
UCHWAŁA NR XL/348/2022 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119, 2469 z 2022r. poz. 24, 218, 1700, 2185)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2023 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się Przewidywany Preliminarz środków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2023, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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                              Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
                        Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 
                                                             
 
   Akty prawne na podstawie których następuje tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok: 

1. Ustawa  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021r. poz. 1119, 2469, z 2022r. poz. 24, 218, 1700, 2185); 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z 2021r. 
poz. 2469, z 2022r. poz. 763, 764,1700, 1812); 

3. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021r.  
poz. 1249); 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2268; z 2022r. poz. 1 i 
66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127); 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 
2022r. poz. 1327, 1812); 

6. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1608) 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025  (Dz. U. z 2021r. poz.  642). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/348/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na   2023 rok 
 

 
 
§ 1. Uchwala się ,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok” – zwany dalej ,,Gminnym Programem”.  
Gminny Program na obszarze Gminy Obrowo tworzy się by zapobiegać, minimalizować  powstawanie 
nowych zjawisk związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 
przez mieszkańców, szczególnie osoby nieletnie, w stopniu ryzykownym. Szkody wywołane 
nieodpowiednim spożywaniem alkoholu to przede wszystkim: wykluczenie społeczne, ubóstwo, przemoc, 
zakłócenie porządku publicznego, wypadki drogowe itp. Gminny Program został opracowany zgodnie z 
wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 -2025, który jest podstawowym dokumentem 
polityki zdrowia publicznego. W  celu operacyjnym Profilaktyka uzależnień zakłada się zintegrowane 
przeciwdziałanie uzależnieniom, szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz edukacja zdrowotna 
realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych oraz stosowaniem dobrej praktyki w sferze 
przeciwdziałania uzależnieniom. Monitorowanie, badanie problematyki związanej z używaniem wyrobów 
tytoniowych i elektronicznych papierosów, środków odurzających, psychoaktywnych. Realizacja działań, 
które na celu mają ograniczenie dostępu do substancji psychotropowych, środków odurzających.   
W zadaniach Gminnego Programu uwzględniono również problematykę uzależnień behawioralnych, 
przez które rozumie się zaburzenia zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązane z  przyjmowaniem 
substancji psychoaktywnych, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad 
wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla 
jednostki oraz jej otoczenia.   
 
  Ponadto uwzględniono również rekomendacje i priorytety wskazane przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące finansowania i realizowania gminnych 
programów. 
 
Gminny Program  na 2023r. w  znacznej większości stanowi  kontynuację długofalowych, 
wielokierunkowych działań  realizowanych w  latach poprzednich. Finansowanie przedmiotowych działań  
jest uchwalane corocznie przez Radę Gminy Obrowo. Program będzie realizowany przez cały rok 
kalendarzowy w ramach środków finansowych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych               ( zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz nowych środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 
Wymienione środki zostaną przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki 
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 
  W związku z ogłoszeniem w marcu 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 
wdrożono nowe rozwiązania i procedury umożliwiające kontynuację działań i realizację  przyjętych 
celów. Rozwiązania te uwzględniały zalecenia wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny, 
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Aby zapewnić ciągłość 
oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych opracowano nowe procedury oraz dostosowano formy 
prowadzonych działań do obwiązujących obostrzeń.   
 Powyższe spowodowało, że środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń mogą być 
wykorzystane na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19,  jednak priorytetowe i obligatoryjne 
jest ich wydatkowanie na zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.  
 
§ 2. Cele strategiczne - ogólne Gminnego  Programu: 
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1) objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków,  
       dotkniętych przemocą w rodzinie, umożliwienie dostępu do różnych specjalistów; 
2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych , zmniejszenie rozmiarów problemów już istniejących, ulepszenie sposobów 
niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami; 

3) zwiększenie wiedzy wśród młodzieży i dorosłych w zakresie choroby alkoholowej, uzależnienia 
narkotykowego; 

4) realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla  dzieci i młodzieży; 
5) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów 

profilaktycznych; 
6) zmiana postaw i postępowania członków społeczności lokalnej wobec problemów 

alkoholowych, narkotykowych oraz związanych z przemocą w rodzinie, edukacja publiczna; 
7) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy  przeciwdziałania przemocy 

domowej; 
8) zmiana stereotypów utrudniających świadczenie pomocy osobom tego wymagających; 
9) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie gminy Obrowo 

oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu; 
10) szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczycieli 

realizujących programy profilaktyczne i handlowców zajmujących się sprzedażą napojów 
alkoholowych; 

11) wzrost liczby sprzedawców kontrolujących wiek osób kupujących alkohol; 
12) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar przemocy, 

zapewnienie schronienia ofiarom przemocy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się przemocą; 

13) promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii, tworzenie grup wsparcia; 

14) wspieranie realizacji dodatkowych programów terapeutycznych; 
15) ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu 
wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Obrowo oraz prowadzenie skoordynowanych 
działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych; 

16) ograniczenie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród 
młodzieży (realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży, 
szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, kontrola sklepów i lokali gastronomicznych). 

17) zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem 
substancji psychoaktywnych (edukacja publiczna, zajęcia integracyjne dla dzieci i ich rodzin); 

18) kształtowanie właściwych postaw wobec picia alkoholu, używania narkotyków oraz 
podejmowania innych zachowań ryzykownych szczególnie przez dzieci i młodzież; 

19) ograniczenie popytu i podaży środków psychoaktywnych; 
20) redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków psychoaktywnych 

oraz przeciwdziałanie innego rodzaju uzależnieniom; 
21) opóźnianie inicjacji alkoholowej/narkotykowej/tytoniowej; 
22) udzielanie pomocy osobom uzależnionym w procesie zdrowienia. 

 
 
 
 
§ 3. Zadania  problemowe Programu i sposób ich realizacji: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz 
dotkniętych przemocą w rodzinie. 
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Cel: zmniejszenie poziomu degradacji psychofizycznej osób uzależnionych, ograniczenie szkód 
zdrowotnych i społecznych. 
Planowane działania: 

a) współpraca z placówką podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego 
diagnozowania choroby alkoholowej; 

b) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla terapeutów, pacjentów, nauczycieli, 
rodziców i uczniów; 

c) informowanie osób uzależnionych o istniejących placówkach odwykowych i ośrodkach 
terapeutycznych; 

d) rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy w rodzinie i udzielenie stosownego 
wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania; 

e) uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej  (zespół 
interdyscyplinarny, grupy robocze), wdrażanie , dofinansowanie i finansowanie metod 
pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie         ( programy, warsztaty, 
superwizje); 

f) dofinansowanie telefonu ,,Niebieska Linia” dla ofiar przemocy i osób 
współuzależnionych od alkoholu lub narkotyków; 

g) stała współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, III  Wydziałem 
Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Kuratorami Rodzinnymi, 
psychologami, psychiatrami i pedagogami szkolnymi, szkołami w celu podnoszenia 
skuteczności podejmowanych działań; 

h) współpraca z Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu; 
i) zapewnienie dostępu swoim mieszkańcom do usług najbliższej placówki odwykowej; 
j) wspieranie realizacji programów dla młodzieży poprzez dofinansowanie dodatkowych 

szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego; 
k) prowadzenie, i wspieranie funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego – 

zdiagnozowanie problemów rodziny i zaplanowanie pomocy, tworzenie nowych 
punktów; 

l)    zapewnienie konsultacji specjalistycznych, psychoterapii, pomocy prawnej  
      rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu i  
      narkotyków; 
ł)   wspieranie osób uzależnionych po ukończonych programach terapii  
       podstawowej i pogłębionej; 
m) udział lub organizowanie, współorganizowanie konferencji,  

    seminariów oraz innych form podnoszących poziom kwalifikacji z  
    zakresu terapii; 

n) współpraca i dofinansowywanie placówek uzależnienia od alkoholu; 
o) współpraca w realizacji dodatkowych programów skierowanych    

    do  osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu, które  
    wykraczają poza jej statutowe zadania; 

                    p) wspieranie działalności środowisk wsparcia dla osób uzależnionych oraz  
                        żyjących z HIV/AIDS; 
                    r) wspieranie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób              
                         prowadzących terapię, rozpoznających problem alkoholowy,  
                         motywujących osoby spożywające alkohol do ograniczenia lub  
                         zaprzestania picia. 
                      Wskaźniki realizacji zadania i osiągnięcia celu: 
                        - liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznej pomocy Punktu  
                           Informacyjno- konsultacyjnego, 
                        - liczba otrzymanych wniosków przez Gminną Komisję Rozwiązywania  
                           Problemów Alkoholowych w Obrowie, w sprawie objęcia leczeniem  
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                           odwykowym osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,  
               
 

