
UCHWAŁA NR XLIX/320/22 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 29 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2050 ze 
zm.), Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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Rozdział I  

Podstawy prawne oraz charakterystyka uzależnień 

1.1. Podstawy prawne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

Zgodnie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy administracji rządowej i jednostek 

samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, 

inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

W myśl art. 2 ust. 1 ww. Ustawy, zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:  

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;  

2) działalność wychowawczą i informacyjną;  

3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;  

4) ograniczanie dostępności alkoholu;  

5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;  

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;  

7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;  

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Na podstawie art. 41 ust. 1., do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

Bezpośrednią podstawę prawną dla sporządzenia i realizacji niniejszego Programu 

stanowi art. 41 ust. 2 w następującym brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.1: 

 
1 Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2469). 
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 „2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci uchwalonego 

przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów 

społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane 

z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Gminny program jest realizowany przez 

ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o których mowa w przepisach  

o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym programie. W celu realizacji 

gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika”. 

Zgodnie z wolą władz Gminy Nowogrodziec, elementem niniejszego Programu są 

również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), również przeciwdziałanie narkomanii 

należy do zadań własnych gminy. Jak stanowi art. 10 ust. 2a, w gminnym programie 

uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną 

prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty, a także diagnozę w zakresie 

występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i czynników 

chroniących. W ramach gminnego programu w szkołach i placówkach systemu oświaty są 

realizowane w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności lub oparte na naukowych 

podstawach prowadzone w zakresie działalności, o której mowa w ust. 2a. Ustawy. 

Oprócz obu ww. Ustaw, niniejszy Program został sporządzony i będzie realizowany 

z uwzględnieniem stosownych przepisów: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

 Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii; 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021 - 2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642), celem operacyjnym 2: Profilaktyka 

uzależnień. 
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1.2. Rodzaje uzależnień  

 „Aktualna klasyfikacja wyróżnia 8 grup środków psychoaktywnych: 

 alkohol, 

 opiaty (morfina, heroina, mleczko makowe i in.), 

 kanabinole (marihuana, haszysz), 

 leki i substancje o działaniu uspokajającym i nasennym (relanium, nitrazepam i in.), 

 kokaina, 

 inne substancje pobudzające (m.in. amfetamina), 

 substancje halucynogenne (LSD, psylocybina i in.), 

 lotne rozpuszczalniki (zawierające toluen, octan etylu, octan butylu i inne,  

np. w rozpuszczalnikach do farb, klejach, zmywaczach do skór), 

 tytoń, 

 substancje inne niż wyżej wymienione lub kilka substancji.2”  

C. Guerreschi uzależnienia behawioralne określa mianem tzw. nowych uzależnień,  

w których „substancje chemiczne nie odgrywają żadnej roli”, a ich przedmiotem są 

„zachowania i działania akceptowane społecznie”. 

Przykłady uzależnień behawioralnych: 

 patologiczny hazard, 

 uzależnienie od komputera/sieci internetowej, 

 pracoholizm, 

 zakupoholizm, 

 uzależnienie od seksu/pornografii, 

 uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, 

 uzależnienie od telefonu komórkowego, 

 kompulsywne objadanie się3.  

1.3. Mechanizm powstawania uzależnień  

Człowiek od wieków stosuje różne używki, które wpływają na jego codzienne 

funkcjonowanie. Pod wpływem różnych substancji zmienia się nastrój, czy też samo 

postrzeganie rzeczywistości. Można wyróżnić substancje powszechnie stosowane, które  

 
2https://www.odnowa24h.pl/uzaleznienie-od-substancji-psychoaktywnych-a-uzaleznienie-behawioralne/ 

3 Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków, 2006, s. 24. 
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są akceptowane przez społeczeństwo, jak np. kofeina zawarta w kawie czy teina – składnik 

herbaty; jak i substancje szkodliwe, takie jak nikotyna.  

