
projekt 

 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

 z dnia   

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2023-2025. 

 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559, z późn. zm.)  oraz art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 

2021r. poz.1119, z późn.zm.), art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii ( Dz.U. z 2020r. poz.2050, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025(Dz.U.z 

2021r. poz.642) – Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2023-2025 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie jej do 

wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice. 

 

                              Przewodnicząca 

                             Rady Miasta i Gminy   Prochowice 

                    

                                  Maria Maćkowiak 

 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr ……….. 

                                                                                                   Rady Miasta i Gminy Prochowice  

z dnia …………………. 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA 

MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA LATA 2023-2025 

 

I .Wprowadzenie 

 

Program został sporządzony w oparciu o opracowaną w czwartym  kwartale 2022r. diagnozę 

lokalnych zagrożeń społecznych, jest ona pewnego rodzaju oceną aktualnego stanu rzeczy, która 

pozwala na identyfikację i opis zjawisk ograniczających lub stwarzających zagrożenie niezaspokojenia 

potrzeb danej społeczności. Badania zostały przeprowadzone w październiku 2022 roku i wzięło w 

nich udział łącznie 178 osób. 

 

Problematyka badania  

 

1. Alkoholizm 

2. Narkomania 

3. Przemoc 

4. Nikotynizm 

5. Uzależnienia   behawioralne 

 

Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Prochowice wypełnili 114 kwestionariuszy 

ankiet. W badaniu diagnozującym problemy społeczne wzięło udział 51% dziewcząt oraz 49% 

chłopców. Wśród uczniów biorących udział w badaniu, najwięcej kwestionariuszy ankiet wypełnili 

respondenci mający 12-13 lat (52%), co czwarty uczeń biorący udział w badaniu miał 10-11 lat (25%), 

a prawie tylu samo było badanych w wieku 14-15 lat (24%).  

 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie Gminy Prochowice wzięło udział 64 

mieszkańców mających powyżej 18 lat. Można zauważyć, że pod względem liczby wypełnionych 

ankiet, w badaniu zdecydowaną przewagę miały kobiety – stanowiły one 81% ogółu. Mężczyźni 

wypełnili 19% kwestionariuszy ankiet. 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE PROFILAKTYCZNE 

Celem badania było przedstawienie aktualnych problemów występujących w środowisku lokalnym, 

takich jak: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, papierosów i e-papierosów, problemu przemocy 

oraz uzależnień behawioralnych. Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału 



badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie posłużą 

do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie 

Gminy Prochowice. Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: 

 

 

 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane rekomendacje. Poniżej 

znajdują się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego aktualne problemy społeczne 

występujące na terenie Gminy Prochowice wraz z rekomendacjami co do dalszych działań 

profilaktycznych skierowanych do uczniów i mieszkańców Gminy oraz instytucji, których celem jest 

profilaktyka. 

UCZNIOWIE 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

 



PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

 

 

PROBLEM PRZEMOCY 

 



 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

 

 

 



DOROŚLI MIESZKAŃCY 

PROBLEM ALKOHOLOWY  

 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

 



 

 

PROBLEM PRZEMOCY 

 

 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

 



 

 

  



 

 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

• Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie Gminy, zwłaszcza w przypadku 

dzieci i młodzieży (redukowanie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, regularne kontrole punktów przez członków 

GKRPA); 

• Włączanie się w lokalne oraz ponadlokalne kampanie profilaktyczne, a także tworzenie 

autorskich akcji; 

• Realizowanie programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów o 

udowodnionej skuteczności, rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom; 

• Rozwój i stałe zwiększanie dostępności do poradnictwa, terapii i rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu, osób współuzależnionych 

oraz osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików (DDA);podnoszenie kompetencji osób i 

instytucji działających  w obszarze uzależnienia od alkoholu, poprzez organizowanie szkoleń i 

kursów; prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla sprzedawców z zakresu 

odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu; 

• Promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego trybu życia, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży; ograniczanie dostępności do papierosów dla dzieci  i młodzieży 

na terenie Gminy; rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, dotyczących szkodliwości 

nikotyny; wdrażanie do placówek ochrony zdrowia Programów Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, 

skierowanych do osób mających więcej niż 18 lat i palących papierosy lub inne wyroby tytoniowe, 

będących w średnim wieku (między 40 a 65 rokiem życia);zachęcanie placówek oświatowych do 

wprowadzania szkolnych programów zapobiegania palenia tytoniu oraz wzmocnienie egzekwowania 

zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie szkół oraz w ich pobliżu;  