2)  Udzielanie rodzinom w których występują problemy związane z używaniem  alkoholu, 
narkotyków i innych  substancji psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Cel: zmniejszenie, ograniczenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód 
zdrowotnych dzieci młodzieży z rodzin zagrożonych. 
Planowane działania: 

a) działalność  świetlic profilaktycznych, praca podwórkowa realizowana przez 
wychowawców i nauczycieli przy szkołach w Dobrzejewicach, Brzozówce, Łążynie II, 
Obrowie, Osieku nad Wisłą dla dzieci i młodzieży – zajęcia pozalekcyjne, wspieranie 
(dofinansowanie) działalności tych placówek;  

b) współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie, szkołami i 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w 
Dobrzejewicach w tematyce uzależnień; 

c) inicjowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
d) działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego; 
e) zachęcanie do założenia  ,,Niebieskiej Karty”; 
f) podejmowanie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych; 
g) dofinansowanie szkoleń, narad, konferencji dla określonych grup zawodowych 

mających lub mogących mieć kontakt ze zjawiskami przemocy domowej, przemocy, 
agresji wobec dzieci i młodzieży – np. procedura Niebieskiej Karty (lekarze, policjanci, 
psychologowie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ); 

h) podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przyczyn i skutków przemocy wobec 
najbliższych; 

i) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; realizacja 
procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego; 

j) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy i 
innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych spożyciem alkoholu lub 
narkotyków; 

k) współdziałanie z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania     
      przemocy  w rodzinie, którego zadaniem jest opracowanie i koordynowanie   
      realizacji   planów pomocy rodzinie w której dochodzi do przemocy; 
l) nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się  

udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej; 
ł) finansowanie pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla ofiar   
     przemocy w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego, w środowisku    
     zdarzenia; 
m) dofinansowanie różnych form pomocy dla dzieci oraz rodzin, w których  

występują problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych oraz 
przemocą w rodzinie, poprzez organizację wolnego czasu i wypoczynku; 

n) wspieranie realizacji projektów oferujących specjalistyczną pomoc   
      osobom uzależnionym i ich rodzinom, zakup programów zdrowotnych w  
      zakresie terapii rodzinnej; 

                    o)prowadzenie grup wsparcia dla rodzin i bliskich osób zażywających narkotyki,  
                           pijących szkodliwie alkohol oraz podejmowanie działań na rzecz wspierania 
                        rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
                        wychowawczych. 
                    Wskaźniki osiągnięcia celu: 
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                    - ilość działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w  
                     rodzinie oraz liczba osób biorących w nich udział, 
                  - liczba odbiorców, 
                  - liczba udzielonych porad, 
                  - liczba zaangażowanych podmiotów i liczba działań realizowanych w ramach              
                    systemu przeciwdziałania przemocy, 
                  - liczba wypełnionych formularzy ,,Niebieska Karta”. 

 
 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w   
szczególności dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców w tym prowadzenie   
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
Cel: zmniejszenie ilości spożywanego przez młodych ludzi alkoholu, zwiększenie świadomości 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających z używania alkoholu, narkotyków, i 
innych substancji psychoaktywnych. 
Planowane działania: 

a) realizowanie, finansowanie, dofinansowywanie realizacji programów  
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w szkołach na  terenie gminy, 
korzystanie z rekomendowanych programów w Systemie rekomendacji w tym 
programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zwierających elementy 
terapii; 

b) realizowanie i finansowanie  programów profilaktycznych, zajęć  w świetlicach 
profilaktycznych (placówki wsparcia dziennego, praca podwórkowa)  działających przy 
szkołach w Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II,  Obrowie, Osieku Nad Wisłą,  
Programy zajęć grupowych powinny być dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci; 

c) wspieranie placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej 
realizowanej przez nauczycieli świetlic profilaktycznych; superwizją lub konsultacją 
powinna być objęta praca osób pracujących w świetlicach; 

d) organizowanie, dofinansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
terenu  gminy (zajęcia sportowe, rekreacyjne, wycieczki szkolne – wszystko związane z 
tematyką profilaktyki, konkursy o tematyce przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, 
profilaktyczne spektakle teatralne, festyny rodzinne, wyjazdy do Częstochowy, 
Lichenia); 

e) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  
      alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu  
      ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu   
      sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia; 
f) szkolenie sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób kupujących alkohol;  
g) informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o 
szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających, profilaktyka i promocja 
zdrowia; 

h) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-  
edukacyjnych, zakup i upowszechnienie  materiałów profilaktycznych, prasa, książka, 
specjalistyczne broszury, plakaty, nagrody w konkursach; 

i) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy  
      profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności  
      prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,  
      pedagogów i psychologów; 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B1E04C8-746E-4ADC-841D-3A4E1CBC73BC. Podpisany Strona 6



j) edukacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania       
przemocy w rodzinie- szkolenie dla rodziców, realizowanie programów edukacyjnych 
dla rodziców i wychowawców; 

k) przeprowadzenie badań, sondaży, diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych  ( 
samodzielnie lub zlecając je instytucjom); 

l) tworzenie punktów informacyjnych na terenie gminy z danymi o dostępnej  
                          ofercie pomocy w zakresie problemów alkoholowych, narkotykowych –  
                          tablice informacyjne w ośrodkach zdrowia, domu pomocy społecznej, policji,  
                          szkołach; 

ł)  promocja zdrowia, bezpiecznego stylu życia, zdrowia psychicznego poprzez  
      organizowanie, finansowanie, dofinansowanie, różnego rodzaju imprez oraz  
      wydarzeń społeczno-kulturowych adresowanych do mieszkańców gminy; 

       m) realizacja programów szkoleniowych dla osób zawodowo związanych z      
            rozwiązywaniem i profilaktyką w zakresie alkoholowym, narkotykowym i       
            przemocą w rodzinie; 

             n) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz   
                 bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
             o) prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami publicznymi,   
                 organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach, akcjach      
                  profilaktycznych, 
             p) realizowanie, finansowanie, dofinansowanie realizacji programów z zakresu  
                  profilaktyki uzależnień w tym programów alternatywnych z uwzględnieniem  
                  pozalekcyjnych zajęć sportowych; 
              r) wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; 
              s) wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach; 
              t) diagnozowanie i monitorowanie problemu uzależnień w społeczności lokalnej; 
              u) zwiększenie kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
                 Alkoholowych w Obrowie poprzez m.in. uczestnictwo w szkoleniach,                   
                 konferencjach  i seminariach;  
             w) działania edukacyjne promujące abstynencję w ciąży oraz programy na rzecz    
                  dzieci z  FAS oraz ich rodziców i opiekunów, zwiększenie dostępności  
                  pomocy dla dzieci z FAS oraz ich opiekunów. 
          Wskaźniki osiągnięcia celu: 
               - liczba i rodzaj świetlic prowadzących zajęcia poza lekcjami, 
               - liczba dzieci, młodzieży i dorosłych  objętych działaniami profilaktycznymi,  
                  edukacyjnymi i informacyjnymi,  
               - liczba zrealizowanych programów profilaktycznych oraz liczba uczestników, 
               - liczba działań z zakresu edukacji zdrowotnej.  
           

 
 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej  rozwiązywaniu problemów  uzależnień. 
Cel: urozmaicenie działań o charakterze profilaktycznym o współpracę z ww. podmiotami oraz 
wsparcie dla nich. 
Planowane działania: 

a) stała współpraca z grupą samopomocową AA ,,Wola” z Obrowa, przekazywanie 
materiałów edukacyjnych oraz nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń dla grupy; 

b) propagowanie instytucji, osób wyspecjalizowanych  w niesieniu pomocy   
      dzieciom, młodzieży i dorosłym w obszarze problemów uzależnień,  
       przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
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c) wspieranie uczniowskich klubów sportowych, klubów parafialnych i   
organizacji sportowych ( materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej, wynajem sal 
sportowych, gimnastycznych, pomoc w zorganizowaniu imprez sportowych w których 
biorą udział dzieci i młodzież oraz ich członkowie rodzin zagrożonych uzależnieniami, 
zakup artykułów sportowych niezbędnych do realizacji zajęć); 

d) inicjowanie działań na rzecz podejmowania interwencji poprzez  funkcjonariuszy   
Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych; 

e) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na zapobieganie niebezpieczeństwom 
spowodowanym przez nietrzeźwych kierowców; 

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, jednostkami pożytku 
publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

g) włączenie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji w wykonywanie zadań 
wynikających z realizacji Gminnego Programu; 

h) przekazywanie organizacjom, którym powierzone zostaną zadania do realizacji, dotacji 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwały Rady 
Gminy w Obrowie, w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy z 
przeznaczeniem na wykonywanie zadań Gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych; 

i) współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu 
zadania o nazwie- telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Niebieska Linia”; 

j) współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi, radnymi gminy polegającą na wymianie 
informacji, konsultacjach, podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz profilaktyki i 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

k) wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
marginalizacji osób uzależnionych i ich rodzin; 

l) prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 
upowszechnienie informacji o ofercie pomocy ; 

ł) wspieranie działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS. 
m) stała współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi z terenu Gminy Obrowo; 
n) udzielanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla inicjatyw podejmowanych przez 
podmioty zajmujące się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
-liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji Programu, 
- liczba odbiorców inicjatyw społecznych o charakterze proabstynenckim i  
   prozdrowotnym, 
- ilość współpracujących grup samopomocowych oraz liczba uczestników. 