Czym jest uzależnienie? „Termin „uzależnienie” jest stosowany m.in. w odniesieniu do 

takich zaburzeń psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków (narkomanii), leków 

(lekomanii), alkoholu (alkoholizmu) czy papierosów (nikotynizmu). W szerszym rozumieniu 

termin „uzależnienie” stosowany także w odniesieniu do wielu innych przymusowych 

zachowań, m.in. kompulsywnych zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji, 

korzystania z gier hazardowych lub komputerowych czy też nadmiarowego korzystania  

z Internetu. Współczesna psychologia traktuje pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada,  

że może ono obejmować także inne czynności, nad wykonywaniem których dana osoba 

utraciła kontrolę4”.  

„Uzależnienia od substancji chemicznych rozwijają się stopniowo. W procesie tym 

można wyróżnić etapy:  

 eksperymentowanie – początkowo osoby są ciekawe skutków działania danej substancji 

i są przekonane o tym, że mogą ją zażyć raz bądź kilka razy, a potem z niej zupełnie 

zrezygnować; niestety pierwsze próby często prowadzą do zażywania okazjonalnego;  

 zażywanie okazjonalne – używki przyjmowane są na przykład podczas spotkań  

z przyjaciółmi, a ich zażywanie daje poczucie integracji z grupą oraz akceptacji,  

i powtarza się podczas kolejnych spotkań;  

 zażywanie regularne – zażywanie staje się częścią życia, wykorzystywane jest do 

osiągnięcia przyjemności; na tym etapie osoby są już uzależnione psychicznie, choć 

nieświadome tego faktu – wciąż wierzą, że mogą w każdej chwili zrezygnować z używki;  

 uzależnienie – ilości używek przyjmowanych do tej pory stają się niewystarczające, więc 

chorzy sięgają po większe dawki bądź silniejsze środki; do uzależnienia psychicznego 

dołącza uzależnienie fizjologiczne – reakcja organizmu na odstawienie, która powoduje 

bardzo złe samopoczucie: bóle głowy, mięśni, poczucie rozbicia, niepokój, a nawet 

agresję; jednym z pierwszych narządów uszkadzanych przez używki jest wątroba, narząd 

odpowiedzialny za neutralizowanie trucizn5”.  

Można wyróżnić takie rodzaje uzależnień:  

 Uzależnienie fizyczne w powszechnej opinii panuje traktowane jest jako najpoważniejszy 

rodzaj uzależnienia. Pojawia się ono na skutek stałego przyjmowania substancji 

 
4 Zimbardo Philip G. Psychologia i życie, s. 31. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 r.  

5 https://zpe.gov.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq  
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psychoaktywnej, a przez to następuje wbudowanie jej cząsteczki w komórkę organizmu. 

Czego następstwem staje się niemożność funkcjonowania organizmu bez jej dostarczenia. 

Nagłe odstawienie narkotyku grozi przykrymi konsekwencjami, aby tego uniknąć 

potrzebny jest procesu detoksykacji. Uzależnienie fizyczne w skrajnych przypadkach 

może prowadzić nawet do śmierci. Istnieje jednak możliwość zastosowania odpowiednich 

środków, tak zwanych blokerów lub detoksykacji, dzięki czemu organizm uwalnia się  

od tej formy uzależnienia.  

 Uzależnienie psychiczne stanowi największe niebezpieczne dla człowieka. 

Charakterystyczna dla tego uzależnienia jest nieodparta potrzeba sięgnięcia po substancję 

psychoaktywną. Ma to na celu sprawienie sobie przyjemności lub uniknięcie przykrości 

związanych z abstynencją.  

 Uzależnienie społeczne polega na czerpaniu przyjemności z poczucia jedności, którą daje 

wspólny rytuał towarzyszący przyjmowaniu środka psychoaktywnego. Uzależnienie to 

odpowiada na zapewnienie podstawowej potrzeby wieku adolescencji, jaką jest poczucie 

przynależności i identyfikacji z grupą rówieśniczą, dlatego młodzi ludzie są na nie 

szczególnie narażeni.   

