 8% jest zdania, że nie jest to 

łatwe, 1% uważa, że czasem wymaga to kilku prób zakupu.  

Picie alkoholu przez młodzież 

Czy łatwo uzależnić się od alkoholu?  
a) tak,  
b) nie,  
c) pijąc alkohol okazjonalnie, nigdy się nie uzależnię, 
 d) nie wiem.  

10% 

8% 1% 

81% 

Palenie papierosów wśród młodzieży szkoły 
podstawowej   

1. tak

2. nie

3. czasem wymaga to kilku prób
zakupu

4. nie wiem, nigdy nie
próbowałem/próbowałam
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Spośród badanych uczniów 62%  jest zdania, że łatwo jest się uzależnić poprzez  picie 

alkoholu, tylko 9 % uważa, że przeciwnie; 13% ankietowanych określiło, że pijąc alkohol 

okazjonalnie nigdy się nie uzależni, 16% uczniów odpowiedziało, że nie wie czy łatwo się 

uzależnić.  

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?  
a) 7 lub mniej,  
b) 8–10,  
c) 11–12,  
d) nie pamiętam,  
e) nigdy nie próbowałem/próbowałam 

 

62% 
9% 

13% 

16% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkoły 
podstawowej  

1. tak

2. nie

3. pijąc alkohol okazjonalnie
nigdy się nie uzależnię

4. nie wiem

14% 

18% 

12% 

4% 

52% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkoły 
podstawowej  

1. 7 lub mniej

2. 8-10

3. 11-12

4. nie pamiętam

5. nigdy nie
próbowałem/próbowałam
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Z zebranych, danych statystycznych wynika, że uczniowie szkół podstawowych częściej 

sięgają po alkohol niż po papierosa. Można to dostrzec zarówno wśród chłopców jak i 

dziewcząt. Według deklaracji wśród badanych w wieku 7 lat i mniej, po alkohol sięgało14% 

uczniów. W wieku 8-10 lat 18%, 12% respondentów swój pierwszy alkohol wypiło w wieku 

11-12 lat, natomiast 4% nie pamięta swojego wieku. Wśród badanych uczniów 52% nigdy 

nie próbowało alkoholu.  

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu?  
a) mniej niż 10%,  
b) pomiędzy 10% a 25%,  
c) około połowa,  
d) większość,  
e) nie wiem. 

 

 

Kwestionariusz ankiety dotyczył także opinii badanych uczniów wobec zjawiska spożywania 

alkoholu przez ich rówieśników. Biorąc pod uwagę fakt, że spożywanie alkoholu wśród 

uczniów szkół podstawowych nie jest aż tak bardzo popularne jak wśród gimnazjalistów i 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczniom szkół podstawowych postawiono pytanie: Ilu, 

według Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu. Ogółem 

badani uczniowie szkół podstawowych najczęściej nie potrafią udzielić jednoznacznej 

odpowiedzi - 43%. 19% ankietowanych uważa, że mniej niż 10% piło alkohol przynajmniej 

raz w życiu, 14% jest zdania, że jest to pomiędzy 10% a 25%. Tylko 8% uczniów szkoły 

podstawowej uważa,  że co drugi rówieśnik pił alkohol.  

Gdybyś zauważył/zauważyła, że Twój przyjaciel lub znajomy ma problem z paleniem papierosów lub 
piciem alkoholu, do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się o pomoc?  
a) kolegi/koleżanki,  

19% 

14% 

8% 

16% 

43% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkoły 
podstawowej   

1. mniej niż 10%

2. pomiędzy 10% a 25%,

3.około połowa

4. większość

5. nie wiem
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b) nauczyciela,  
c) pedagoga, psychologa,  
d) rodziców,  
e) policji,  
f) telefonu zaufania,  
g) nie wiem 

 

 
 

W kontekście zagrożeń postawione zostało ostatnie pytanie kwestionariusza, skierowanego do 

uczniów szkół podstawowych, w którym respondenci poproszeni byli o wskazanie instytucji 

pomocowych, do których zwróciliby się gdyby zauważyli, że ich przyjaciel lub znajomy ma 

problem z paleniem papierosów lub piciem alkoholu. Spośród badanych uczniów największa 

część zgłosiłaby się o pomoc do pedagoga, psychologa 27%, następnie do nauczyciela 16% 

podobnie jak do rodziców bo 15%, 10% zwróciłoby się o pomoc do policji, tylko 9% 

poinformowałoby kolegę lub koleżankę, a aż 21% uczniów nie wie, co w takim przypadku by 

zrobiło. Pozostałe 2% skorzystałoby z telefonu zaufania.  

