
UCHWAŁA NR XLIII/321/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 18 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 o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 41 ust. 1, ust. 2, 2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. 2021r. poz. 1119 z późn. zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje 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 Prószkowa. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

§ 4.  

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIX/286/2021 Rady Miejskiej 
w Prószkowie z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz uchwała Nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 
14 listopada 2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie  w dniu   01.04.2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Prószkowie 

 
 

Lucjan Dzumla 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/321/2022

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 marca 2022 r.
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 Spośród problemów społecznych te związane  z alkoholizmem, narkomanią, środkami 

psychoaktywnymi oraz przemocą są jednymi z trudniejszych do rozwiązania, a najbardziej znaną 

formą sięgania po środki psychoaktywne jest picie alkoholu. Nadużywanie spożycia tego 

środka może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Z nadużywaniem alkoholu powiązanych 

jest wiele problemów m.in. przemoc w rodzinie, czy wykluczenie społeczne. Problemy te są 

jednymi z tych, które są najtrudniejszymi do rozwiązania. Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) uważa, że alkohol jest jednym z największych czynników ryzyka dla zdrowia 

człowieka.  

       Nową grupą uzależnień psychicznych są uzależnienia behawioralne, które wiążą się  

z nałogowym wykonywaniem pewnych przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do 

krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, po czym pojawia się jeszcze silniejsza potrzeba ich 

powtórzenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia. Uzależnienie od wykonywania danej 

czynności pojawia się w momencie, gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub silne 

pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynuowania. W momencie gdy czynność 

zostanie przerwana lub możliwość jej wykonania zostanie ograniczona, pojawiają się 

niepożądane objawy abstynencyjne, inaczej odstawienne. Do takich objawów należą 

zaburzenia fizjologiczne, nadmierna potliwość, drżenie rąk, bóle głowy czy bezsenność. 

Przykładami  uzależnień behawioralnych są: zakupoholizm, pracoholizm,  hazard, uzależnienie 

od gier komputerowych, kompulsywne objadanie się. Szczególnie często uzależnienia 

behawioralne dotyczą dzieci i młodzieży. Jednym z częstych takich zaburzeń jest nałogowe 

korzystanie z zaawansowanych technicznie urządzeń do wymiany danych takich jak komputery 

i smartfony.  

Walka z tymi uzależnieniami zależy w głównej mierze od woli i motywacji osoby uzależnionej. 

W tych uzależnieniach stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna oraz dialog 

motywacyjny. Celem psychoterapii jest analiza zachowań lub sytuacji, które sprzyjają 

podejmowaniu danego zachowania, następnie zmiana szkodliwych nawyków oraz nauka 

nowych, skutecznych metod radzenia sobie z problemami i emocjami. Najczęściej łączy się 

terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną. Często stosowaną metodą przy tego rodzaju 

uzależnieniach jest farmakoterapia, której celem jest stabilizacja nastroju lub redukcja depresji 

towarzyszącej uzależnieniom. 
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Cechą charakterystyczną uzależnienia (każdego) jest narastanie trudności w kontrolowaniu 

zachowań  z nim związanych  oraz zwiększenie tolerancji (czyli wewnętrznej potrzeby coraz 

większej częstotliwości podejmowania czynności uzależniającej). 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 jest zapisem działań, które będą realizowane 

w ramach zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki. Działania podejmowane w ramach 

realizacji Programu są kontynuacją realizacji analogicznych programów w latach ubiegłych. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą 

o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki  

w szczególności należy: 

1.  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

jak i osób zagrożonych uzależnieniem,  

2.  udzielanie rodzinom w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej 

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ww. ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,  

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji   

społecznej. 

Gmina Prószków zadania w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii   realizuje poprzez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej tj. działania wychowawcze i informacyjne, ograniczenie dostępności 

alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, przeciwdziałanie 
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przemocy. Zadania do realizacji są zgodne z Narodowym Programem Zdrowia, którego celem jest 

wydłużenie życia w zdrowiu,  promocja zdrowia, w tym edukacja zdrowotna, podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki wynikających z używania alkoholu  

w tym również  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

       Nadużywanie środków psychoaktywnych jest często powodem przemocy domowej.  Kwestie 

związane z przemocą w rodzinie reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U.2021 poz.1249) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 

września 2011r. w sprawie procedury ,, Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,, Niebieska 

karta”  (Dz. U. 2011. 209. poz. 1245). 