 Zjawisko tolerancji polega na potrzebie przyjmowania coraz większych ilości narkotyku, 

by osiągnąć ten sam stan zmiany świadomości co na początku. Często osoby uzależnione 

poddają się terapii odwykowej wyłącznie z powodu obniżenia kosztów związanych  

z zakupem środków psychoaktywnych.  

Mogą wystąpić takie przypadki, w których człowiek, aby zdobyć substancje 

psychoaktywną posłuży się kradzieżą, czy innymi przestępstwami. Jednostka nie będzie 

wiedziała kiedy straci „kontrolę” nad swoim życiem, kiedy uzależnienie przejmie w pełni  

„władzę” nad funkcjonowaniem człowieka.   

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2C6BDFBA-4848-4436-8385-0394310A3623. Podpisany Strona 7



8 
 

Rozdział II  

 Diagnoza sytuacji występowania problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz dotyczących uzależnień behawioralnych 

 w Gminie Nowogrodziec 

2.1. Dane demograficzne  

Gmina Nowogrodziec to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa 

dolnośląskiego, powiatu bolesławieckiego. Gmina Nowogrodziec ma 15 229 mieszkańców, 

czyli zamieszkuje ją 16,9% ludności powiatu. Gmina stanowi 13,5% powierzchni powiatu. 

Siedzibą gminy jest miasto Nowogrodziec 

 

Gmina Nowogrodziec ma 15 229 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, 

a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa 

dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.  
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Gmina Nowogrodziec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada  

to przyrostowi naturalnemu -0,66 na 1000 mieszkańców gminy Nowogrodziec. W 2020 roku 

urodziło się 164 dzieci, w tym 45,7% dziewczynek i 54,3% chłopców. Średnia waga 

noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 

urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest porównywalny do średniej dla 

województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla 

całego kraju. 
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2.2. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 

Dorośli mieszkańcy Gminy Nowogrodziec 

Badania obejmowały mieszkańców Gminy Nowogrodziec, którzy ukończyli osiemnasty 

rok życia, metoda zastosowana w badaniu to CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – 

wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW – wykorzystane narzędzie 

badawcze to Program CORIGO rekomendowane przez ORE) – technika zbierania informacji 

w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony  

o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Respondenci byli informowani o anonimowym 

charakterze ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania w dowolnym momencie. 

W badaniu wzięło udział 77 osób, w tym 57 kobiet oraz 20 mężczyzn. Średnia wieku 

respondentów wyniosła 38 lat.  

 W opinii mieszkańców Gminy Nowogrodziec najistotniejszymi problemami społecznymi 

lokalnego środowiska są: zanieczyszczenie powietrza – smog (80%), uzależnienie  

od alkoholu (79%), uzależnienia behawioralne (71%), przestępczość (71%), uzależnienie 

od narkotyków i dopalaczy (70%), uzależnienie od alkoholu (70%).  Z kolei najbardziej 

powszechnymi zjawiskami uzależnień w ich środowisku są: alkoholizm (85%), nikotynizm 

(85%) oraz uzależnienie od Internetu. Warto wspierać różnego rodzaju akcje promujące 

rozpowszechnianie wiedzy w poruszanych przez mieszkańców tematach i poszukujące 

rozwiązań zauważonych problemów. Jednymi z prostszych i najbardziej ekonomicznych 

metod dotarcia do dużej liczby osób są plakaty oraz ulotki edukacyjne. 

 Według opinii wyrażonych w ankiecie na temat spożywania alkoholu wydawałoby się,  

że mieszkańcy Gminy Nowogrodziec odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu 

o niskim poziomie ryzyka. Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec rzadko spożywają alkohol, 

wypijając przy tym umiarkowane ilości. Dla podtrzymania tego poziomu wskazane byłoby 

przeprowadzenie wśród mieszkańców Gminy Nowogrodziec kampanii informacyjnej, 

mającej na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki spożywania alkoholu na organizm 

człowieka oraz konsekwencje społeczne związane z jego nadmiernym spożywaniem. 