Uczniowie gimnazjum 

 

Palenie papierosów przez młodzież 
Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam. 

 

9% 

16% 

27% 
15% 

10% 

2% 

21% 

Palenie papierosów i picie alkoholu wśród 
młodzieży szkoły podstawowej  

1. kolegi/koleżanki,

2. nauczyciela,

3. pedagoga, psychologa

4. rodziców

5. policji

6. telefonu zaufania

7. nie wiem
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Analizując powyższe dane można zauważyć, że 20% uczniów gimnazjum po swojego 

pierwszego papierosa sięgnęło mając 11 lat i mniej co oznacza, że stało się to przed 

przyjściem do gimnazjum, następnie 18% miało lat 14, w wieku 12-13 lat zapaliło po raz 

pierwszy papierosa 12% uczniów. 35% gimnazjalistów deklaruje, że jeszcze nigdy nie 

zapaliło papierosa, a pozostałe 15% nie pamięta wieku, kiedy wypaliło swojego pierwszego 

papierosa.  

 Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość, 

e) nie wiem. 

 

 

20% 

12% 

18% 
15% 

35% 

Palenie papierosów wśród młodzieży 
gimnazjalnej   

1. 11 lub mniej

2. 12-13

3. 14

4. nie pamiętam

5. nigdy nie zapaliłem/zapaliłam

11% 

25% 

21% 

30% 

13% 

Palenie papierosów wśród młodzieży 
gimnazjalnej  

1.mniej niż 10 %,

2. pomiędzy 10 % a 25 %,

3. około połowa

4. większość

5. nie wiem
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Spośród uczniów gimnazjum 11% badanych uważa, że wśród ich znajomych mniej niż 10 % 

pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu, a 25% uczniów uważa, że palących papierosy 

jest od 10% do 25%. 21% badanych gimnazjalistów jest zdania, że około połowa ich 

znajomych pali papierosy przynajmniej raz na miesiąc, a 30% twierdzi, że jest ich większość. 

13% zaznaczyło odpowiedź nie wiem. 

 

Picie alkoholu przez młodzież 
Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie próbowałem/próbowałam. 

 

 

 

 

Odnosząc się do powyższych danych można stwierdzić, że tylko 22% uczniów 

zadeklarowało całkowitą abstynencję od alkoholu, pozostałe 78% piło wcześniej alkohol. Z 

danych wynika, że 22% ankietowanych miało 11 lat i mniej oraz 14 lat kiedy po raz pierwszy 

spróbowało alkohol. 15% respondentów było w wieku 12-13 lat, a 19% nie pamięta swojego 

wieku kiedy po raz pierwszy spożywało alkohol. Można zatem przyjąć, że zjawisko 

spożywania alkoholu w środowisku gimnazjalistów jest zjawiskiem dosyć powszechnym.  

Jak zdobyłeś/zdobyłaś Twój pierwszy alkohol? 

a) kupiłem/kupiłam sam/sama, 

b) poczęstowali mnie koledzy/koleżanki, 

c) poczęstowali mnie rodzice, 

d) poczęstowali mnie inni dorośli, 

e) podkradłem/podkradałam dorosłym, 

f) nigdy nie próbowałem/próbowałam alkoholu. 

 

22% 

15% 

22% 

19% 

22% 

Picie alkohlu wśród młodzieży gimnazjalnej  

1. 11 lub mniej

2.12-13

3. 14

4.nie pamiętam

5. nigdy nie
próbowałem/próbowałam
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Jeżeli chodzi o uczniów szkół gimnazjalnych warto podkreślić, że 78% z nich ma już za sobą 

inicjację alkoholową, która najczęściej była związana z poczęstunkiem przez kolegów lub 

koleżanki - 21%, jak również rodziców - 21% oraz poczęstunkiem innych dorosłych - 14%. 