• Wyeliminowanie dystrybucji nielegalnych substancji na terenie Gminy, poprzez zwiększenie 

działań Policji i innych służb w zakresie przeciwdziałania handlu narkotykami; przeprowadzanie 

szkoleń/warsztatów dla rodziców oraz wychowawców, na temat rozpoznawania i reagowania                        

w przypadku zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych; prowadzenie szerokiej 

działalności edukacyjnej, informującej o konsekwencjach społecznych, zdrowotnych i prawnych 

zażywania narkotyków i dopalaczy; poprawa funkcjonowania osób uzależnionych od narkotyków lub 

zażywających je w sposób szkodliwy, poprzez rehabilitację, ograniczanie szkód zdrowotnych oraz 

reintegrację społeczną; inicjowanie poszerzania oferty placówek ochrony zdrowia  



o programy wychodzenia z narkomanii; 

• Prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społeczności 

lokalnej w zakresie przemocy w rodzinie, a także motywowanie do przełamywania tzw. „zmowy 

milczenia” w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim; promowanie w placówkach oświatowych, 

opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcia dziennego postaw wolnych od przemocy rówieśniczej; 

upowszechnienie informacji o dostępnych miejscach   w środowisku lokalnym, w których świadczona 

jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, socjalna oraz zawodowa osobom dotkniętym 

przemocą; zacieśnianie współpracy z przedstawicielami służb realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy i wymiaru sprawiedliwości, poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych 

spotkań, konferencji lub szkoleń; realizowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz organizowanie i 

finansowanie szkoleń dla podmiotów biorących w niej udział, dotyczących obowiązujących procedur i 

zasad podejmowania interwencji; 

• Prowadzenie strategii profilaktycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, poprzez 

rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci oraz kompetencji wychowawczych rodziców i 

opiekunów; tworzenie i rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych oraz 

dzieci i młodzieży na terenie Gminy; zwiększanie kompetencji zawodowych w szczególności 

pedagogów oraz psychologów szkolnych, w zakresie rozpoznawania i udzielania wsparcia w 

przypadku wystąpienia problemu uzależnień behawioralnych; poszerzenie istniejącej oferty miejsc 

udzielających pomocy i wsparcia o poradnictwo w zakresie uzależnień behawioralnych, a także 

proponowanie terapii w placówkach specjalistycznych; uwrażliwianie społeczności lokalnej na temat 

ryzyka jakie niosą za sobą uzależnienia behawioralne, poprzez dostarczanie i udostępnianie rzetelnych 

informacji. 

 

II. Podstawy prawne realizacji programu 

Obowiązek uchwalenia niniejszego Programu wynika z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

W realizacji zadań zawartych w Programie szczególne zastosowanie mają następujące akty prawne: 

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

alkoholizmowi ( Dz.U. z 2021r. poz.1119, z póź.zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U. z 2020r. poz.2050, z 

póź.zm.), 

• ustawa z dnia 11 września  2015r. o zdrowiu publicznym(Dz.U. z 2022r. poz.1608), 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 

2022r. poz.1327, z póź.zm.), 

• ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2022r. poz.2241), 



• ustawa z dnia 29 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634, z 

póź.zm.), 

• ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2022r. poz.559, z póź.zm.), 

• ustawa z dnia 12 marca  2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz.2268, z póź.zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021r. 

poz.1249,z póź.zm.), 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 20221r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.z 2021r. poz.1956). 

 

III. Celem głównym Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i 

innych substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy rodzinnej oraz podejmowania innych 

zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci i młodzieży. Cele te będą 

realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją 

projektowania uniwersalnego, określoną art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz 

potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.  

Głównymi celami strategicznymi są: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających ze stosowania środków 

psychoaktywnych i zmniejszanie już istniejących. 

2. Doskonalenie sposobów przeciwdziałania negatywnym następstwom nadużywania 

środków psychoaktywnych. 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów należy w sposób systematyczny i długofalowy realizować 

następujące zadania:  

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w 

rodzinie,  

2) wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez 

rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do 

większej aktywności w życiu społecznym,  

3) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego 

w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,  



4) udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, 

społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze 

społecznością lokalną,  

5) zapewnianie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Prochowicach,  

6) ograniczanie dostępu do alkoholu.  