Kształtowanie postaw mieszkańców powinno nie tylko wiązać się z oddziaływaniem na 

poziom ich wiedzy, ale także koncentrować się na dwóch pozostałych składnikach postaw, 

czyli przekonaniach oraz emocjach, które mają swoje odzwierciedlenie w motywacjach 

mieszkańców, sięgających po alkohol. Dlatego, należałoby wziąć pod uwagę możliwość 

zorganizowania szeregu darmowych spotkań otwartych, mających na celu kształtowanie 
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umiejętności i kompetencji społecznych związanych z asertywnością, radzeniem sobie  

z negatywnymi emocjami czy identyfikacją podejmowanych przez siebie zachowań 

ryzykownych oraz źródeł ich występowania. 

 Palenie wyrobów tytoniowych nie jest wśród dorosłych mieszkańców Gminy 

Nowogrodziec bardzo rozpowszechnionym nałogiem. Zdecydowana większość 

mieszkańców (79%) nie pali papierosów ani e-papierosów okazyjnie czy też nałogowo. 

 Badani respondenci deklarują, że znają w swoim środowisku osoby przyjmujące substancje 

odurzające tj. narkotyki i dopalacze. Aż 75% z nich deklaruje, że zna,  

co najmniej jedną osobę przyjmującą te substancje. Wśród najczęściej stosowanych  

w środowisku lokalnym substancji znalazły się: marihuana, haszysz oraz dopalacze. 

Wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na dostępność oraz rozpowszechnienie 

informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, a także rozpowszechniania 

wiedzy o negatywnych skutkach ich zażywania. 

 Problem uzależnienia od gier hazardowych na terenie Gminy Nowogrodziec można 

określić na niskim poziomie ryzyka. Wśród przyczyn podejmowania gier na pieniądze 

badani wskazują, iż jest to sposób na zasilenie budżetu domowego oraz rozrywka. 

Należałoby zwrócić większą uwagę na dostępność oraz rozpowszechnianie informacji  

na temat instytucji, do których może zgłosić się osoba uzależniona od hazardu, a także 

mechanizmów uzależnienia zarówno w środowisku dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. 

 Zjawisko przemocy w rodzinie jest zauważalnym problemem w lokalnej społeczności.  

26% badanych wskazało, że ma w sowim otoczeniu osoby doświadczające przemocy  

w rodzinie a 23% nie jest pewna, lecz ma podejrzenia, że do tego dochodzi 

 Większość mieszkańców dostrzega potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki 

uzależnień. Świadczyć to może o wysokim poziomie wiedzy mieszkańców na temat tego, 

jak istotne jest ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji 

psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) 

oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym 

związane.  
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Sprzedawcy napojów alkoholowych 

Badanie zostało przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych 

w punktach sprzedaży na terenie Gminy Nowogrodziec. Grupa badana stanowiła 9 kobiet  

i 6 mężczyzn. 11 z respondentów to pracownicy punktów sprzedaży alkoholu.  

 Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu pozwala sądzić, iż sprzedawcy odpowiedzialnie 

podchodzą do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W przypadku wątpliwości,  

co do wieku osoby kupującej alkohol 100% badanych deklaruje, że zawsze sprawdza 

dowody potwierdzające wiek, Jednakże, zestawiając te wyniki z opiniami badanych 

uczniów w szkołach z terenu Gminy Nowogrodziec, zalecane jest przeprowadzenie 

kampanii informacyjnej z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych  

i wyrobów tytoniowych. Kampania informacyjna może, zatem obejmować szkolenie dla 

sprzedawców, akcje z wykorzystaniem techniki Mystery Shopping i dystrybucję 

materiałów typu plakaty, naklejki do umieszczenia w punktach. Rekomenduje się także 

zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych z procedurą 

skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności asertywności oraz ukazanie sposobów 

wspomagających współpracę sprzedawców z Policją. 