Pozostała cześć podkradła alkohol dorosłym - 10% lub kupiła alkohol samemu - 8%.  

Czy piłeś/piłaś alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
a) tak, 
b) nie. 

 

 

 

8% 

21% 

21% 
14% 

10% 

26% 

Picie alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej 

1.kupiłem/kupiłam sam/sama

2. poczęstowali mnie
koledzy/koleżanki

3. poczęstowali mnie rodzice

4. poczęstowali mnie inni dorośli

5. podkradłem/podkradałam
dorosłym,

6. nigdy nie
próbowałem/próbowałam
alkoholu

59% 

41% 

Picie alkoholu wśród młodzieży 
gimnazjalnej  

1. tak

2. nie
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Wśród badanych gimnazjalistów 59% piło alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pozostała 

część czyli 41% alkoholu nie spożywała.   

Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie alkoholu, gdybyś tego chciał/chciała? 

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

 

 
 

Gimnazjalistom postawiono pytanie , w którym mieli przedstawić opinię na temat trudności w 

zakupie alkoholu. Gdyby połączyć kategorie odpowiedzi bez względu na stopień ich 

szczegółowości, to można powiedzieć, że 78% nie miałoby problemu zakupem alkoholu. 

Tylko 5% uważa, że byłoby to niemożliwe; reszta ankietowanych (22%) uważa zakup 

alkoholu za bardzo trudny.  

Jak sądzisz jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie marihuany, gdybyś tego chciał/ chciała  

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

5% 

22% 

55% 

18% 

Picie alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej  

1.niemożliwe

2.bardzo trudne

3.łatwe

4. bardzo łatwe
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Zapytano gimnazjalistów o trudność w zdobyciu marihuany: 39% uważa, że jest to 

niemożliwe, 17% jest zdania, że to bardzo trudne, natomiast łącznie 44% badanych uczniów 

nie miałaby problemu co oznacza, że marihuana jest dostępna na naszym terenie.  

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) marihuanę? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) nie wiem, nie próbowałem/próbowałam. 

 

 

 

39% 

17% 

37% 

7% 

Palenie marihuany wśród młodzieży 
gimnazjalnej  

1. niemożliwe

bardzo trudne

łatwe

bardzo łatwe

11% 

12% 

10% 

16% 

51% 

Palenie marihuany przez młodzież 
gimnazjalną  

1. w szkole

2.  przez internet

3.w lokalu, dyskotece

4.na podwórku, ulicy

5.nie wiem, nie
próbowałem/próbowałam
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Największa liczba gimnazjalistów dostępu do marihuany szukałaby na podwórku, ulicy 16%, 

następnie 12% uważa, że kupiłoby w internecie, kolejne 11% poszukałoby marihuany w 

szkole wśród swoich koleżanek i kolegów i 10% uczniów odpowiedziała, że w lokalu, 

dyskotece; 51% ankietowanych uczniów nie wie, nie próbowała.  

Ilu, według Twojej oceny, Twoich rówieśników paliło marihuanę przynajmniej raz w życiu? 

 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość. 

 

 

 

Wskaźnik odpowiedzi dla grupy respondentów przedstawia się dla chłopców i dziewcząt w 

sposób następujący:, 62%, że wśród ich rówieśników przynajmniej raz w życiu paliło 

marihuanę mniej niż 10 %, 16% twierdzi, że jest ich pomiędzy 10 % a 25 %, a 6%, że około 

połowa. Z kolei 16% wskazuje na większość.  
 

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) dopalacze? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) w sklepie kolekcjonerskim, 

f) nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 

 

62% 
16% 

6% 

16% 

Palenie marihuany wśród młodzieży szkoły 
gimnazjalnej  

1. mniej niż 10 %,

2.  pomiędzy 10 % a 25 %,

3. około połowa

4. większość
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50% uczniów wyraziło opinię, że nie wie gdzie mogłoby kupić dopalacze. Pozostali badani 

wskazali takie miejsca, jak: lokal, dyskoteka13%, tak samo jak podwórko, ulica oraz 

podobnie internet 11%. Co dziesiąty badany jako miejsce, w którym najłatwiej jest kupić 

dopalacze wskazał szkołę. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu zapalić papierosa? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie zapaliłem/zapaliłam 