Liczba formularzy „ Niebieskich  Kart-A” sporządzonych przez podmioty uprawnione                                    

do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, o których mowa w art.9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w poszczególnych latach:  

Przedstawiciele: Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Jednostek  

organizacyjnych 

pomocy społecznej  

 

4 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

Gminnej Komisji 

Rozwiazywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Policji 8 19 16 12 7 

Oświaty 0 0 0 0 2 

Ochrony Zdrowia 0 0 1 0 0 

RAZEM  12 20 20        15         13 

 

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Prószków podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem przemocy poprzez realizację 

procedury ,,Niebieskie Karty”. Jest to ogół czynności podejmowanych i prowadzonych  przez 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 

rozwiazywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku                          

z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. 
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Osoby, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są sprawcami przemocy, to często 

osoby, które spożywają nadmiernie alkohol lub są pod wpływem środków psychoaktywnych. 

Dzieci w tych rodzinach mogą być pozostawiane same sobie oraz przejawiać agresywne 

zachowania, a rodzice nie są w stanie zagwarantować im prawidłowego rozwoju oraz 

umożliwić im  korzystanie z różnych form spędzania czasu wolnego. 

Zarządzeniem Nr RO.0050.487.2021.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lutego 

2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Burmistrz  powołał Gminną Komisję, która w szczególności inicjuje działania w zakresie 

realizowanych zadań gminy oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w  zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Do zadań komisji należy ponadto: 

  -wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych                                 

z uchwałami Rady Miejskiej, 

- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

- motywowanie osób zgłoszonych do podjęcia dobrowolnej terapii uzależnień, 

 -współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi, innymi instytucjami 

 i organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia,   

- prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej, 

- uczestniczenie w pracach zespołu interdyscyplinarnego na podstawie art. 9a ust. 3 pkt 2 i ust. 

11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 

poz.1249). 

Na podstawie niniejszego Programu wspierane będą min. działania pomocowe 

umożliwiające dzieciom, młodzieży i ich rodzicom wzmocnienie więzi poprzez wspólne 

spędzanie czasu, udział w imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach oraz zajęciach 

w ramach zagospodarowania czasu wolnego. 

Główne cele programu to: 

-podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Prószków  

oraz prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień, 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu  
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oraz substancji psychoaktywnych. 

Cele szczegółowe to: 

-kształtowanie postaw prozdrowotnych, 

-promocja zdrowego stylu życia, 

-wspieranie działań edukacyjnych,  

-promowanie abstynencji i postaw trzeźwościowych, 

-wspieranie działań mających na celu motywowanie do podjęcia leczenia, 

-podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki wśród osób pracujących na rzecz środowiska   

 lokalnego. 

Cele określone w Programie mogą zostać zrealizowane tylko przy współpracy 

wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu. 

Do osiągnięcia celów głównych przewiduje się realizację celów szczegółowych  

oraz prowadzenie działań wynikających z rozeznania potrzeb. Zadania ujęte do realizacji są 

kontynuacją działań podejmowanych w tym zakresie w poprzednich latach, a sposób ich 

realizacji  dostosowany jest do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych 

działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  i osobowe.  

Realizatorzy i partnerzy 

➢ realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie                         

a partnerami są w szczególności: 

➢ Urząd Miejski w Prószkowie 

➢ Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie 

Prószków 

➢ Placówki Oświatowe 

➢ Placówki służby zdrowia  

➢ Parafie 

 

ZADANIA GMINY  DO REALIZACJI  to m.in.: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  

uzależnionych od alkoholu w szczególności przez: 

1) dostarczenie uzależnionym i ich rodzinom informacji na temat placówek udzielających 

pomocy, 

2) wsparcie i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej poprzez 
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sfinansowanie dojazdu na zajęcia grup terapeutycznych oraz do zakładów lecznictwa 

odwykowego,  

3) finansowanie, wspieranie i rozwijanie funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego 

 w Prószkowie celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

4) rozszerzanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego o pomoc dla osób doznających 

przemocy oraz młodzieży eksperymentującej z alkoholem i narkotykami,  

5) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego oraz Sądem 

Rodzinnym, 

6) działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu, w tym kierowanie na leczenie odwykowe  

i finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,   

7) finansowanie opłat sądowych od postępowań  wszczętych  na wniosek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

8) działania podejmowane w zakresie motywowania do poddania się leczeniu odwykowemu, 

9) zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjnych na temat choroby alkoholowej, 

10) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego przez członków 

GKRPA, 

11) upowszechnianie wiedzy oraz materiałów informacyjnych dotyczącej problematyki 

uzależnień, prowadzenie kampanii informacyjnych  oraz poradnictwa w ramach telefonu 

zaufania,  

12) promocja zdrowia psychicznego, 

13) działania mające na celu rozwój usług wspierających zdrowie i jakość życia                                            

w szczególności przez różnorodność  form wsparcia i pomoc specjalistyczną.  