 

Dzieci i młodzież szkolna 

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – 

wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (wykorzystane narzędzie 

badawcze to program CORIGO rekomendowany przez ORE) – technika zbierania informacji 

w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony  

o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.  

W badaniu wzięli uczniowie klas Szkół Podstawowych Gminy Nowogrodziec  

w przedziale wiekowym: klas 4-6 oraz 7-8.  

Liczebność grup badanych 

Szkoły Podstawowe - uczniowie klas 4-6 (SP 4-6) 113 

Szkoły Podstawowe - uczniowie klas 7-8 (SP 7-8) 112 

ŁĄCZNIE 225 

 

 Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież szkolną w Gminie 

Nowogrodziec można określić na średnim poziomie ryzyka. Inicjację alkoholową ma  
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za sobą 3% ankietowanych uczniów klas 4-6 oraz 18% klas 7-8. Planując oddziaływania 

profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się 

rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy 

i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli 

podczas programów profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane 

ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli 

okazję podzielić się nimi z grupą. 

 Badania wykazały, że pewien odsetek badanych młodych mieszkańców Gminy 

Nowogrodziec palił lub nadal pali wyroby papierosowe. Do palenia papierosów chociaż raz 

w życiu przyznaje się sobą 2% najmłodszych uczniów oraz 21% najstarszych uczniów. 

Najczęściej wskazywanymi powodami palenia papierosów przez uczniów, którzy mają  

za sobą inicjację nikotynową była chęć spróbowania czegoś nowego oraz zaimponowanie 

innym znajomym. Jednocześnie niepokojący jest względnie bardzo łatwy dostęp dzieci 

i młodzieży do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Jego ograniczenie jest 

zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. Rekomenduje się podejmowanie działań 

budujących świadomość zagrożenia związanego z poszczególnymi używkami poprzez 

warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli lub pogadanki profilaktyczne dla 

rodziców. 

 Jak wynika z badań problem zażywania substancji psychoaktywnych takich jak 

narkotyki czy dopalacze nie występuje wśród starszych uczniów szkół Gminy 

Nowogrodziec. Jednakże, należy zwrócić uwagę na profilaktykę narkotykową wśród 

uczniów. W przypadku zażywania substancji psychoaktywnych bardzo ważne jest 

prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie 

powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii 

niebezpieczeństw, jakie wiążą się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Zaleca się 

podjęcie obserwacji w placówkach oświatowych, w celu identyfikacji uczniów 

zażywających środki psychoaktywne. 

 Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera, telefonu 

komórkowego. Uczniowie spędzają dziennie w ten sposób nawet powyżej 5-6 godzinnie 

dziennie. Oznaczać to może, że po zakończonych lekcjach są to ich jedyne formy spędzania 

czasu. Należy mieć na uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające 

różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu  
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po szkole niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych 

treści. Istotne jest, aby włączać w te działania rodziców, którzy mają możliwość 

nadzorowania tego, jak ich dzieci wykorzystują domowe komputery i inne urządzenia  

z dostępem do Internetu. 

 Wyniki uczniów dotyczące zagrożeń związanych z nowymi technologiami (doświadczenia 

w zakresie cyberprzemocy) wskazują na konieczność edukacji z zakresu bezpiecznego 

korzystania z Internetu: wspierania świadomości prawnej, umiejętności ochrony przed 

niebezpiecznymi sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych, ale także 

profilaktyki zachowań agresywnych i nauki polubownego rozwiązywania konfliktów 

rówieśniczych w przestrzeni wirtualnej. 22% uczniów SP 4-6 oraz 39% uczniów klas SP 

7-8 doświadczyło w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu. Uczniowie dość często 

otrzymywali wiadomości z obelgami (SP 4-6 - 16%; SP 7-8- 38%) oraz często została 

udostępniana ich prywatna korespondencja (SP 4-6 - 9%; SP 7-8 - 35%). 