 
 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów 
alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, 
osobom nieletnim oraz na kredyt lub zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 
Cel: zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa na rynku alkoholowym. 
Planowane działania:  

a) Ograniczenie dostępności alkoholu prowadzone będzie poprzez wydawanie przez 
członków Komisji opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą 
NR XLII/312/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 06 września 2018r. w sprawie  ustalenia 
zasad usytuowania na terenie gminy Obrowo miejsc sprzedawania i podawania napojów 
alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 
2018r. poz.4584) oraz z Uchwałą NR XLII/311/2018  Rady Gminy Obrowo  z dnia 06 
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września 2018r. w sprawie ustalenia limitu  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 13 października 2018r. poz.4583). 

b) Kontrola miejsc sprzedaży alkoholu, realizatorami będą Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Gminna, Policja. 

c) Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych i właścicieli miejsc sprzedaży napojów alkoholowych; 

d) Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 
      - liczba szkoleń właścicieli i sprzedawców placówek prowadzących sprzedaż   
        napojów alkoholowych oraz liczba szkoleń, 
     - liczba podjętych interwencji związku z nieprzestrzeganiem zasad i  
       warunków korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  
       alkoholowych, 
    -liczba skontrolowanych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 
    - liczba zawiadomień dotyczących naruszenia przepisów ustawy o  
       wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
       zaopiniowanych przez Gminną Komisję oraz liczba podjętych działań, 
    - liczba orzeczeń sądowych uwzględniających wnioski Gminnej Komisji, w  
      zakresie naruszenia przepisów art. 131 i art.. 15 ustawy o wychowaniu w  
       trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
           § 4. Realizatorami i Partnerami Gminnego Programu są:  

1) Koordynator  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie; 
3) Urząd Gminy Obrowo; 
4) Pracownicy Socjalni; 
5) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny; 
6) Pedagodzy Szkolni; 
7) Placówki oświatowe z terenu gminy Obrowo; 
8) Nauczyciele; 
9) Policja; 
10) Osoby i Instytucje realizujące programy profilaktyczne m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Toruniu; 
11) Lokalni liderzy; 
12) Kluby sportowe z terenu Gminy; 
13) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,  

Poradnia Odwykowa Toruń ul. Szosa Bydgoska 1; 
14) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia- Całodobowy  

Oddział Odwykowy Toruń-Czerniewice; 
15) Wojewódzki Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia – Całodobowy  

Oddział Młodzieżowy Toruń; 
16) Całodobowy Oddział Odwykowy Leczenia Narkomanów Toruń ul.  

Tramwajowa; 
17) Całodobowy Oddział Terapii Krótkoterminowej Toruń ul. Szosa Bydgoska 1; 
18) Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Obrowo; 
19) Kościoły z terenu Gminy Obrowo; 
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20) Podmioty i instytucje realizujące zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych; 

21) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
22) Gminny Koordynator Sportu; 
23) Gminny Ośrodek Kultury działający na terenie Gminy Obrowo; 
24) Lokalne media; 
25) Sąd Rejonowy ( w tym Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej). 

 
 
             § 5. Adresaci Gminnego Programu: 

1) dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniami od alkoholu, narkotyków i  
       związaną z tym przemocą w domu oraz ich rodzice, opiekunowie,  
       nauczyciele; 

2) osoby dorosłe zagrożone uzależnieniami ( osoby pijące szkodliwie i  
ryzykownie); 

3) osoby współuzależnione, Dorosłe Dzieci Alkoholików i ofiary przemocy; 
4) osoby zawodowo zajmujące się problematyką alkoholową, przeciwdziałaniem 

narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocą; 
5) osoby uzależnione po ukończonej terapii - ,,trzeźwi alkoholicy”; 
6) osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, domu; 
7) osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach; 
8) społeczność lokalna; 
9) organizacje pozarządowe; 
10) lokalne instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień. 

 
 

              § 6. Zadania Gminnego Koordynatora Programu oraz Przewodniczącego i członków   
                     Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych: 

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu z 
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art.24 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie do różnych 
organów o informacje na temat danych z art. 25a ww. ustawy; 

2) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie; 
3) zmotywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego; 
4) podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego; 

5) wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie; 
6) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
7) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa 

roczne sprawozdanie z  wykonania zadań Programu do Wójta i przed Radą Gminy do 
31 marca następnego roku; 

8) stały monitoring Gminnego Programu prowadzony jest przez Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego, Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  i Narkomanii oraz Innych Uzależnień; 

9) podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki 
szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzi, z problemem alkoholowym; 

10) Gminny Koordynator, Przewodniczący i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na podstawie analizy problemów w gminie, przygotowują 
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wspólnie projekt Gminnego Programu, projekt preliminarza wydatków oraz 
sprawozdanie; 

11) udział Gminnego Koordynatora w naradach i szkoleniach organizowanych przez 
pełnomocnika Wojewody; 

12)  członkowie Komisji czuwają nad przestrzeganiem zasad i warunków korzystania z 
zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy; 

13) Współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi i organizacjami zajmującymi się 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

14) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 
15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

15) inicjowanie działań dotyczących realizacji Gminnego Programu; 
16) prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych; 
17) udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 
18) monitorowanie na bieżąco działań Gminnego Programu w celu wypracowania 

wniosków na kolejne lata. 
 
 
 
              § 7. Ustala się zasady wynagradzania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie: 
1) dla członków Komisji (poza Przewodniczącym) za udział w pracach Komisji oraz w 

każdym posiedzeniu Komisji ustala się  wynagrodzenie w wysokości 170,00 złotych 
brutto za realizację zadań ustawowych i dla Wiceprzewodniczącego Komisji ustala się 
wynagrodzenie w wysokości  200,00zł. za posiedzenie i prace Komisji, zgodnie z 
zadaniami ustawowymi; 

2) wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji będącymi pracownikami Urzędu Gminy 
w Obrowie, jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy; 

3) podstawą wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest obecność na 
posiedzeniu Komisji potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności; 

4) dla Przewodniczącego Komisji miesięczne ustala się wynagrodzenie w wysokości 
220,00 złotych brutto;  

5) ustala się zwrot kosztów podróży na terenie kraju dla członków Komisji za udział w 
szkoleniach oraz innych czynnościach związanych z wykonywaniem zadań Komisji, na 
podstawie delegacji służbowej – na takich samych zasadach jak pracownikowi Urzędu 
Gminy w Obrowie. 
 

                § 8. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu: 
1) Finansowanie zadań niniejszego Programu będzie dokonywane zgodnie z  
      art.182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i   
       przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ramach środków pochodzących za   
       wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych  
       przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze; 
2) Zadania mogą być zlecane do realizacji  w formie powierzenia lub  

                              wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  
                              pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. 2022 poz.1327 ze zm.) z  
                              lub poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w  
                              przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

3) Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż  
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       napojów alkoholowych, znajdujące się w dyspozycji Wójta Gminy   
       Obrowo, nie wykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie  
       wygasają z upływem tego roku i są przeznaczone w następnym roku  
        budżetowym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i  
        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych      
        Uzależnień.  
         
 

                § 9. Spodziewane /zamierzone/ efekty realizacji Programu: 
1) wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia  
      specjalistycznego w przypadku występowania problemu; 
 2) zmniejszenie wśród młodzieży ilości  zachowań ryzykownych związanych z  
      używaniem substancji psychoaktywnych; 
3) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji   

                              Programu; 
4) zwiększenie odsetka osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, doprowadzenie 

do ograniczenia częstości picia alkoholu; 
5) wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania 

alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 
propagowanie samopomocy; 

6) zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania 
przemocy domowej; 

7) udzielenie profesjonalnej pomocy, osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz 
podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących 
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
 
                  § 10. Ustala się przewidywany Preliminarz środków finansowych  
                          zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i   
                            Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Narkomanii  
                           oraz Innych Uzależnień na rok 2022, stanowiący Załącznik Nr 1 do  
                           niniejszej uchwały. 
                  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                   § 12. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
     
   
 
 
            
UZASADNIENIE:   
  
   
 
  Gminny Program, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach, określa gminną, strategię  w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu 
i narkotyków oraz przemocy w rodzinie. Realizacja działań wymaga zaangażowania wielu środowisk i 
grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach, wprowadzania skutecznych rozwiązań, 
szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą. Program dostosowany jest do specyfiki 
problemów na terenie gminy Obrowo i uwzględnia lokalne możliwości realizacji, pod względem 
prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Kierunki działań określone w niniejszym Gminnym 
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Programie stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych  w latach poprzednich. Przy 
opracowaniu Gminnego Programu na 2023 rok wzięto pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, z 
których wynika, że najskuteczniejsza jest profilaktyka skierowana do młodej grupy odbiorców i ich 
rodzin, jako grupy najbardziej narażonej na ryzyko wynikające ze spożycia alkoholu, kontakt z 
narkotykami i zagrożonych przemocą w rodzinie. Przede wszystkim dzieciom i młodzieży i ich 
najbliższemu środowisku należy zapewnić bezpieczeństwo i właściwe wzorce zachowań. Dlatego 
niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie profilaktyki szkolnej poprzez realizację  programów 
profilaktycznych kształtujących kompetencje młodych ludzi oraz ich zdolności interpersonalne bez 
pomocy alkoholu, papierosów i narkotyków.  
 