 

IV. Adresaci programu 

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Prochowice w szczególności należący do 

następujących grup: 

1) konsumenci alkoholu, narkotyków, 

2) osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków , uzależnień behawioralnych , 

3) rodziny (w tym osoby współuzależnione) oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 

alkoholowym i narkotykowym, uzależnieniami behawioralnymi. 

4) dzieci i młodzież szkolna. 

V. Zadania program 

Zadania Sposób Realizacji Termin  

realizacji 

Odpowiedzialn

i 

Wskaźnik 

1.Opóźnianie 

inicjacji alkoholowej, 

narkotykowej, 

tytoniowej oraz 

wzrost świadomości 

społecznej w 

obszarze uzależnień, 

w tym 

behawioralnych 

 

 

1.Prowadzenie działań 

informacyjnych, edukacyjnych i 

szkoleniowych (podnoszenie 

poziomu wiedzy, kształtowanie 

świadomości społecznej nt. 

spożywania alkoholu, środków 

odurzających, substancji 

psychotropowych, środków 

zastępczych i NSP, używania 

wyrobów tytoniowych, w tym 

nowatorskich wyrobów 

tytoniowych, uzależnień 

behawioralnych i ich konsekwencji) 

Cały rok Pełnomocnik i 

Komisja 

Liczba 

kampanii/akcji 

profilaktycznych i 

innych form 

edukacji 

nt.środków 

psychoaktywnych 

i zachowań 

ryzykownych 

 

 



 

 

 

 

2. Zakup i dystrybucja materiałów 

informacyjnych, edukacyjnych i 

profilaktycznych. 

3.Realizacja lokalnej 

międzysektorowej polityki w 

obszarze profilaktyki uzależnień, 

zapobiegania patologiom 

społecznym (z uwzględnieniem 

dobrostanu i zdrowia psychicznego 

człowieka) poprzez działania w 

zakresie sportu, kultury, turystyki, 

edukacji 

  Liczba 

zakupionych 

materiałów/kanały 

dystrybucji 

Liczba programów 

realizowanych w 

ramach lokalnej 

międzysektorowej 

polityki 

dotyczącej 

uzależnień. 

Liczba 

realizatorów 

programów. 

Liczba osób 

objętych 

programami. 

2.Zwiększenie 

dostępności terapii 

osób uzależnianych i 

współuzależnionych 

od środków 

psychoaktywnych  

1.Działalność Punktu 

Konsultacyjnego przy ul. Antoniego 

Kochanowskiego 34a w 

Prochowicach dla uzależnionych, 

współuzależnionych (alkohol 

,narkotyki, uzależnienia 

behawioralne) i osób 

doświadczających przemocy w 

rodzinie. Porad udzielają psycholog 

i prawnik. Prowadzona jest grup 

wsparcia dla osób uzależnionych od 

środków psychoaktywnych oraz 

poradnia walki z depresją dla osób 

mających problem z uzależnieniem 

od środków psychoaktywnych i ich 

rodzin. Finansowanie bieżącego 

utrzymania Punktu 

Konsultacyjnego.  

Cały rok Pełnomocnik Ilość osób 

korzystających z 

porad w Punkcie 

Konsultacyjnym w 

Prochowicach u 

poszczególnych 

specjalistów. 

2.Oferowanie korzystania z usług 

terapeutycznych przez osoby 

Cały rok Pełnomocnik i 

Komisja 

Ilość osób 

poddanych terapii. 



uzależnione w Niepublicznym 

Ośrodku Terapii Uzależnień w 

Legnicy i w Szpitalu w Złotoryi. 

3.Oferowanie stacjonarnego 

leczenia odwykowego w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Złotoryi – 

współpraca z lekarzami. 

Cały rok Pełnomocnik i 

Komisja 

Ilość osób 

poddanych 

leczeniu. 

4. Podejmowanie czynności 

zmierzających do objęcia leczeniem 

osób uzależnionych od alkoholu: 

1) prowadzenie rozmów 

zachęcających do podjęcia 

dobrowolnego leczenia, 

2) kierowanie na badania do 

biegłego sądowego, 

3) przygotowywanie dokumentacji 

związanej z postępowaniem 

sądowym, 

4) kierowanie wniosków do sądu- 

zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego, 

5) prowadzenie dokumentacji osób 

uzależnionych 

6) proponowanie leczenia 

farmakologicznego (antikol) 

Cały rok Komisja Ilość osób 

wezwanych na 

posiedzenie 

MGKRPA. 