 Zauważalnym problemem wydaje się być skłonność uczniów do korzystania  

z gier hazardowych, a internetowe gry „na pieniądze” zaczynają być coraz bardziej 

popularne wśród dzieci i młodzieży. Warto zaznajomić uczniów z tematyką powstawania 

uzależnienia od hazardu, na przykład poprzez przeprowadzenie warsztatów 

profilaktycznych lub krótkich pogadanek na lekcjach wychowawczych.  

 Uczniowie z Gminy Nowogrodziec zostali także poproszeni o ocenę powszechności 

występowania niektórych uzależnień behawioralnych w ich otoczeniu. Za najbardziej 

powszechne uczniowie uznali uzależnienie od Internetu oraz uzależnienie od smartfonu. 

Natomiast jako najrzadziej występujące uzależnienie behawioralne badani ocenili 

uzależnienie od hazardu. 

 Uczniowie w Gminie Nowogrodziec deklarują w zdecydowanej większości bardzo dobre 

lub dobre relacje z opiekunami. Zaleca się rozwijanie pozytywnego potencjału rodziny  

i jednocześnie wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest pozytywna więź dziecka  

z rodzicami poprzez realizację warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze 

rodziców. Jednocześnie warto zauważyć, że większość uczniów nie ufa swoim 

nauczycielom i nie skorzystaliby z możliwości rozmowy z nimi na temat problemów  

z substancjami psychoaktywnymi.  
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Rozdział III  

Adresaci Programu 

Działania wyznaczone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 mają charakter ciągły  

i są skierowane dla:  

 mieszkańców gminy, w tym dla osób zagrożonych uzależnieniem oraz 

współuzależnieniem,  

 osób/ instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniem narkomanii, a także uzależnieniami behawioralnymi, 

 osób uzależnionych, osób dotkniętych i/bądź zagrożonych przemocą w rodzinie, osób 

stosujących przemoc w rodzinie,  

 rodzin osób z problemem uzależnień, przemocy w rodzinie, placówek oświatowych oraz 

organizacji pozarządowych.  

 

Rozdział IV  

Realizatorzy Programu 

Program realizowany jest we współpracy z: 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w Nowogrodźcu, 

 Punktem pomocy psychologicznej, 

 Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, 

 Placówkami oświatowo-wychowawczymi, 

 Policją, 

 Strażą Miejską, 

 Sądem Rejonowym,  

 Prokuraturą Rejonową, 

 Klubem Abstynenta „Czujność” Nowogrodziec,  

 placówkami służby zdrowia,  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2C6BDFBA-4848-4436-8385-0394310A3623. Podpisany Strona 15



16 
 

 podmiotami i instytucjami realizującymi zadania z obszaru profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych,  

 organizacjami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się profilaktyką alkoholową, 

 rodzicami, rodziną, opiekunami prawnymi. 

Rozdział V 

Cele oraz zadania Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025  

5.1. Cele oraz zadania Programu 

1. Celem głównym Programu jest ograniczanie patologicznych zjawisk związanych  

z używaniem alkoholu i stosowaniem środków psychoaktywnych, a także przeciwdziałanie 

uzależnieniom behawioralnym.  

2. Cele dodatkowe programu: 

1) zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Nowogrodziec o szkodliwości spożywania 

alkoholu oraz narkotyków; 

2) wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz 

zapobiegania używaniu alkoholu; 

3) ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży w godzinach od 22:00 do 6:00; 

4) zapobieganie naruszeniom prawa w handlu napojami alkoholowymi (reklama, sprzedaż 

nieletnim i nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy, nielegalna produkcja i handel); 

5) ograniczanie podaży poprzez zmniejszenie ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Nowogrodziec; 

6) ograniczenie dostępności dla dzieci i młodzieży do zakupu napojów alkoholowych poprzez 

wprowadzenie odległości co najmniej 50 m punktu sprzedaży od obiektów chronionych  

tj. przedszkoli i szkół w rozumieniu prawa oświatowego, ogrodzonych: placów szkolnych, 

boisk i placów zabaw, ośrodków szkolno-wychowawczych, obiektów kultu religijnego; 

cmentarzy, dworców kolejowych i autobusowych oraz obiektów sportowych;  

7) promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych z zapobieganiem  

uzależnieniom od alkoholu. 