  Zadania w obszarze uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych  uwzględniają cele 
operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień określone w Narodowym 
Programie Zdrowia 2021-2025 (NPZ 2021-2025). 
 
    Z przeprowadzonych dotychczas obserwacji i analiz jednoznacznie wynika,  że problem uzależnień 
wciąż jest niepokojącym zjawiskiem społecznym, który dotyka wszystkie grupy społeczne, niezależnie od 
pochodzenia, statusu, czy sytuacji ekonomicznej. Dlatego oddziaływania profilaktyczne powinny być 
realizowane we wszystkich strefach życia społecznego – szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej, publicznej, 
medialnej. 
 
   
 
    
 
  Dzięki koordynacji interdyscyplinarnych działań, zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych 
oraz zasobom  instytucjonalnym i osobowym, Gminny Program posiada znaczny potencjał realizacyjny.  
   
 
    Dane dotyczące zjawiska problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy, zanotowane w 
2022 roku przez służby, instytucje, placówki i osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych z terenu Gminy Obrowo. 
   Komendant Straży Gminnej w  Obrowie poinformował, że w każdym miesiącu dokonywane są patrole 
rejonu punktów sprzedaży napojów alkoholowych  oraz lokali gastronomicznych pod kątem spożywania 
alkoholu lub narkotyków.  
   Z informacji podanych przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, wynika, że od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.10.2022r. 
zdiagnozowano jeden nowy przypadek z problemem alkoholowym, natomiast 6 pacjentów zgłosiło 
problem alkoholowy, nie odnotowano  przypadków związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.  
    Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach poinformował, że u pensjonariuszy 
nie występują problemy z nadużywaniem  alkoholu, nie miały miejsca zjawiska związane z zażywaniem 
narkotyków, brak przypadków związanych z przemocą.  
  Na podstawie danych, które zostały przekazane z Izby Wytrzeźwień, wynika, że od dnia 01 stycznia 
2022r. do dnia 31 października 2022r. Policja z Gminy Obrowo przewiozła do jednostki 34 osoby, w tym 
24 osoby po raz pierwszy. Wśród zatrzymanych było 16 bezrobotnych, 1 emeryt, 6 pracowników 
fizycznych, 2 rencistów, 1 rolnik, 2 osoby które prowadzą własną działalność gospodarczą.  
 
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Obrowie  przygotował następujące dane, do dnia 31 
października 2022r. odnotowano: 56 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka dotknięta jest problemem 
alkoholowym, 8 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka dotknięta jest problemem narkotykowym, 22 
osoby zgłosiły problem przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, 2 osoby zgłosiły 
problem z narkotykami, 376 rodzin korzysta z pomocy materialnej GOPS . W ramach profilaktyki 
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Ośrodek zorganizował: poradnictwo pedagogiczne , konsultacje psychologiczne dla rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym, zorganizował dla dzieci wycieczkę do Wrocławia dla dzieci z rodzin  
dotkniętych problemem uzależnień wraz z warsztatami ,,Słów kilka o uzależnieniach” , zatrudnił drugiego 
terapeutę do spraw uzależnień.  W ocenie Ośrodka statystyka  ww. zdarzeń zmieniła się do lat 
poprzednich nastąpiła tendencja wzrostowa. 
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie spotkała się do 21 listopada 
2022r.-  21 razy.  W każdy ostatni czwartek miesiąca miały miejsce dyżury Komisji na które przychodziły 
osoby potrzebujące wsparcia w stosunku do swoich bliskich mających problem z nadużywaniem alkoholu. 
Członkowie Komisji nie wszczęli procedury Niebieskiej Karty. Na posiedzenia Komisji zaproszonych 
zostało  11 osób. Wysłany został jeden wniosek do Sądu Rodzinnego w Toruniu o objęcie leczeniem 
odwykowym. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Terapeuta przeprowadził 504 rozmowy.  
    Z Urzędu Gminy  w Obrowie zostały dostarczone następujące informacje: punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na dzień 31.10.2022r. jest zarejestrowanych 35, w tym jest 6 punktów sprzedaży alkoholu 
w miejscu, 26 poza miejscem sprzedaży. Wydanych zostało 12 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i 87 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza 
miejscem sprzedaży. 
 
     Szkoła Podstawowa w Brzozówce przeprowadziła anonimową ankietę wśród uczniów klas VII i VIII, 
dane są następujące: rozpowszechniano w placówce papierosy, jeden uczeń przyznał się do 
jednorazowego  kontaktu z dopalaczami, nikt nie przyznał się do kontaktu z narkotykami, w szkole nie 
wykryto uczniów po spożyciu substancji psychoaktywnych, 18% przyznało, że smakowało alkohol- raz 
lub kilka razy – w domu, na weselu, na imprezie. Młodzież pije i pali w opuszczonych budynkach oraz 
niedaleko boiska  w Głogowie, 1 uczeń zakupił piwo % w sklepie na terenie gminy, bez potwierdzenia 
dowodem tożsamości, prawie        50% uczniów przyznaje, że styka się z przemocą  w różnej formie  w 
szkole, najczęściej jest to przemoc słowna lub cyberprzemoc, żaden z uczniów nie przyznał, że styka się z 
przemocą w domu. Czterech uczniów przyznało się , że pali papierosy. Ponadto w ramach profilaktyki 
przed wakacjami odbyły się godzinne spotkania z pedagogiem dla klas VI, VII i VIII. Od 02.10.2022r. 
odbywają się pogadanki w klasach starszych o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Od 
września aktywna jest gazetka na parterze szkoły oraz na stronie internetowej nt. przemocy , dostępnych 
infolinii, form przemocy, miejsc uzyskania pomocy. Psycholog szkolny i pedagog uczestniczyli w pracach 
Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W grudniu zaplanowane są 
warsztaty w klasach ósmych, które przeprowadzą specjaliści z POWROTU  z U. 
 
    Na podstawie danych ze szkoły w Łążynie II wynika, że na terenie szkoły nie były rozprowadzane 
narkotyki i substancje psychoaktywne, żaden uczeń nie przyznał się do zażywania narkotyków, alkohol 
uczniowie po raz pierwszy spożywają na uroczystościach rodzinnych, połowa ankietowanych uważa, że 
na terenie gminy można kupić alkohol bez okazywania dowodu tożsamości, 35 uczniów doświadczyło 
przemocy słownej, 19 przemocy fizycznej, 8 cyberprzemocy- dotyczy terenu szkoły. Jeżeli chodzi o 
przemoc w domu to 8 uczniów doświadczyło przemocy słownej, 6 fizycznej, 5 cyberprzemocy. Do 
palenia papierosów przyznało się 3 uczniów. W klasach IV-VIII zostały przeprowadzone zajęcia z 
pedagogiem  nt. ,,Pierwszy raz” , zapoznanie uczniów z filmem ,,Obietnica” i ,, Życie pod murem” , w 
szkole realizowany jest program ,,Nie pal przy mnie proszę”. Ankieta została przeprowadzona wśród 62 
uczniów.  
 
Po przeprowadzonej ankiecie w Szkole Podstawowej w Obrowie dane przedstawiają się następująco: nikt 
z uczniów nie miał kontaktu z narkotykami, na terenie szkoły żaden uczeń nie przebywał pod wpływem 

narkotyków, 16 uczniów przyznało się do palenia papierosów  
(część z nich piła w domu a część poza domem). Uczniowie zgłaszali przemoc fizyczną i słowną na 
terenie szkoły, nikt nie zgłaszał przemocy w domu – 7 uczniów doznało przemocy w szkole a 4 uczniów 
było obiektem działań o charakterze cyberprzemocy. 7  uczniów pali papierosy. W  tym roku pojawił się 
problem e- papierosów i ich dystrybucją.  Na prośbę dyrekcji szkoły problemem zostali też zajęci rodzice i 
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dzielnicowy. W ramach działań profilaktycznych realizowane były spotkania ze Strażnikiem Gminnym, 
warsztaty z przewodniczącą Zespołu  Intrdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
dzielnicowy z Komisariatu z Dobrzejewic. W szkole prowadzone są  liczne apele, na których omawiane są 
na bieżąco zaobserwowane niepokojące zjawiska. Kolejny rok funkcjonuje zespół ds. cyberprzemocy. 
Wszystkim uczniom którzy zgłaszają przemoc udzielana jest pomoc, otrzymują wsparcie i jeśli istnieje 
taka potrzeba to kierowani zostają do instytucji pomocowych np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Sąd Rejonowy.  
 