Ilość osób z którymi 

przeprowadzono 

rozmowy 

motywujące. 

Ilość spraw w 

sądzie. 

5. Zbieranie informacji o 

uzależnionym (MGOPS, policja, 

szkoła) Kierowanie na badania w 

celu uzyskania opinii biegłego o 

uzależnieniu – zlecenie usługi 

biegłym lub opłata biegłego na 

wniosek sądu (badania psychiatry i 

psychologa) 

Cały rok Komisja Ilość sporządzonych 

opinii. 

 

  

6.Tworzenie sieci punktów 

informacyjnych z danymi o 

dostępnej pomocy na terenie 

gminy w zakresie problemów 

alkoholowych, narkotykowych  i 

przeciwdziałania przemocy: 

1) tablice informacyjne, 

2) ulotki, plakaty, 

3) ogłoszenia prasowe, 

Cały rok Pełnomocnik Ilość zakupionych 

materiałów 

profilaktycznych, 

Ilość ogłoszeń w 

prasie. 

Ilość tablic 

informacyjnych.  



4) strona internetowa. 

7.Dofinansowanie udziału w 

konferencjach , sympozjach i 

innych formach spotkań 

związanych z podnoszeniem 

kwalifikacji osób pracujących na 

rzecz uzależnionych i ich rodzin; 

kierowanie osób realizujących 

zadania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  na 

szkolenia oraz dofinansowanie 

szkoleń z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

uzależnień , w tym uzależnień 

behawioralnych . 

Cały rok Pełnomocnik Ilość 

dofinansowanych 

szkoleń. 

3. Zapewnienie 

mieszkańcom gminy 

dostępu do 

programów 

profilaktycznych 

promujących zdrowy 

styl życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Programy i zajęcia profilaktyczne 

i wychowawcze (wg. 

zapotrzebowania, na podstawie 

szkolnych programów profilaktyki 

oraz środowiskowych programów 

profilaktycznych).Promocja imprez 

bezalkoholowych , w tym 

sportowych , kulturalnych , 

turystyczno – krajoznawczych ; 

organizowanie , finansowanie i 

dofinansowanie wypoczynku 

dzieci i młodzieży z realizacją 

programów profilaktycznych. 

Cały rok Pełnomocnik Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń dla dzieci i 

młodzieży. 

Ilość 

dofinansowanych 

programów 

szkolnych i 

środowiskowych . 

Ilość uczestników 

programów. 

2.Organizowanie szkoleń dla 

rodziców – wczesna profilaktyka 

(dot. alkoholizmu, przeciwdziałania 

narkomanii , uzależnień 

behawioralnych ) 

Cały rok Pełnomocnik Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń. 

3.Utrzymanie i doposażenie, 

modernizacja świetlic 

środowiskowych, organizowanie 

zajęć profilaktycznych i opiekuńczo 

wychowawczych w świetlicach 

środowiskowych. 

Cały rok 
 

Ilość osób 

korzystających z 

zajęć w świetlicach.  

4. Wspieranie 

inicjatyw i imprez 

1.Finansowanie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych jako części 

Cały rok Pełnomocnik Ilość osób 

korzystających z 



kulturalno – 

sportowych 

propagujących 

zdrowe spędzanie 

czasu wolnego. 

szerszych zajęć profilaktycznych. zajęć. 

2.Zakup sprzętu sportowo- 

rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach 

sportowych pozalekcyjnych, 

zorganizowanych w drużynach 

podwórkowych lub innych 

formalnych bądź nieformalnych 

grupach. Dofinansowanie 

organizowanych turniejów 

sportowych. 

Wg potrzeb 
  

3. Udział w ogólnopolskiej 

kampaniach profilaktycznych 

Cały rok 
  

5.Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

1.Korzystanie z usług świadczonych 

w punkcie konsultacyjnym dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych: 

1) prowadzenie rozmów 

motywujących do leczenia, 

2) udzielanie wsparcia rodzinom, 

3) udzielanie informacji o 

możliwościach rozwiązywania 

problemu, 

4) udzielanie porad prawnych. 