3. Zadania służące realizacji Programu: 
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1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

Sposób realizacji: 

 umożliwienie korzystania z pomocy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej  

i  prawnej, 

 zmotywowanie osób uzależnionych do zdecydowania się na dobrowolne leczenie 

odwykowe, a w tym prowadzenie rozmów motywujących,  

 organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób zaangażowanych w działania 

profilaktyczne, w szczególności dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz pracowników realizujących niniejszy Program, 

 dostarczanie aktualnych informacji na temat miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla 

rodziny. 

 wdrażanie programów profilaktycznych i podejmowanie działań interwencyjnych wobec 

młodych osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, zażywających 

narkotyki i inne substancje psychoaktywne 

 zakup wyposażenia, pomocy i materiałów informacyjnych, literatury specjalistycznej, 

sprzętu niezbędnego do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego, 

 podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

 udział w kampaniach lokalnych i ogólnopolskich, organizowanie akcji informacyjno – 

edukacyjnych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami pomocy 

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

Sposób realizacji: 

 prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

 pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień 

poprzez dofinansowanie: szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe 

wychowawców świetlic w zakresie pracy z dzieckiem ze środowiska osób 
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uzależnionych, programów opiekuńczo-wychowawczych z dożywianiem dzieci  

w świetlicach 

 dofinansowanie: programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie, programów terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie 

 informowanie mieszkańców w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla osób  

i rodzin, w których występuje problem uzależnień, 

 systematyczne kontrolowanie problematyki uzależnień na terenie gminy poprzez 

przeprowadzanie ewaluacji, 

 przeprowadzanie szkoleń dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku 

przemocy w rodzinie, 

 edukowanie osób stosujących przemoc w ramach procedury „Niebieska Karta”, 

 prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, w celu 

budowania właściwych relacji z dziećmi oraz innymi członkami rodziny, 

 prowadzenie poradnictwa dla rodziców z zakresu psychoedukacji, podnoszenia 

umiejętności wychowawczych.  

 dofinansowanie programów socjoterapeutycznych, 

 dofinansowanie programów terapii rodzin z udziałem rodziców i opiekunów dzieci,  

u których występuje problem alkoholowy,  

 zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości 

przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym skierowanej w szczególności  

do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

Sposób realizacji: 

 organizowanie  i  prowadzenie   na   terenie   szkół  programów  profilaktycznych  dla  

dzieci i młodzieży dotyczących problemów uzależnień behawioralnych (a w tym  

w szczególności edukowanie z zakresu Cyberprzemocy oraz bezpiecznego korzystania  

z Internetu, czyli wspieranie świadomości prawnej uczniów, rozwijanie umiejętności 

ochrony przez niebezpiecznymi sytuacjami, czy poszerzanie wiedzy z zakresu ochrony 

własnych danych), 

 organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci  
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i młodzieży dotyczących uzależnień od alkoholu i narkotyków (zwrócenie uwagi na 

szkodliwość picia oraz zażywania narkotyków, naukę asertywności) 

 rozszerzenie programów profilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć 

pozalekcyjnych m.in. sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, 

 dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników podnoszących 

kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, 

narkomanii oraz ofiar przemocy w rodzinie, a także związane z tematem uzależnień 

behawioralnych, 

 dofinansowanie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych dla osób 

uzależnionych, 

 dofinansowanie szkoleń dla realizatorów Programu, 

 dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i osób związanych  

z grupami ryzyka,  

 udział w kampaniach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 

 finansowanie oraz rozpowszechnianie literatury specjalistycznej, zakup materiałów 

edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie oddziaływań 

profilaktycznych, 

 organizowanie imprez lokalnych, szkolnych jako promocja zdrowego stylu życia (bez 

środków psychoaktywnych oraz bez wzmacniania czynności, które mogą prowadzić do 

uzależnień behawioralnych) np. pikników, festynów rodzinnych, 

 rozwijanie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży promującej zdrowy styl 

życia, w tym też zajęć sportowych, 

 dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych w okresie wypoczynku zimowego  

i letniego, kolonii i obozów profilaktycznych, terapeutycznych oraz innych form 

wypoczynku z elementami profilaktyki, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.  