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problem 

narkomanii  pomocy psychospołecznej i prawnej oraz  ochrony przed przemocą w 

rodzinie  przez:  

1) przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym lub 

narkotykowym poprzez pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie  

z odpowiednimi instytucjami mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną oraz 

materialną,  

2) edukacja publiczna poprzez zakup ulotek, broszur i poradników, 

3) pomoc dzieciom i rodzinom z problemem uzależnienia oraz przemocą w rodzinie  poprzez: 

a) wspomaganie oraz finansowanie działalności świetlic,  

b) finansowanie działań, zajęć, programów  profilaktycznych  mających na celu realizację 
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lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, 

narkotyków oraz promocję zdrowia psychicznego, 

c) finansowanie szkoleń, kursów dla osób realizujących Gminny Program Profilaktyki                                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

d) organizowanie, finansowanie zajęć, spotkań, mających na celu podniesienie 

kompetencji wychowawczych i świadomości rodziców,  

4) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym,  

5) tworzenie i finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy  

w rodzinie w tym  grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy, 

6) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których 

celem jest uświadomienie negatywnego wpływu na zdrowie człowieka alkoholu oraz 

innych używek, 

7) organizowanie spotkań, pikników, festynów dla rodzin, dotyczących wychowywania dzieci 

bez przemocy, alkoholu, dopalaczy oraz innych używek, 

8) organizowanie i finansowanie spotkań dla rodzin z pracownikami służby zdrowia, 

psychologami, dietetykami pedagogami oraz innymi profesjonalistami zajmującymi się 

problemami uzależnień, 

9) umożliwienie poradnictwa prawno - socjalnego rodzinom i ofiarom przemocy a także 

osobom z problemem alkoholowym, narkotykowym, 

10) udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy poprzez organizowanie i finansowanie 

wypoczynku, w programie którego uwzględniane są zajęcia obejmujące profilaktykę 

uzależnień, przeciwdziałanie agresji oraz zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

11) współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy rodzinom dotkniętym 

uzależnieniami ofiarom przemocy domowej w szczególności z zespołem 

interdyscyplinarnym, 

12) realizowanie zadań związanych z zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego, 

występowanie z odpowiednimi wnioskami do sądu przez GKRPA, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych w szczególności  przez: 

 

1) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież m.in. 
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poprzez: dofinansowanie działań młodzieżowych klubów sportowych, kółek 

zainteresowań, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

2) dofinansowanie wyjazdów, obozów, zgrupowań dla uczestników całorocznych zajęć 

pozalekcyjnych podczas których promowany jest aktywny i zdrowy styl życia wolny  

od uzależnień i przemocy, 

3) wspieranie rozwoju oraz poprawa funkcjonowania gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej np.  

placów zabaw np. boisk, sal gimnastycznych. Zakup sprzętu, urządzeń oraz wyposażenia 

do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych,  

4) organizowanie, dofinansowanie na terenie szkół i innych placówek programów, spektakli 

profilaktycznych, warsztatów z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży, 

5) wspieranie placówek oświatowych w działaniach wpisanych w szkolny program 

profilaktyczny, 

6) organizowanie, dofinansowanie spektakli teatralnych, muzycznych i widowisk 

artystycznych, których głównym tematem są uzależnienia i ochrona przed przemocą, 

7) współudział w organizowaniu spotkań, imprez profilaktycznych w szczególny sposób 

eksponujących „zdrowy styl życia", propagujących zagadnienia bezpieczeństwa                             

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, 

8) włączanie się w organizowanie różnorodnych  form spędzania wolnego czasu poprzez 

dofinansowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, zgrupowań, kolonii, zielonych szkół, na 

których realizowane są programy profilaktyczne, zajęcia i inne działania edukacyjne                          

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, 

9) dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży uczestniczących w dodatkowych zajęciach  

( plastycznych, muzycznych, sportowych i innych) na konkursy, wycieczki, turnieje oraz  

festiwale, 

10) dofinansowanie do tworzenia i prowadzenia kółek zainteresowań jako zajęć 

pozalekcyjnych, 

11)  dofinansowanie organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jako 

elementu oddziaływań profilaktycznych, 

12) zakup materiałów edukacyjnych oraz profilaktycznych ( np. książek, ulotek, broszurek, 

breloków, plakatów i innych) w ramach podejmowanych działań związanych z promocją 

zdrowia, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przemocą oraz bezpieczeństwem 

mieszkańców,  
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13) doposażenie świetlic w niezbędne materiały oraz sprzęt do prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych jako elementu oddziaływań profilaktycznych,  

14)  udział w profilaktycznych kampaniach ogólnokrajowych, 

15) włączanie się w organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, 

16) dotacje dla Policji na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych /element działań związanych z bezpieczeństwem, 

przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców/, 

17) finansowanie i wspieranie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty 

różnorodnych form wsparcia w kółkach zainteresowań, zajęć sportowych, konkursów 

(plastycznych, artystycznych, literackich), których celem jest zagospodarowanie czasu 

wolnego od uzależnień i przemocy, zakup nagród dla uczestników i zwycięzców,  

18) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

19) realizacja lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  

poprzez organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów jak 

również wydarzeń  o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym, 

20) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych,  

21) realizacja w szkołach rekomendowanych programów  kształtujących postawy i umiejętności 

ważne dla zdrowego stylu życia w ramach profilaktyki uniwersalnej, 

22)  współpraca  z nauczycielami i pedagogami w szkołach, 

23)  działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie. 