Cały rok Pełnomocnik Ilość osób 

zgłaszających się z 

problemem. 

Ilość prowadzonych 

Niebieskich Kart. 

2.Konsultacje w Punkcie 

Konsultacyjnym dla osób 

doświadczających przemocy w 

rodzinie , pomoc terapeutyczna dla 

sprawców przemocy, kierowanie do 

poradni specjalistycznych. 

Cały rok 
  

3.Współpraca z jednostkami i 

instytucjami lokalnymi na rzecz 

ujawnienia osób uzależnionych 

(alkohol, narkotyki, uzależnienia 

behawioralne) w celu udzielenia 

pomocy uzależnionym, i ich 

rodzinom. 

Cały rok 
  

4.Działania informacyjne w tym 

zakup materiałów propagandowych: 

plakat, ulotki, broszury, czasopisma 

i literatura fachowa, informowanie 

w gazetce lokalnej na temat choroby 

W miarę 

potrzeb 

 
Ilość 

zakupionych 

materiałów 



alkoholowej, przemocy, narkomanii, 

leczenia uzależnień, działania 

edukacyjne w zakresie procedury 

interwencji w sprawach przemocy 

domowej – „Niebieskie Karty” 
 
5.Uruchomienie działań 

edukacyjnych dla młodzieży i 

rodziców, osób pracujących w 

obszarze przemocy w tym członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

W miarę 

potrzeb 

  

6.Wspomaganie 

działalności 

instytucji , 

organizacji pożytku 

publicznego i osób 

fizycznych służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

uzależnień 

1. Stała współpraca z placówkami 

gminnymi, powiatowymi, 

wojewódzkimi i krajowymi w celu 

propagowania zdrowego stylu życia 

(placówki kultury, MGOPS, 

przedszkole, szkoły policja, kluby 

sportowe, KCPU,  Miejska Izba 

Wytrzeźwień w Legnicy) 

Cały rok Pełnomocnik 
 

2. współpraca z Kościołem , 

prowadzenie wspólnych 

przedsięwzięć edukacyjno - 

wychowawczych 

Cały rok 
 

Ilość osób biorących 

udział w 

programach. 

3.Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na 

rzecz rozwiązywania problemów z 

alkoholem oraz przeciwdziałania 

narkomanii 

Cały rok 
 

Ilość osób biorących 

udział w 

programach. 

7. Podejmowanie 

interwencji w 

związku z 

naruszeniem ustawy 

o wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

1. Występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela 

publicznego 

W miarę 

potrzeb 

 
Ilość złożonych 

wniosków w 

sprawie zmuszenia 

do leczenia z 

uzależnienia 

2. Kontrola punktów w sprzedaży 

alkoholu 

3. Organizowanie szkoleń dla 

sprzedawców alkoholu 

Zgodnie z 

harmonogr

amem 

pracy 

MGKRPA  

 
Ilość 

przeprowadzonych 

szkoleń. 

Ilość 

przeprowadzonych 

kontroli. 

 



VI. WARUNKI REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII  NA LATA  2023-2025  

1. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 -2025  jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Prochowice. 

2. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zawartych w 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz jednostki organizacyjne gminy, instytucje, stowarzyszenia 

oraz inne podmioty mogące wykonywać zadania Programu. 

 

VII.  DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w oparciu o własny regulamin 

pracy. 

     Wynagrodzenie Miejsko Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 

posiedzeniach : 

1) Przewodniczący Komisji   –  614,29 zł brutto za posiedzenie. 

2) Sekretarz Komisji              –   860,44 zł brutto za posiedzenie. 

3) Członkowie Komisji          –   491,20 zł brutto za posiedzenie. 

Koszty organizacji pracy komisji oraz szkoleń, podróży służbowych członków Komisji związanych z 

pełnieniem funkcji członka Komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży pracownikom Urzędu 

Miasta i Gminy Prochowice . Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje Przewodniczący 

Komisji. 

 

VIII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie 



zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych(art.111 ust.1). Na 

podstawie art.182 dochody te wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być 

przeznaczone na inne cele. Wysokość środków finansowych na realizację poszczególnych zadań 

Programu określa Rada Miasta i Gminy  Prochowice w drodze uchwały . 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice składa Radzie Miasta i Gminy Prochowice  raport z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowany przez 

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

  