  Pani Pedagog ze szkoły w Osieku nad Wisłą poinformowała, że w szkole doszło do kilku incydentów z 
używaniem e-papierosów i bójek. 
 
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie, nie otrzymała żadnych 
informacji ze szkoły w Dobrzejewicach. 
 
 
 
 
 
 
 
  W miesiącach sierpień – październik w 2021 roku na terenie Gminy Obrowo, została opracowana przez  
Ogólnopolską Grupę Szkoleniową Sp. z o.o. Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji z Krakowa  
Diagnoza problemów społecznych.  
 
    W oparciu o dokonaną diagnozę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje 
skierowane do mieszkańców Gminy Obrowo, które powinny mieć charakter długofalowy i wielostronny. 
Dzieci i młodzież są grupą wymagającą szczególnie intensywnych oddziaływań profilaktycznych. Dlatego 
zaleca się, aby wspierać pedagogów i nauczycieli zarówno na poziomie kształcenia formalnego, jak i  
nieformalnego, w zdobywaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności w zakresie rozpoznawania wyzwań 
oraz trudności specyficznych dla tego okresu rozwoju.  Poza tym rekomenduje się rozwój pracy socjalnej 
na rzecz mieszkańców zagrożonych uzależnieniami od alkoholu oraz wdrażanie najnowszych sposobów 
pomocy tym osobom, rozpowszechnianie informacji na temat organizacji lub serwisów internetowych, 
które udzielają pomocy w sytuacji zetknięcia z cyberprzemocą, uczestnictwo sprzedawców napojów 
alkoholowych w szkoleniach, uczestnictwo rodziców w szkoleniach w zakresie profilaktyki uzależnień od 
alkoholu, tytoniu, czy też narkotyków wśród dzieci i młodzieży.  
   Poniżej znajdują się dane z lat poprzednich. 
   Dane z lata poprzednich przedstawiają się następująco: 
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie spotkała się w 2021r. 5 
razy. Przewodnicząca Komisji, Terapeuta i Koordynator Gminnego Programu          p. Wisława Tatera 
przeprowadziła w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do 12.10.2021roku – 533 konsultacje z osobami 
uzależnionymi i współuzależnionymi. 
 
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w 2021 roku objął opieką 49 rodzin które dotknięte 
są problemem alkoholowym, 9 rodzin korzysta z pomocy Ośrodka  z powodu narkotyków, 15 osób 
zgłosiło problem przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, 2 osoby zgłosiły problem z 
narkotykami. Ponadto 350 rodzin korzysta z pomocy materialnej GOPS w Obrowie. W ramach 
profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, GOPS jako jeden z wielu realizatorów Gminnego Programu, 
zrealizował: szkolenie dla pracowników OPS pt,, Budowanie współpracy na rzecz wsparcia środowisk 
doświadczających problemu uzależnień” i ,,Specyfikacja pracy pomocowej pracownika socjalnego”; 
wycieczkę do Warszawy dla dzieci dotkniętych problemem uzależnień wraz z warsztatami 
profilaktycznymi pn ,,NIE DAJ SIĘ TROLOWAĆ” stop cyberprzemocy   ( ulotki o tematyce uzależnień i 
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przemocy); wsparcie  w formie ,,Koszyczka wielkanocnego” dla rodziny z problemami; zatrudniono 
terapeutę do spraw uzależnień – potrzeba wraz z tendencją wzrostową danych statystycznych w 
porównaniu z latami poprzednimi. 
W minionych latach sytuacja wyglądała następująco: 
w okresie od 01.01.2020r. do dnia 14.10.2020r. z pomocy GOPS skorzystało: 31 rodzin z problemem 
alkoholowym,  4 rodziny z problemem narkotykowym, wszczęto 20 procedur Niebieskiej Karty w tym 13 
w związku z nadużywaniem alkoholu, W opinii pracowników GOPS z porównaniem do lat poprzednich 
obserwuje się tendencję zniżkową  związaną z problemem alkoholowym natomiast zwyżkową związaną z 
problemem nadużywania narkotyków. Miały miejsce 64 grupy robocze w tym 8 z Terapeutą Wisławą 
Taterą- przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie. 
Dane z 2019r. wskazywały, że  31 rodzin korzystało z pomocy Ośrodka i 1 dotknięta była problemem 
alkoholowym, 2 rodziny korzystające z pomocy Ośrodka dotknięte były problemem narkotykowym, 
wszczęto 25 procedur Niebieskich Kart, 15 osób zgłosiło problem przemocy w rodzinie w związku z 
nadużywaniem alkoholu, 2 osoby zgłosiły problem narkotykowy.  
 W 2018r.- 31 (2017r. -43, w 2016r. – 47) rodzin korzystających z pomocy   dotkniętych  problemem 
alkoholowym,  a 2 rodziny z problemem narkotykowym. Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 15 
przypadkach (2017r.- 30, w 2016r. – 23, w 2015r. -9). Liczba rodzin z problemem przemocy i alkoholu to 
10 (w 2016r.- 14; w 2015r.-13, w 2014r.-31). Problemy z narkotykami zgłosiły 4 rodziny (w 2017r.–4,w 
2016r.-15). Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego poinformowała, że wszystkich grup roboczych  
odbyło się 88 (2017r.- 142, w 2016r. -97). Na podstawie informacji uzyskanej od pracowników socjalnych 
wynika, że problem uzależnienia od alkoholu występuje w około 130 rodzinach. W zakresie rodzin z 
problemem alkoholowym korzystających  z pomocy GOPS nastąpiła tendencja zniżkowa w stosunku do 
lat poprzednich. Przyczyną jest Program 500+ i mniejsza liczba rodzin zgłaszających się o pomoc 
finansową. 
 
    Dane jednostkowe ze szkół, z terenu Gminy Obrowo są następujące: 
Szkoła Podstawowa w Brzozówce na podstawie anonimowej ankiety, dokonała zdiagnozowania 
zagrożeń wśród dzieci i młodzieży dotyczących substancji psychoaktywnych i zachowań przemocowych 
w szkole i w domu rodzinnym. Ankietą wypełniło 115 uczniów. Z informacji uzyskanych od uczniów 
wynika, że w placówce nie rozpowszechniono substancji psychoaktywnych. Żaden z uczniów nie 
przyznał się do kontaktu z narkotykami, nie wykryto w szkole uczniów po spożyciu substancji 
psychoaktywnych. Do smakowania alkoholu raz lub kilka razy  w domu, u cioci, u babci, na weselu, 
przyznało się 49% badanych uczniów. Bez potwierdzenia tożsamości 1 uczeń potwierdził, ze zakupił na 
terenie gminy Obrowo. Z przemocą w różnych formach w szkole spotyka się 47 % ankietowanych, 13% 
przyznaje, że styka się z przemocą w domu rodzinnym. Do palenia papierosów przyznał się 1 uczeń.  
Przed wakacjami w czerwcu w każdej szóstej, siódmej i ósmej klasie odbyły się godzinne spotkania z 
pedagogiem nt. ćwiczenia asertywności w kontakcie z osobami namawiającymi do spożywania 
jakichkolwiek substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki zachowań. Ma miejsce codzienna praca 
psychologa i pedagoga z dziećmi, organizowane są konsultacje z rodzicami. Psycholog i Pedagog szkolny 
uczestniczą w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Dane z lat poprzednich są następujące: 
   W 2020 roku przeprowadzono ankiety anonimowe w grupie 74 uczniów klas siódmych i ósmych z 
następującym wynikiem: żaden uczeń nic nie wie o rozpowszechnianiu narkotyków na terenie szkoły, 6 
uczniów twierdzi, że widziało jeden raz w życiu narkotyki na terenie placówki; nie wykryto żadnego 
przypadku ucznia po zażyciu substancji psychoaktywnej w szkole; 32 uczniów przyznało się do 
jednorazowego posmakowania alkoholu w domu lub u rodziny. Było to piwo 0% w większości 
przypadków; 11 uczniów piło piwo poza domem; pierwszy kontakt, pierwsze spożycie alkoholu 32- w 
domu, 4- u rodziny, 1- na sylwestrze; czterem uczniom udało się dokonać zakupu alkoholu lub 
papierosów w sklepie i w jednym przypadku nie żądano dowodu osobistego; przemocy słownej, fizycznej 
i cyberprzemocy doznało i zgłaszało :17 uczniów w szkole oraz 3 w domu; 55 osób nigdy nie paliło 
papierosów, 18 uczniów próbowało e- papierosy i zwykłe, 1 uczeń zadeklarował, że pali codziennie. 
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 Dane za 2019r. przedstawiają się następująco:  w klasach szóstych, siódmych i ósmych w których brało 
udział 112 uczniów, z ankiet wynika, że: 43- uczniów widziało na terenie szkoły narkotyki lub inne 
substancje psychoaktywne, a 69 osób odpowiedziało, że – NIE; 6- uczniów zażywało narkotyki, 104 –
NIE; 32- uczniów przyznało się do spożycia alkoholu w domu- 1 raz, 10- uczniów spożywało wiele razy, 
63- uczniów nigdy natomiast poza domem 8 – uczniów przyznało się do spożycia alkoholu jeden raz, 6- 
uczniów wiele razy, 76- nigdy nie piło alkoholu poza domem. Najczęściej alkohol pity jest przez młodzież 
w domu na uroczystościach rodzinnych. Wśród ankietowanych 7 uczniów kupiło samodzielnie papierosy 
lub alkohol. W domu jeden raz zapaliło 4- uczniów, 4- uczniów wiele razy, 92- uczniów nie zapaliło 
nigdy, natomiast poza domem jeden raz zapaliło 5 – uczniów, 7- uczniów wiele razy, 86- uczniów nigdy. 
W szkole przemocy słownej, fizycznej, cyberprzemocy doświadczyło 51 – uczniów, 56- NIE, natomiast w 
domu doświadczyło 6 uczniów, 99- NIE. 
 Wśród uczniów wykryto papierosy u jednego ucznia 8 klasy oraz e-papierosy  u dwóch uczniów klasy 7 i 
8. Żaden z uczniów nie zgłaszał problemów dotyczących swoich lub cudzych uzależnień.  
 
  Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą poinformował, że z uwagi na nauczanie zdalne oraz na krótki 
okres nauki stacjonarnej nie wpłynęły do placówki żadne niepokojące sygnały dotyczące alkoholu i 
narkotyków.  
   Nie posiadamy także danych z roku 2020 ponieważ zmarła Pedagog Pani Beata Rumińska-Ćwik, która z 
dużym zaangażowaniem i pasją,  zajmowała się sprawami związanymi z profilaktyką alkoholową, 
narkotykową, przemocą oraz dopalaczami. Posiadamy natomiast dane z przeprowadzonych ankiet z 2019 
roku w której udział wzięło 128 uczniów z klas VI, VII, VIII (12-14 lat) z danych wynika, że na terenie 
szkoły nie były rozpowszechniane narkotyki i inne substancje psychoaktywne, nie wykryto uczniów 
będących po spożyciu środków odurzających, 4 uczniów (3,13%) przyznało się do zażycia substancji 
psychoaktywnych, 30 uczniów (23,44%) przyznało się do spożywania alkoholu  w tym 21 uczniów 
zażywało alkohol w domu a 9 poza domem. Do palenia papierosów przyznało się 4 uczniów (3,13%) w 
tym 2 paliło papierosy w domu, 2 poza domem. Przemocy fizycznej, słownej bądź cyberprzemocy 
doznało 76 uczniów (59,37%) w tym 6 uczniów w domu, 45  w szkole, 25 podczas korzystania z 
internetu.  
    Z informacji uzyskanych ze Szkoły Podstawowej w Łążynie II wynika , że w 2021 roku nie były 
rozprowadzane narkotyki i substancje psychoaktywne na terenie szkoły. Żaden uczeń nie przyznał się do 
używania narkotyków, nie wykryto wśród uczniów że są pod wpływem narkotyków, uczniowie 
poinformowali, że po raz pierwszy mieli okazję spożyć alkohol na uroczystościach rodzinnych. Żaden 
uczeń nie próbował kupić alkoholu. Uczniowie zgłaszali problemy związane z przemocą słowną i 
fizyczną, pojawiające się problemy zostawały rozwiązane na bieżąco. 
     Dane z lat poprzednich są następujące: w 2020r. zostało przeprowadzone badanie uczniów dotyczące 
używania substancji psychoaktywnych, spożywania narkotyków i innych używek (alkohol, papierosy). 
Spośród badanych uczniów w klasach IV-VIII- 9 uczniów zadeklarowało, że zdarzyło im się zażywać 
alkohol; po raz pierwszy młodzi ludzie piją alkohol na imprezach rodzinnych, ze znajomymi w dużej 
grupie; aby zdobyć alkohol najczęściej, jak wynika z ankiet młodzi ludzie proszą kogoś starszego; z 
przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej uczniowie spożywali piwo, 2 osoby wskazały na 
szampana; uczniowie na pytania dotyczące narkotyków odpowiedzieli negatywnie; natomiast wśród 
badanych 5 osób próbowało palić papierosy – zrobili to tylko raz dla zabawy; na pytania dotyczące 
zażywania dopalaczy również wszystkie odpowiedzi były negatywne.  
    Jeżeli chodzi o dane ze Szkoły w Łążynie II z  2019r. to na podstawie anonimowej ankiety  wynika, że 
nikt z uczniów nie przyznał się  do używania narkotyków, nie wykryto uczniów, którzy są po spożyciu 
środków psychoaktywnych, czy narkotyków, do spożywania alkoholu w domu przyznało się 16 osób, 
poza domem 1 osoba , alkohol najczęściej pity był na uroczystościach w domu. Nikt nie przyznał, że na 
terenie gminy sprzedawcy podają nieletnim papierosy, alkohol. Około 15 uczniów zgłosiło przemoc 
słowną, fizyczną i cyberprzemoc. Nikt nie przyznał się do palenia papierosów. W ramach profilaktyki 
szkoła podjęła zadania: klasy młodsze brały udział w programie ,, Bądź bezpieczny na drodze”; zajęcia w 
klasach IV-V ,,Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”; zajęcia z Policją nt ,,Uzależnienia i zagrożenia XXI 
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wieku”; odbył się konkurs i pogadanka na temat cyberprzemocy dla klas VII-VIII; odbyły się lekcje 
przestrogi ,, Co każdy powinien wiedzieć o sektach” ; udział w programie ,,Ratujemy i uczymy ratować”.   
    Dane za 2021 rok z Zespołu Szkół z Dobrzejewic: na terenie placówki nie były rozpowszechniane 
narkotyki i substancje psychoaktywne wśród młodzieży; żaden uczeń nie przyznał się do zażywania 
narkotyków; nie wykryto u żadnego ucznia aby były pod wpływem alkoholu lub środków 
psychoaktywnych czy dopalaczy; 1 uczeń przyznał się do spożywania alkoholu poza domem lub w domu; 
przemoc słowną zgłosiło 25 uczniów, fizyczną – 1 uczeń, brak informacji na temat cyberprzemocy w 
szkole czy w domu; do palenia papierosów przyznało się 10 uczniów; żaden uczeń nie zgłaszał w 2021 
roku, że ma problemy z ww. sytuacjami. 
Dane  z lat wcześniejszych z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach: 
    W 2020 roku z przeprowadzonej ankiety wynika, że na terenie placówki nie były rozpowszechniane 
narkotyki i substancje psychoaktywne wśród młodzieży szkolnej, żaden uczeń nie przyznał się do 
zażywania narkotyków. Wśród uczniów nie wykryto, że są po spożyciu alkoholu lub środków 
psychoaktywnych,  żaden uczeń nie przyznał się do spożywania alkoholu w domu, czy poza nim. Przemoc 
słowną zgłosiło 25 uczniów, fizyczną -0, cyberprzemoc zgłosił 1 uczeń. Natomiast dwóch uczniów 
przyznało się do palenia papierosów. 
   Anonimowa ankieta  z 2019 roku wykazała, że na terenie szkoły nie były rozpowszechniane narkotyki, 
1 uczeń przyznał się do zażywania narkotyków, nie wykryto wśród uczniów, aby byli pod wpływem 
alkoholu czy dopalaczy.  Nikt z uczniów nie przyznał się do spożywania alkoholu w różnych 
okolicznościach. Żaden z uczniów nie potwierdził, że sprzedawcy podają alkohol nieletnim. Przemoc 
słowną i fizyczną zgłosiło 20 uczniów, cyberprzemoc na terenie szkoły i w domu zaakcentowało 2 
uczniów.  Natomiast 10 uczniów przyznało się do palenia papierosów.  22 uczniów zgłosiło, że nie potrafi 
poradzić sobie w sytuacjach trudnych.     
 
