
Załącznik do uchwały Nr ……….. 

                                                                                                   Rady Miasta i Gminy Prochowice  

z dnia …………………. 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA 

ROK 2021 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , zgodnie z ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gmin. W 

szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13
1
 

i 15 ustawy i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

I CEL GŁÓWNY  

 

Celem głównym jest zmniejszenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych 

związanych ze spożyciem alkoholu przez mieszkańców Gminy Prochowice.  

 

II CELE  SZCZEGÓŁOWE  

 

1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Sposoby realizacji: 

1) finansowanie programów terapeutycznych i interwencyjno-edukacyjnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przemocy domowej, w związku z nadużywaniem 

alkoholu, realizowanych w Poradni  Leczenia Uzależnień oraz przez placówki i organizacje 



pozarządowe, zajmujące się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, 

2) finansowanie funkcjonowania Punktu  Konsultacyjnego , 

3) objęcie szkoleniami i zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki osób zatrudnionych 

w Punkcie Konsultacyjnym, pedagogów szkolnych, wychowawców w świetlicach 

środowiskowych oraz przedstawicieli innych placówek i instytucji, realizujących Program, 

4) finansowanie sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydawanych 

przez biegłych sądowych, 

5) szerokie informowanie mieszkańców Miasta o możliwościach skorzystania z pomocy 

terapeutycznej, rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych               

od alkoholu, poprzez rozpowszechnianie informacji w lokalnych mediach. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

Sposoby realizacji: 

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

2) zapewnienie   dyżurów  w  Punkcie Konsultacyjnym   dla   osób  z problemem 

alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin:  

 dyżuru psychologa, 

 pomocy prawnej,  

 prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu , 

3) prowadzenie działań na rzecz wspierania rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu      

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów  alkoholowych,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych  i socjoterapeutycznych.  

Sposoby realizacji:        

1) finansowanie różnych form zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, działalności 

profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej, w tym programów profilaktycznych, zajęć 

edukacyjno – rozwojowych oraz specjalistycznych form pomocy psychologicznej, 

2) finansowanie działalności świetlic środowiskowych, 

3) finansowanie zajęć socjoterapeutycznych odbywających się w świetlicach 

środowiskowych, realizowanych przez  osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, 



4) finansowanie dożywiania dzieci objętych programami naprawczymi w świetlicach 

środowiskowych, zakupy środków żywnościowych na imprezy okolicznościowe (m.in. Dzień 

Dziecka, spotkania wigilijne, wielkanocne, zabawy choinkowe, wycieczki itp.), 

5) dofinansowywanie różnych form artystycznych, propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia 

(m.in. spektakle teatralne, koncerty,  seanse filmowe, wystawy, pokazy), 

6) finansowanie profilaktycznych i terapeutycznych form wypoczynku letniego i zimowego 

dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

7) finansowanie działań sportowych, rajdów, olimpiad  i konkursów promujących zdrowy styl 

życia, łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo-turystyczno-rekreacyjną,  

8) organizacja oraz dofinansowywanie lokalnych imprez, akcji oraz działań profilaktycznych, 

w związku z udziałem w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, m.in. „Zachowaj 

trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Dni Rodziny”, 

9) doposażenie świetlic środowiskowych i innych placówek realizujących GPPiRPA,                   

w pomoce dydaktyczne, komputery i sprzęt, niezbędny do zajęć programowych, 

10) współpraca z lokalnymi mediami w celu propagowania działań na rzecz profilaktyki 

uzależnień oraz informowania o instytucjach i placówkach świadczących pomoc rodzinie, 

11) finansowanie zakupów i prenumeraty czasopism, plakatów, broszur, filmów oraz innych 

materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Sposoby realizacji: 

1) finansowanie zadań wynikających z Programu, realizowanych przez instytucje, 

stowarzyszenia i osoby fizyczne wyłonione w drodze konkursów ogłaszanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice , 

2) udzielanie wsparcia materialnego i edukacyjnego dla inicjatyw podejmowanych przez 

podmioty zajmujące się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

3) dofinansowanie programów dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanych przez 

stowarzyszenia,  

4) dofinansowywanie działań w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz 

zapobiegania przypadkom naruszeń prawa i porządku publicznego, będących wynikiem 

spożywania alkoholu.  

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych                       

w art. 13
1
 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                       



i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Sposoby realizacji: 

1) kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, sprawdzające 

przestrzeganie przepisów ustawy,               

2) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, 

dotyczących zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej na terenie miasta 

i gminy oraz  zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym                          

i nieletnim, 

3) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów, określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy o wychowaniu                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

6. Wspieranie  reintegracji  społecznej  i  działań  na  rzecz  powrotu  osób 

uzależnionych od alkoholu,  wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, 

do społeczności.                                                                              

Sposoby realizacji: 

Podtrzymanie  motywacji do  podjęcia leczenia odwykowego oraz eliminacja problemów 

socjalno-bytowych, utrudniających życie codzienne i mających źródło w uzależnieniu               

od alkoholu.  

 

III. REALIZATORZY  GMINNEGO  PROGRAMU  
 

1.Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021r. jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice. 

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

rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Pełnomocnik  ds.  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

3.W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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. 



IV  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   –  350,00 zł za posiedzenie. 

2) Sekretarz Komisji              –  448,60 zł za posiedzenie. 

3) Członkowie Komisji          –  253,00 zł za posiedzenie. 

 

V   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.11
1
 ust.1). Na podstawie art.18

2
 dochody te wykorzystywane będą na 

realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 w sprawie budżetu na 2021r. Burmistrz 

Miasta i Gminy Prochowice składa Radzie Miasta i Gminy Prochowice  sprawozdanie z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przygotowane przez Pełnomocnik ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii, w terminie do końca I- go kwartału roku następnego. 