 

10% 

11% 

13% 

13% 

3% 

50% 

Palenie dopalaczy wśród młodzieży 
gimnazjalnej  

1. w szkole

2. przez internet

3. w lokalu, dyskotece

4.na podwórku, ulicy

5. w sklepie kolekcjonerskim

6. nie wiem, nie
próbowałem/próbowałam

11% 

15% 

16% 

30% 

28% 

Palenie papierosów wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych 

1.11 lub mniej

2. 12–13 

3. 14

4. nie pamiętam

5. nigdy nie zapaliłem/zapaliłam
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Młodzież szkół ponadgimnazjalnej poddana badaniom najczęściej nie pamięta kiedy sięgnęła  

po swojego pierwszego papierosa 30% następnie najwięcej uczniów 16% uważa że miała 

14lat podobna ilość 15% w wieku 12-13 11% określiło że mając 11 lub mniej lat natomiast 

pozostałe 28% nie paliło jeszcze papierosów.  

Ilu, według Twojej oceny, Twoich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość, 

e) nie wiem. 

 

 

Z powyższych danych wynika, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uważają że 

większość 51% ich rówieśników pali papierosy przynajmniej raz w miesiącu 31% z nich 

uważa że jest to około połowa kolegów i koleżanek podobnie, bo 7% uważa że jest to mniej 

niż 10% i 8% że pomiędzy 10% a 25% tylko 3% nie orientuje się w temacie. 

Picie alkoholu przez młodzież 

 
Ile miałeś/miałaś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu? 

a) 11 lub mniej, 

b) 12–13, 

c) 14, 

d) nie pamiętam, 

e) nigdy nie próbowałem/próbowałam 

3% 

8% 

31% 

51% 

7% 

Palenie papierosów wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1. mniej niż 10 %,

2. pomiędzy 10 % a 25 %,

3. około połowa

4. większość

5. nie wiem
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Z powyższej analizy wynika że 98% uczniów piła w swoim życiu alkohol podobnie 35% 

ankietowanych określiła że swój pierwszy alkohol wypiła w wieku 14 lat i prawie tyle samo 

34% kiedy to było. Stosunkowo tak samo ankietowani określili że przedział wiekowy 

plasował się na 12-13 lat 15% i 11 lub mniej 14%  

Jak zdobyłeś/zdobyłaś Twój pierwszy alkohol? 

a) kupiłem/kupiłam sam/sama, 

b) poczęstowali mnie koledzy/koleżanki, 

c) poczęstowali mnie rodzice, 

d) poczęstowali mnie inni dorośli, 

e) podkradłem/podkradałam dorosłym, 

f) nigdy nie próbowałem/próbowałam alkoholu. 

 

14% 

15% 

35% 

34% 

2% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1. 11 lub mniej

2. 12-13

3. 14

4. nie pamiętam

5. nigdy nie
próbowałem/próbowałam

23% 

49% 

8% 

12% 

3% 

5% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  1. kupiłem/kupiłam sam/sama

2. poczęstowali mnie
koledzy/koleżanki

3. poczęstowali mnie rodzice

4. poczęstowali mnie inni
dorośli

5. podkradłem/podkradałam
dorosłym

6. nigdy nie
próbowałem/próbowałam
alkoholu
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Najczęściej uczniowie odpowiadali że swój pierwszy alkohol pili dzięki temu że poczęstowali 

ich koledzy/koleżanki 49% następnie 23% kupiło sobie samemu 12% zostało 

poczęstowanych przez innych dorosłych. Wśród badanych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych jest 8% którzy pierwszy swój alkohol pili z rodzicami inni 3% 

podkradli dorosłym pozostali nigdy nie próbowali.   

Czy piłeś/piłaś alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 
a) tak, 
b) nie. 

 

 

Z powyższych danych wynika że zdecydowana większość młodzieży 87% piła alkohol w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, tylko 13% ankietowanych określiła, że nie.  

Jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie alkoholu, gdybyś tego chciał/chciała? 

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

 

 

87% 

13% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1.tak

2. nie

1% 5% 

29% 

65% 

Picie alkoholu wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1. niemożliwe

2.bardzo trudne

3. łatwe

4. bardzo łatwe
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Młodzież szkół ponadgimnazjalnych nie miałaby problemu z kupnem alkoholu, gdyby tego 

chciała 94%, zaledwie 6% uważa że jest to trudne, bądź niemożliwe.  