    W szkole Podstawowej w Obrowie w ramach działań profilaktycznych w 2021 roku odbyło się szereg 
zajęć warsztatowych z uczniami. Warsztaty prowadzone były przez strażnika gminnego straży gminnej, w 
których poruszana była tematyka uzależnień – cyberprzemoc dopalacze, alkohol. Pedagog był w stałym 
kontakcie z dzielnicowymi Komisariatu Policji. Ponadto na terenie szkoły nie stwierdzono u uczniów 
stanu wskazującego na to, iż są pod wpływem środków psychoaktywnych, na terenie szkoły nie wskazano 
uczniów palących papierosy, uczniowie w trakcie rozmowy z pedagogiem wspominali, że pierwsze 
kontakty z alkoholem mieli w trakcie uroczystości rodzinnych. Uczniowie nie zgłaszali możliwości kupna 
alkoholu w sklepie. W szkole nie zanotowano żadnej formy cyberprzemocy.  
  W 2020 roku w Szkole Podstawowej w Obrowie została przeprowadzona anonimowa ankieta w formie 
online, do udziału w badaniu poproszono uczniów klas IV- VIII. Na 170 uczniów klas IV-VIII link 
odczytało 130 uczniów, z czego 65 przesłało wypełnioną ankietę.  Z uzyskanych informacji oraz 
przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika, że w 2020 roku nie odnotowano na terenie placówki 
rozpowszechniania narkotyków lub substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej oraz nie 
wykryto wśród uczniów, że są pod wpływem narkotyków, środków psychoaktywnych, dopalaczy czy 
alkoholu. Do spożycia alkoholu przyznało się 15 uczniów ( w domu 7 osób, u rodziny 7 osób u 
kolegi/koleżanki 1 osoba); osoby, które częstowały alkoholem to rodzice, członkowie rodziny albo 
koleżanka/kolega i 1 osoba sama poczęstowała się; najczęściej spożywanym alkoholem przez uczniów 
jest piwo. 65 uczniów zadeklarowało, że nie pali papierosów natomiast 1 osoba przyznała się iż 
spróbowała jeden raz, 2 uczniów paliło kilkukrotnie w życiu, źródłem zakupu papierosów jest 
kolega/koleżanka. Uczniowie nie próbowali zakupu papierosów bądź alkoholu w sklepach na terenie 
Gminy lub poza nią. W 2020 roku nie odnotowano żadnego przypadku z zakresu cyberprzemocy, 
stosowania przemocy słownej lub fizycznej.  Zdarzają się jednak konflikty relacyjne między uczniami, 
które zgłaszane są do psychologa/pedagoga lub wychowawcy. Wówczas podejmowane są działania 
interwencyjne. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że z 16 osób, które próbowano namówić do palenia 
papierosów lub picia alkoholu, aż 14 osobom udało się odmówić. Wśród ankietowanych 31 uczniów 
zadeklarowało, że w przypadku prób namowy do spróbowania jakichkolwiek używek zgłosiłyby się o 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8B1E04C8-746E-4ADC-841D-3A4E1CBC73BC. Podpisany Strona 18



pomoc do psychologa/ pedagoga- 19 osób, do wychowawcy-12 osób, rodziców -42 uczniów i do 
rówieśników – 4 osoby. 
  Natomiast dla porównania w 2019r. na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, wśród 50 
wybranych losowo uczniów Szkoła w Obrowie przedstawiła następujące dane: nikt z ankietowanych 
uczniów nie wskazał, że ma kontakt z narkotykami, na terenie placówki żaden z uczniów nie przebywał 
pod wpływem środków psychoaktywnych, narkotyków lub dopalaczy. 24 uczniów przyznało się, że piło 
alkohol, w tym 10 w domu a pozostali poza domem. Uczniowie zgłaszali przemoc fizyczną i słowną w 
szkole, nikt nie zgłosił przemocy w domu. Na terenie szkoły doznało przemocy 6 uczniów, 5 uczniów 
było obiektem działań o charakterze cyberprzemocy. Natomiast do palenia papierosów przyznało się 9 
uczniów.  
 
   Z danych z Urzędu Gminy w Obrowie wynika, że do dnia 08 listopada 2021 roku zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych posiada 28 sklepów (poza miejscem), 8 restauracji (w miejscu), wydano 
1 zezwolenie jednorazowe, 5 decyzji dla 3 punktów, 1 decyzję o wygaśnięciu. 
 
   Dane z lat poprzednich:   
   Na dzień 31 października 2020r. wykazano 35 podmiotów gospodarczych sprzedających alkohol w tym 
5 gastronomicznych punktów oraz 30 miejsc sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, wydanych 
zostało 16 zezwoleń. W porównaniu z rokiem 2019r. można zauważyć zmniejszenie liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych ponieważ na dzień 05.11.2019r. wykazano 38 podmiotów 
gospodarczych w tym 7 gastronomicznych i 31  punktów sprzedaży  detalicznej, wydane zostało 1 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu. 
 Natomiast  w 2018r. wydano 33 zezwolenia na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz 7 zezwoleń w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych, 9 zezwoleń jednorazowych. Na dzień 16 
listopada 2018r. wykazano 40 punktów sprzedaży 33 podmiotów detalicznych i 7 gastronomicznych. W 
2017r. wydano 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 5- detalicznych i 5 
gastronomicznych. Na dzień 30.11.2017r. wykazano 36 podmiotów detalicznych i 9 gastronomicznych. 
   Zajęcia sportowe prowadzone na terenie Gminy przez Gminnego Koordynatora Sportu i jednocześnie 
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie stanowią jedynej i samodzielnej 
strategii profilaktycznej są one integralną częścią programu profilaktycznego i doskonale uzupełniają inne 
działania profilaktyczne. Zajęcia sportowe  to przekaz informacji dotyczących zdrowego stylu życia, bo 
przecież prawdziwy sportowiec nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów a także zapoznają się z 
autorytetami promującymi trzeźwy styl życia – trener, nauczyciel wychowania fizycznego. Gminny 
Koordynator  w ramach realizowania zadań Programu przeprowadził między innymi z uczniami, którzy 
pochodzą z rodzin w których występuje nadużywanie alkoholu, przemoc domowa wiele imprez 
sportowych. W związku z tym korzystał ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  
 
 

Izba Wytrzeźwień przekazała zestawienie statystyczne  dotyczące osób zatrzymanych z terenu Gminy 
Obrowo za okres od 01.01.2021 roku do 31.10.2021 roku: 38 osób zostało przyjętych, 33- mężczyzn i 5 
kobiet, w przedziałach wiekowych od 30 do 40 lat – 11 osób, od 41 do 50 lat – 12 osób, powyżej 51 lat – 

15 osób (zawsze przewaga mężczyzn); 30 osób  
przebywało w Placówce po raz pierwszy; 19 osób to bezrobotni, 3 emerytów, 6 pracownicy fizyczni, 1 
pracownik umysłowy, 3 rencistów, 2 osoby prowadzące  własną działalność gospodarczą. Wszystkie 
osoby zostały dowiezione przez Policję.  
  Dane z lat poprzednich: 
  W okresie od 01.01.2020r. do 31.10.2020r. Przyjętych osób  do Izby Wytrzeźwień zostało 23, w tym 21 
mężczyzn i 2 kobiety, po raz pierwszy 17 osób, 3 osoby po raz drugi. Bezrobotnych 15 osób, 2 emerytów, 
2 rencistów, 1 rolnik. Wszystkie 23 osoby do Izby dowiozła Policja. W przedziale od 18 do 24 lat przyjęto 
2 mężczyzn, od 25 do 29 lat 3 mężczyzn, od 30 do 40 lat 5 mężczyzn i 1 kobietę, od 41 do 50 lat 1 
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mężczyznę, powyżej 51 lat doprowadzono 10 mężczyzn. Jeżeli chodzi o stany cywilne to zatrzymano 12 
kawalerów, 6 żonatych, 1 pannę, 4 rozwiedzionych.  
  Dla porównania przedstawiamy dane z Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej z lat 
poprzednich: w 2019r. od 01 stycznia  do końca października 2019r.,  przyjęto 50 osób  z terenu gminy 
Obrowo ( 49 – mężczyzn i 1 kobietę), w tym bezrobotnych 31 – osób, emerytów 5 – osób, pracowników 
fizycznych – 4- osoby, rencistów 4- osoby, studentów- 1 – osoba, prowadzących własną działalność – 1 
osoba i pozostałych nieokreślonych 2 – osoby. Pora pierwszy do Izby trafiło 26 osób. W przedziale 
wiekowym od 18 do 24 roku życia trafiło 5 mężczyzn, od 25 do 29 r. ż. dostało się 6 mężczyzn, od 30 do 
40 r.ż. trafiło 11 mężczyzn, w przedziale wiekowym 41-50 lat przebywało 6 mężczyzn 1 kobieta, powyżej 
51 lat – 21 mężczyzn. Jeżeli chodzi o stan cywilny to zatrzymano 23 żonatych, 18 kawalerów, 9 
rozwiedzionych. Do Izby 46 osób zostało dowiezionych przez Policję, 1 przez Straż Gminną, 3 przez 
Straż Miejską. 
 Dane z Izby Wytrzeźwień z poprzednich lat wskazują, że w 2018r. - 41 (w tym 39 mężczyzn i 2 kobiety), 
(w 2017r. przyjęto  39 osób: 36- mężczyzn i 3 – kobiety) osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie gminy 
Obrowo w tym osoby bezrobotne 23, 6- bezrobotnych, 3-pracowników fizycznych, 4- rencistów, 2- 
rolników, 3 bez odpowiedniej nazwy w słowniku klasyfikacji. Pierwszy raz do Izby Wytrzeźwień trafiło 
25 osób. Wszystkie te osoby zostały przewiezione przez Policję. Pobyt stały na terenie naszej gminy 
posiada 36 osób.  Statystycznie najwięcej trafiło kawalerów -19, żonatych -12, 2- mężatki, 7- 
rozwiedzionych, 1- wdowiec.   Przedziały wiekowe to: od 18 do 24 lat 2 osoby; od 25 do 29 lat 7 osób; od 
30do 40 lat 7 mężczyzn i1 kobieta; od 41 lat do 50 lat 5 mężczyzn; powyżej 51 lat 18 mężczyzn i 1 
kobieta. 
 Dane o osobach zatrzymanych z poprzednich lat: 47 w 2015r. (46- mężczyzn i 1- kobieta;  w 2014r. 41-
osób).    
 