Sposób realizacji: 

 wspomaganie działalności różnych organizacji, instytucji i stowarzyszeń oraz osób 

fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
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narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, poprzez promocję 

zdrowego stylu życia, organizowanie wspólnie np. festynów rodzinnych, 

 współpraca, wspieranie, udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, 

osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, 

 organizowanie oraz finansowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą  

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz uzależnieniom od 

substancji psychoaktywnych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

Sposób realizacji: 

 podejmowanie akcji kontrolnych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod 

kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

 ustalenie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, 

 prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych skierowanych do właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 

osobom poniżej 18 roku życia. 

 zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania. 
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Rozdział VI  

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Komisja powoływana Zarządzeniem Burmistrza Gminy realizuje określone ustawowo 

zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

a w szczególności: 

 wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Nowogrodziec; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania  

i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy;  

 profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które 

w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny; 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13  

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

2. Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca  

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym: 

  podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym: 

dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie,  

 udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej  

i prawnej: 

▪ przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią, 

▪ motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego, 

▪ kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu, 
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▪ kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

▪ podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie, 

▪ kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów  

i instytucji świadczących usługi specjalistyczne, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy: 

 inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży, 

 poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na 

promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży, 

 wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu: 

 prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, 

 podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych  

w sposób niezgodny z przepisami, 

 podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców 

pojazdów mechanicznych, 

 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi  

w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie: 

 organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych, 

 wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób 

uzależnionych i ich rodzin m. in. poprzez czynny udział w spotkaniach. 

6. Podnoszenie własnych kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach. Koszty 

dojazdu i pobytu związane z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i konferencjach 

finansowane jest ze środków programu. 

7. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły podpisane przez członków komisji. 

8. Koszty realizacji zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

finansowane jest ze środków programu. 
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Rozdział VII  

Finansowanie Programu 

1. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w danym roku okre-

śla uchwała budżetowa gminy. 

3. Ustala się wysokość stawek za podstawowe rodzaje prac: 

a) za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

(półkolonie, zimowiska, wypoczynek letni itp.) – 60,00 zł/godz.,  

b) za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – 60,00 zł/godz., 

c) za dyżury interwencyjno-wspierające oraz mikroedukację dla uzależnionych   

i współuzależnionych – do 75 zł / godz.,  

d) za prowadzenie pomocy psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym –  

do 95,00 zł/godz.             

4. Członkom Gminnej Komisji za wykonywane czynności administracyjnych, kontrolnych 

oraz udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie. Podstawą do naliczenia jest kwota 

bazowa (określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw).Wynagrodzenie 

naliczane będzie według następujących zasad: 

a) za wykonywane czynności przez Przewodniczącego Komisji – 20% kwoty bazowej        

brutto miesięcznie, 

b) za wykonywanie czynności przez Zastępcę Przewodniczącego - Sekretarza –18% kwoty 

bazowej brutto miesięcznie, 

c) za udział w posiedzeniach pozostałych członków Komisji – 15% kwoty bazowej brutto 

za każde posiedzenie lub czynności kontrolne, 

d) Członkom Gminnej Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży ustalonych dla 

pracowników – z wyłączeniem dojazdów na posiedzenie komisji. Delegacje podpisuje 

Burmistrz Nowogrodźca, który określa środek transportu. 
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