Jak sądzisz jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie marihuany, gdybyś tego chciał/ chciała  

a) niemożliwe, 

b) bardzo trudne, 

c) łatwe, 

d) bardzo łatwe 

  

 

Gdyby uczeń szkoły ponadgimnazjalnej chciał zapalić marihuanę to jej zdobycie dla 9% 

byłoby bardzo trudne dla 23% łatwe dla kolejnych 61% bardzo łatwe tylko dla 7% 

ankietowanych marihuana wydaje się nieosiągalna.  

 Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników paliło marihuanę przynajmniej raz w życiu? 

a) mniej niż 10 %, 

b) pomiędzy 10 % a 25 %, 

c) około połowa, 

d) większość. 

 

 

7% 
9% 

23% 
61% 

Palenie marihuany wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1. niemożliwe

2.bardzo trudne

3. łatwe

4. bardzo łatwe

29% 

21% 
29% 

21% 

Palenie marihuany wśród młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych  

1. mniej niż 10 %,

2.pomiędzy 10 % a 25 %,

3. około połowa

4. większość
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Według oceny ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkie wyniki są do 

siebie bardzo zbliżone co wyraźnie zauważalne jest na wykresie tak więc 29% uważa że jest 

to mniej niż 10% jak i że jest to połowa rówieśników. 21% jest zdania że większość i grupa 

pomiędzy 10% a 25% paliła marihuanę przynajmniej raz w życiu.  

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć)marihuanę ? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

f)nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 

 

 

Zdecydowana znaczna część uczniów szkół ponadgimnazjalnych marihuany szukałaby na 

podwórku, ulicy 38%, inni 14% w szkole, przez internet zdobyłoby 3% a 7% w lokalu, 

dyskotece. 38% uczniów nie wie gdzie szukać marihuany, bądź nigdy jej nie próbowało.  

Gdzie, Twoim zdaniem, najłatwiej kupić (zdobyć) dopalacze? 

a) w szkole, 

b) przez internet, 

c) w lokalu, dyskotece, 

d) na podwórku, ulicy, 

e) w sklepie kolekcjonerskim, 

f)nie wiem, nie próbowałem/próbowałam 

 

14% 3% 

7% 

38% 

38% 

Palenie marihuany wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  

1. w szkole

2. przez internet

3. w lokalu, dyskotece

4. na podwórku, ulicy

5. nie wiem nigdy nie
próbowałem
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Młodzież ponadgimnazjalna zapytana o to, gdzie najłatwiej kupić dopalacze, najczęściej 

odpowiadała, że na podwórku, ulicy - 19% następnie, że w szkole - 12%; inni ankietowani 

uważają, że w lokalu, dyskotece - 7%, natomiast 6% jest zdania, że najłatwiej jest kupić 

dopalacze przez internet. 54% respondentów nie wie, gdzie najłatwiej kupić dopalacze bądź 

ich nie próbowało.   

Podsumowania i wnioski 

   Podsumowując rozważania na temat związany z paleniem papierosów przez młodzież, 

piciem alkoholu oraz paleniem marihuany i zażywaniem dopalaczy należy stwierdzić, że 

papierosy nadal stanowią problem, który jest kumulowany przez alkohol i narkotyki. Badani 

uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły podstawowej 

do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol, narkotyki i dopalacze. Warto 

podkreślić, że badani uczniowie zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub 

koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia papierosów, picia alkoholu, jak 

również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie szkoły 

podstawowej podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez 

znaczenia pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje 

się to przyzwoleniem dla młodych, wchodzących w życie ludzi. Podejmując kolejne badania 

nad młodzieżą w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych należy zastanowić się 

nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera na podejmowane w niniejszym 

raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie zażywania środków 

psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą 

rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że „ktoś coś robi” 

niż sami się przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić 

się nad problemem dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z 

deklaracjami badani nie mają dużych problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo 

tego, że sprzedaż zarówno papierosów jak i alkoholu osobom do 18. roku życia jest w Polsce 

zabroniona. Odnosząc się do zagadnienia skutków jakie może wywołać nadmierne spożycie 