 

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących   

rozwiązywaniu problemów alkoholowych przez :  

1) doposażenie instytucji realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w materiały niezbędne do realizacji zadań, pokrywanie kosztów udziału w konferencjach, 

wykładach, szkoleniach,  sympozjach, których tematem jest problematyka uzależnień  

a także ochrona przed przemocą i wykluczeniem społecznym, 

2) bieżące zakupy niezbędne do funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wspomaganie 

spotkań AA, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3) upowszechnianie, wspieranie oraz dofinansowanie organizacji różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego np. podwieczorków, Dnia Dziecka, Mikołaja, Wigilii i innych 

imprez i spotkań,  

4) wspomaganie działalności promującej rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego                                  

od uzależnień  i przemocy dla instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i Rad Sołeckich, 

5) realizacja lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 

poprzez dofinansowanie oraz włączanie się w akcje na rzecz promocji zdrowego stylu 

życia, prowadzone przez szkoły, Ośrodek Kultury i Sportu, organizacje pozarządowe                         

i organizacje pożytku publicznego, Rady Sołeckie i inne jednostki działające na terenie 

Gminy Prószków, 

6) finansowanie oraz podejmowanie innych działań profilaktycznych, działań wpływających 

na poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców wynikających z bieżącej analizy 

sytuacji, 

7) podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemami związanymi z nadużywaniem 

alkoholu,  

8) dofinansowanie imprez kulturalno- sportowych promujących aktywność fizyczną, zdrowy 

styl życia wpływających na jakość życia mieszkańców, 

9) dofinansowanie działań organizacji pozarządowych prowadzących profilaktyczną 

działalność antyalkoholową, 

10) promocja aktywności fizycznej i działań edukacyjnych służących poprawie jakości                            

i długości życia. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez: 

1) podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzedaży alkoholu 

przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w zakresie 

posiadania aktualnych zezwoleń i opłat na sprzedaż napojów alkoholowych                                    

oraz uwzględniających sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

2) ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży 

alkoholu, 

3) podejmowanie działań interwencyjnych wobec podmiotów prowadzących promocję  

 i reklamę napojów alkoholowych, a w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży, 
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4) opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków 

 o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

5) dostarczanie   właścicielom   punktów   sprzedaży   alkoholu,  wraz   z   wydawanym            

zezwoleniem, kompletu przepisów dotyczących zasad związanych z obrotem alkoholu np.  

w formie ulotek, 

6) podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę napojów 

alkoholowych, 

7) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadków sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych nietrzeźwym lub nieletnim, 

8) szkolenie właścicieli i sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych                        

w zakresie przestrzegania przepisów prawa, 

9) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych                              

i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/371/2018 z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Prószków 

określono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży która wynosi odpowiednio: 

- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo-25 

- dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)-20  

- dla napojów o zawartości powyżej 18% alkokolu-20 

Określono również, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo- 30 

- dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)-25 

- dla napojów o zawartości powyżej 18% alkokolu-25 

Adresaci programu 

    Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców, bowiem celem działań realizowanych  

w ramach Programu jest zmniejszenie problemów powodowanych przez uzależnienia w całej 

populacji a nie tylko w grupach podwyższonego ryzyka.  

   Udzielenie pomocy dzieciom jest jednak  zadaniem priorytetowym. Działania w zakresie 

zmniejszenia zjawiska występowania uzależnień są wielowymiarowe i długofalowe.  

Przewidywanymi efektami realizacji Programu powinno być podniesienie świadomości 

mieszkańców Gminy Prószków wobec skutków uzależnień, zwiększenie zaangażowania 
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lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych 

 udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także zmniejszenie 

skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia i współuzależnienia. 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRÓSZKOWIE. 

Za jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się 

wynagrodzenie dla członków ww. Komisji w wysokości: 

• przewodniczący komisji – 460,00 zł. 

• członek komisji – 410,00 zł. 

 FINANSOWANIE PROGRAMU 

 Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia,                                 

w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Burmistrz sporządza raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który 

przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 30 czerwca  roku następującego po roku, którego dotyczy 

raport.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 24A1D0AB-7DDE-45D8-9048-E0AEB5040A46. Uchwalony Strona 13


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Zalacznik 1