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w 
Dobrzejewicach poinformował że od początku roku do dnia 31 października 2021 roku., nie 
zdiagnozowano nowych przypadków dotyczących problemu alkoholowego, 3 pacjentów zgłosiło 
problem z alkoholem, nie odnotowano przypadków związanych z używaniem narkotyków czy 
dopalaczy.  
Dane z wcześniejszych lat: 
W 2020 roku zdiagnozowano 2 nowe przypadki problemu alkoholowego, dwóch pacjentów po 
raz pierwszy zgłosiło problem alkoholowy, nie odnotowano przypadków związanych używaniem 
narkotyków i dopalaczy.  
   Natomiast dla porównania w 2019r. u 10 pacjentów zdiagnozowano problem alkoholowy, 9 pacjentów 
zgłosiło problem alkoholowy, nie odnotowano przypadków związanych z używaniem narkotyków i 
dopalaczy. W 2018r. nie zdiagnozowano nowych pacjentów z problemem alkoholowym (w 2017r. 
zgłosiły się 2 osoby, które potrzebowały skierowania na leczenie odwykowe, w 2015r. zgłosiły się dwie 
osoby, które z własnej woli chciały podjąć leczenie uzależnienia od alkoholu). Problem alkoholowy 
zgłosiło 8 pacjentów SP ZOZ w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, nie było przypadków z 
używaniem narkotyków i dopalaczy. 
 
  Z informacji uzyskanych w 2021r. z Domu Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA w 
Dobrzejewicach wynika, że problem alkoholowy nie występuje u żadnego mieszkańca Placówki, żaden 
mieszkaniec nie zgłaszał problemów z nadużywaniem alkoholu, nie wystąpiły problemy z zażywaniem 
narkotyków, nie zauważono osób uzależnionych od hazardu. Należy nadmienić, że podobna sytuacja 
miała w latach wcześniejszych. 
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Przewidywany Preliminarz Wydatków  do Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r. 
                         Plan 225 000 złotych 
                  Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
      - 215.000,00zł. 

§ 4170 -   99 000,00 złotych w tym kwota z tzw. ,,Małpek”  –  

                 wynagrodzenia bezosobowe- (konsultacje  w punkcie  

                 informacyjno-konsultacyjnym, umowy zlecenia,  wynagrodzenia  dla  

                  przewodniczącego, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów  

                  alkoholowych,  nauczycieli prowadzących świetlice profilaktyczne, 

                  tworzenie nowych  świetlic profilaktycznych i socjoterapeutycznych);  

                  Finansowanie powyższych zadań nastąpi m.in. ze środków   pochodzących ze 

sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml.                       

§ 4210 -  50 000,00 złotych – zakup materiałów i wyposażenia: 

                 -   dofinansowanie zadań i działań podejmowanych przez realizatorów  

                      Gminnego Programu (GOPS, Kościoły, Nauczyciele, Pedagodzy, 

                      Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Koordynator sportu…) 

                 -  dofinansowanie programów profilaktycznych, terapeutycznych  

                    realizowanych   przez podmioty uprawnione, 

                 -  prowadzenie świetlic profilaktycznych(podwórkowych),  

                    socjoterapeutycznych przy szkołach na  terenie  gminy, realizujących  cele  

                     profilaktyki alkoholowej, narkotykowej, zachowań behawioralnych oraz  

                     przeciwdziałania  przemocy, 

                 -  doposażenie  świetlic profilaktycznych(podwórkowych) w miarę potrzeb  

                     lokalnego  środowiska, 

                 -  prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (materiały biurowe,  

                    środki dydaktyczne, doposażenie) 

                 -  wspieranie profilaktycznej działalności prowadzonej przez instytucje i 

                    osoby upoważnione w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,                

                    narkomanii, zachowań behawioralnych  oraz przemocy w rodzinie,  

                    poprzez zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, materiałów   

                    informacyjno-profilaktycznych   w  zakresie edukacji publicznej (m.in.   

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/348/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.
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                    Wojewódzki Ośrodek Terapii  Uzależnień i Współuzależnienia w    

                                Toruniu itp.) 

                 -  wspieranie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym,  

                    prowadzonych przez m.in. gminnego koordynatora sportu, 

                 -  prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz opiekuńczo-  

                    wychowawczych dla dzieci, młodzieży oraz członków ich rodzin  

                    zagrożonych problemem alkoholowym, narkotykowym, zachowaniami  

                    behawioralnymi i przemocą, w salach gimnastycznych i innych obiektach  

                    o charakterze sportowo- rekreacyjnym na terenie  gminy Obrowo, 

                 - zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych w zakresie edukacji  

                    publicznej, szkolnej, 

                - dofinansowanie konkursów o charakterze profilaktycznym.                                   

§ 4300 –  56 700,00 złotych zakup usług pozostałych:  

     - procedura kierowania wniosków o zobowiązanie do leczenia  

                   Odwykowego, spotkania z uczestnikami postępowania, kierowanie  

                   wniosków do sądu o  podjęcie leczenia, 

                - finansowanie  i dofinansowanie specjalistów: prawnik, mediator rodzinny,  

                      psychiatra, biegły,  

                   -    wspieranie działalności  świetlic profilaktycznych(podwórkowych),  

                         socjoterapeutycznych na terenie gminy Obrowo, 

- dofinansowanie spotkań trzeżwościowych w Częstochowie, Licheniu realizowanych  w 

ramach  programu,                        

-  organizowanie, wspieranie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w 

przedmiocie zdrowego, trzeźwego stylu życia bez przemocy, alkoholu, narkotyków 

zachowań bechawioralnych  ( m.in. konkursy, spektakle profilaktyczne, imprezy 

okolicznościowe dla mieszkańców gminy), 

- wspieranie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym, organizowanych dla 

mieszkańców gminy, 

- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego m.in. psychologicznego i prawnego dla 

ofiar przemocy, 

- prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami, w 

tym uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci i młodzieży, 

- szkolenia w zakresie zjawiska przemocy, narkomanii, alkoholizmu, dopalaczy, 

zachowań behawioralnych, prowadzone przez specjalistów (m.in. dla  członków 

GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, sprzedawców alkoholi, rodziców, 

nauczycieli, osób zajmujących się profilaktyką, pracowników Domu Pomocy 

Społecznej), 
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- wspieranie osób i instytucji w zakresie realizowania zadań dotyczących profilaktyki 

alkoholowej, narkotykowej, zachowań behawioralnych oraz przemocy (m.in. 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu),  

- dofinansowanie zadań Gminnego Programu wykonywanych przez jego realizatorów,  

- przeprowadzanie badań diagnostycznych służących realizacji celów związanych z 

Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

- dofinansowanie do wyjazdów (m.in. do kina, zoo itp.), wycieczek oraz wypoczynku 

w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych  dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

mających problemy z przemocą, alkoholem, narkotykami, dopalaczami i 

zachowaniami behawioralnymi, 

- tworzenie nowych świetlic profilaktycznych, socjoterapeutycznych 

- zakup spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, 

- dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, (m.in. dla 

prowadzących Stowarzyszenia i Fundacje). 

   § 4360 –  800,00 złotych – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  

                        świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej; 
 
   § 4410 – 2 000,00 złotych – podróże służbowe krajowe –delegacje; 

 
   § 4430 – 1 500,00 złotych opłaty i składki związane z 

                         -  organizacją i uczestnictwem w  zawodach sportowych, opłata dla  

                            pielęgniarki, ubezpieczenia; 

                        -  ,,Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar                     

                            Przemocy w  Rodzinie, opłata za telefon pogotowia na podstawie  

                            zawartego porozumienia.           

   § 4700 – 5 000,00 złotych zaplanowano na szkolenia pracowników niebędących  

                            członkami korpusu służby cywilnej; 

                     
    Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 

                  10 000,00zł 
   § 4210 -   5 000,00 złotych – zakup materiałów i wyposażenia  
                            -  prowadzenie świetlic profilaktycznych (zakup fachowej literatury, 
                                konkursy), 
                            -  zakup materiałów informacyjno-profilaktycznych w zakresie  
                                edukacji publicznej 
   §  4300 -  5 000,00 złotych – zakup usług: dofinansowanie spotkań ze specjalistami,  
                                 spektakli o tematyce antynarkotykowej. 
 

       Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku budżetowym są przeznaczone w     
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        następnym roku na realizację gminnego programu. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązkiem Rady Gminy jest corocznie uchwalenie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne. 
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