12% 

6% 

7% 

19% 

2% 

54% 

Używanie dopalaczy wśród młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych  
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2. przez internet

3. w lokalu, dyskotece

4. na podwórku, ulicy

5. w sklepie kolekcjonerskim

6. nie wiem, nie
próbowałem/próbowałam
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alkoholu należy jednocześnie dołożyć wszelkich starań w celu edukacji młodzieży o 

negatywnych skutkach palenia papierosów i picia alkoholu z jednoczesnym edukowaniem 

osób dorosłych, które mogą być gwarantem przestrzegania prawa. Podobne rozwiązania mogą 

być zastosowane w doniesieniu do marihuany i dopalaczy. Z jednej strony należy dołożyć 

wszelkich starań do prawnego zagwarantowania zakazu sprzedaży tych substancji 

połączonego z egzekwowaniem prawa. Niezwykle ważne jest edukowanie młodzieży i 

dorosłych o negatywnych skutkach zażywania tych uzależniających szkodliwych substancji. 

Edukowanie to mogłoby się obywać zarówno w postaci otwartych wykładów, spotkań z 

młodzieżą, ale też poprzez opracowanie kampanii społecznych mających na celu, nie tyle 

edukację w zakresie profilaktyki ale, co wydaje się być ważniejsze, uwrażliwienie opinii 

publicznej na fakt, że problemy związane z paleniem papierosów, piciem alkoholu, czy też 

paleniem marihuany i zażywaniem dopalaczy nie zniknęły z życia młodego człowieka, a są 

nieodłącznym elementem procesu dorastania przynajmniej dla części z nich. 

 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

Cel  1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Zadanie:  Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z nadmiernego spożywania 

alkoholu. 

Sposób realizacji:  

1.1 Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol.  

1.2 Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne wykonywane 

przez biegłego psychiatrę i psychologa w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 

1.3 Wnioskowanie do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. 

1.4 Zapewnienie dostępności do psychoterapii indywidualnej i grupowej. 

 

1.5 Zapewnienie dostępności do leczenia w systemie lecznictwa stacjonarnego. 

1.6 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich    

Rodzin. 

 

 

Cel 2: 

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 

Zadanie: Pomoc terapeutyczna dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym 

oraz ich dzieci. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i 

rozwojowych dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Sposób realizacji: 
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2.1 Kierowanie osób współuzależnionych do Punktu Konsultacyjnego dla Osób 

Uzależnionych i Ich Rodzin 

2.2 Zapewnienie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych 

Dzieci Alkoholików. 

2.3 Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych. 

2.4 Zapewnienie i finansowanie różnych form wypoczynku np.: kolonii, obozów, wycieczek 

szkolnych, w szczególności dzieciom z rodzin, w których występują uzależnienia i przemoc. 

2.5  Utrzymanie biura i obsługi GKRPA. 

2.6 Organizacja posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

prac w Zespołach. 

 

Cel 3: 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

 

 

3.1 Zadanie: Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży. 

 

Sposób realizacji: 

3.1.1 Prowadzenie i finansowanie na terenie szkół i placówek opiekuńczo  – 

wychowawczych,  programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

3.1.2  Organizacja i finansowanie dla młodzieży szkolnej i uczestników świetlic 

środowiskowych,  imprez sportowych promujących zdrowy styl życia.  

3.1.3  Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych we współpracy ze 

stowarzyszeniami. 

3.1.4   Organizowanie w szkołach konkursów wiedzy o uzależnieniach. 

3.1.5   Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktycznej działalności edukacyjno- 

informacyjnej w ramach pracy świetlic środowiskowych, a także podczas wypoczynku 

letniego i zimowego. 

3.1.6   Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i 

realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 

 

 

3.2 Zadanie: Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym wobec dorosłych. 

Sposób realizacji: 

3.2.1 Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami uzależnień, wspieranie ich w 

trudnościach wychowawczych. 

3.2.2 Organizowanie i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności i prowadzenia zajęć 

profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, 

wychowawców świetlic środowiskowych. 

3.2.3 Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców i aktywna współpraca z nimi w 

tym obszarze. 

3.2.4 Realizacja szkoleń profilaktycznych dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki 

jazdy. 

3.2.5 Wspomaganie Komendy Powiatowej Policji w realizacji programów prewencyjnych, w 

szczególności skierowanych do kierowców. 
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3.2.6 Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. 

3.2.7  Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień. 

 

3.3 Zadanie: Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie 

dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

poniżej 18. roku życia. 

Sposób realizacji: 

 3.3.1 Czuwanie nad przestrzeganiem ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie z dn. 28.IV.2003r. w 

sprawie ustalenia dla terenu gminy Sulęcin liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży   napojów alkoholowych (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 28, poz. 594 z 2003r.). 

3.3.2 Informowanie społeczeństwa o istniejących regulacjach prawnych w zakresie obrotu 

alkoholem. 

3.3.3 Podejmowanie interwencji w przypadku łamania ustawowego zakazu reklamy 

alkoholu. 

3.3.4 Wnioskowanie o cofanie zezwoleń w stosunku do instytucji i osób łamiących ustalone 

zasady obrotu alkoholem. 

3.3.5  Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży alkoholu. 

 

 
Cel 4:  

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

 Zadanie: Współpraca z placówkami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz 

osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. 

Sposób realizacji: 

4.1 Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich i innych grup wsparcia.  

4.2 Wspieranie Oddziału Terapii Uzależnień w Międzyrzeczu i Ciborzu. 

4.3 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum 

integracji społecznej. 

 

 
 

Cel 5:  

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej. 
 

 

  Zadanie:  Prowadzenie działalności promującej Gminny Program Profilaktyki                                      

                  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Sposób realizacji: 
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5.1 Prowadzenie działalności informacyjnej, uświadamiającej skutki choroby alkoholowej 

poprzez rozpowszechnianie ulotek, drukowanie artykułów w lokalnej prasie, organizowanie 

spektakli teatralnych, koncertów, festynów itp. 

5.2  Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem broszur, plakatów, ulotek z 

profilaktycznymi treściami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki alkoholowej. 

5.3 Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o funkcjonujących placówkach pomocy 

osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

5.4  Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w ramach zadań Punktu 

Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin, w tym spotkań 

edukacyjnych dla kierowców oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

5.5 Monitoring problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sulęcin. 

5.6 Cykliczne umieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie i na stronach www. 

5.7 Współpraca na rzecz realizacji programu profilaktyki z przedstawicielami szkół, 

zakładów pracy, służby zdrowia, sądu, policji, jednostek wojskowych., itp.  

 

 

 
Realizatorzy programu: 

- Gmina Sulęcin, 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulęcinie, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie, 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sulęcinie, 

- Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie, 

- Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w  

  Sulęcinie, 

- Sąd Rejonowy w Sulęcinie, 

- Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, 

- Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin w Sulęcinie, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, 

- Całodobowe Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Międzyrzeczu i Ciborzu, 

- placówki oświatowe gminy Sulęcin, 

- Sulęciński Ośrodek Kultury, 

- organizacje pozarządowe działające na rzecz profilaktyki uzależnień oraz organizacje  

   prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe. 

 

Sposób finansowania zadań Programu 

 

    Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych są przeznaczone środki finansowe uzyskiwane z tytułu wydawania zezwoleń 

przez Burmistrza Sulęcina na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art.18
2
 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), środków budżetowych oraz dotacji 

pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł. 

Wydatki związane z działalnością Komisji realizowane są w oparciu o §16 ust. 1 i 2 

Regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Sulęcinie  - Załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.50.2015 Burmistrza Sulęcina z dnia 8 

czerwca 2015 roku. 

 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Komisji lub Zespołu w wysokości: 
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 Przewodniczącemu Komisji – 20% minimalnego wynagrodzenia określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów, aktualnego w dniu posiedzenia, 

 Członkom Komisji – 14% minimalnego wynagrodzenia określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów, aktualnego w dniu posiedzenia, 

 Wynagrodzenie przysługuje za udział w Komisji poza godzinami pracy, 

 Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności potwierdzonej przez 

Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną. 

 

Ocena realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych następuje po przedłożeniu Radzie Miejskiej rocznego 

sprawozdania. 
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