
Projekt 
 
z dnia  21 lutego 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek 

na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. 
2020 poz. 2050) oraz art. 4 1 ust. 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2022 r. poz. 24. 218) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na lata 2022-2025 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr L/439/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

I.  Wstęp 

Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła finansowania tych 
zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania te dotyczą: 

1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielania rodzinom, których występują problemy alkoholowe, 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. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

5. Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 131 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

6. Wspierania zatrudnienia poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Zgodnie z treścią tej ustawy zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych wykonuje się w szczególności przez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, 
których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; działalność 
wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób 
uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie 
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę dlatego, że problemy związane z alkoholem należą do 
tej grupy problemów społecznych, które przybierają bardzo duże rozmiary i powodują szkody zarówno 
ekonomiczne, jak i społeczne. Celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie różnych 
problemów powodowanych przez alkohol w całej społeczności, nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka, 
ponieważ na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od tego czy 
pije alkohol, czy nie. 

Gminny Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii 
wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomania to drugi problem, 
na którym należy skupić szczególną uwagę, ponieważ powszechność narkotyków oraz nowych substancji 
psychoaktywnych (zwanych „dopalaczami”) wcześniej była problemem głównie dużych miast, obecnie są 
one powszechnie w małych miasteczkach i na wsiach. 

Oprócz zadań wynikających bezpośrednio z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w działaniach 
profilaktycznych należy mieć na uwadze również nowe zjawiska, które wywołują co raz więcej zachowań 
problematycznych. Czasy, w których żyje współczesny człowiek, obfitują bogactwem możliwości. Można 
mieć wszystko i robić wszystko, mało jest nieosiągalnych przedmiotów czy działań, jakimi były 
pomarańcze czy podróże zagraniczne jeszcze kilka dziesiątek lat temu. Nie dziwi zatem dążenie 
współczesnego człowieka do spróbowania i korzystania ze wszystkiego. Ekstremalny sport, wyszukane 
potrawy, nowinki technologiczne, Internet, zabawa, zakupy – to wszystko zachęca, pociąga, absorbuje. I nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że te czynności i przedmioty w obecnych czasach zyskały moc 
zupełnego „wciągania”, wręcz zatracania człowieka, który coraz częściej przestaje mieć nad nimi kontrolę. 

II.  Diagnoza problemów uzależnień w gminie Głogówek. 
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Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także 
o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej 
społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska. 
Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia, 
a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia, są różne w zależności 
od środowiska. 

Problemy związane z alkoholem to: 

1) duża dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu:  

Na terenie Gminy Głogówek został ustalony limit 240 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych z podziałem na: 

·80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

·80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), 

·80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

W ramach limitu, o którym mowa powyżej została ustalona maksymalna liczba 150 zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w 
punktach sprzedaży detalicznej, sklepach), w tym:  

·50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 
wykorzystano 34; 

·-50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 30; 

·-50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – 
wykorzystano 33. 

Ponadto została ustalona maksymalna liczba 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne, bary, restauracje), 
w tym:  

·30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 
wykorzystano 13; 

·30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 6; 

·30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – 
wykorzystano 8. 

 Do 30.11.2021 r. Rok 2020 Rok 2019 
 
 
 
34 

 
 
 
34 

 
 
 
37 

Na terenie Gminy Głogówek sprzedaż 
alkoholu prowadzona jest: 
- w sklepach (punkt detaliczny) 
- w punktach gastronomicznych 

13 14 15 

Placówki ogółem: 47 48 52 

Według stanu na dzień 30 listopada 2021 r., Gminę Głogówek zamieszkuje 12 481 mieszkańców, w tym 
10 370 osoby pełnoletnie; tak więc na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada 
265 mieszkańców ogółem, a 220 osób pełnoletnich. 

2) szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu oraz zaburzenia życia rodzinnego związane 
z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej:  

Informacji o rozmiarach tego problemu dostarczają dane uzyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Głogówku, Komisariatu Policji w Głogówku, Punktu Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Głogówku 

 Do 30.11.2021 r. Rok 2020 Rok 2019 
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Liczba rodzin objętych pomocą – ogółem  168    
 

 168  178 

 24 rodz. 
 

 20 rodz.   24 rodz. 
 

38 osób 25 osób 32 osoby 

Liczba rodzin z problemem 
alkoholowym objętych pomocą:  
- liczba osób w rodzinach 
- w tym liczba dzieci 

6 dzieci - 
 

3 dzieci 

Rodzinom tym udzielono pomocy w postaci zasiłków okresowych, celowych, pomocy w naturze oraz 
zasiłku celowego na zakup żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

W formie zasiłków okresowych pomoc otrzymało 15 rodzin, zasiłki celowe i w naturze przyznano 
21 rodzinom. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomoc otrzymało 11 rodzin, ponadto 
5 dzieci korzystało z pomocy w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach. (dotyczy rodzin 
z problemami alkoholowymi) 

Dwie rodziny z problemem alkoholowym objęto pomocą w formie opieki asystenta rodziny oraz 
1 rodzinę pomocą w formie pracy socjalnej w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

Komisariat Policji w Głogówku poinformował o następujących zdarzeniach: 

 Do 30.11.2021 Rok 2020 Rok 2019 
Interwencje domowe, 
gdzie sprawcy działali 
pod wpływem alkoholu 

218 interwencji 
118 po alkoholu 

229 interwencji 
121 po alkoholu 

237 interwencji 
146 po alkoholu 

Kierujący po użyciu 
alkoholu i w stanie 
nietrzeźwości  

37 34 51 

Liczba osób 
zatrzymanych do 
wytrzeźwienia - 
sprawców awantur 
domowych 

58 50 39 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 Do 30.11.2021 Rok 2020 Rok 2019 
Liczba wniosków o wszczęcie 
postępowania wobec osób, co do których 
istnieje podejrzenie nadużywania 
alkoholu, w tym: 

26 24 23 

- wnioski skierowane przez Zespół 
Interdyscyplinarny w Głogówku w 
odniesieniu do osób, które w związku z 
nadużywaniem alkoholu stosowały 
przemoc 

4 1 1 

- wnioski przekazane przez Komisariat 
Policji w Głogówku w odniesieniu do 
osób, które będąc pod wpływem alkoholu 
zachowywały się w sposób wymagający 
interwencji policji 

17 19 19 

- wnioski sporządzone przez 
pracowników socjalnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Głogówku 

- 3 - 

- wnioski osób z najbliższego otoczenia 
lub członków rodzin osób 
nadużywających alkoholu 

5 1 3 
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III.  Cele programu: 

1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych                 oraz 
struktury ich spożywania; 

2. Osiągnięcie zmiany w zachowaniu i postawie mieszkańców gminy wobec problemów                    
alkoholowych i substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 
rodziców (m.in. poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej); 

3. Zmniejszanie rozmiarów problemów alkoholowych aktualnie występujących i zapobieganie negatywnym 
następstwom nadużywania alkoholu - zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób 
oraz rodzin ponoszących skutki nadużywania alkoholu; 

4. Zwiększanie zasobów i tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 
motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

IV.  Zasoby służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:  

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogówku 

2. Punkt Konsultacyjny w Głogówku dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin- pomoc 
psychologa i terapeuty odwykowego; 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku; 

4. Zespół Interdyscyplinarny w Głogówku; 

5. Komisariat Policji w Głogówku; 

6. Dyrektorzy szkół Gminy Głogówek; 

7. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku; 

8. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku. 

Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym 
i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia osób uzależnionych 
oraz redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem 
i współuzależnieniem. 

Zadania ujęte w Programie będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesionych do kasy gminy przez przedsiębiorców 
prowadzących sprzedaż tych napojów na terenie Gminy Głogówek. Przewidywane środki z tego tytułu to 
około 270.000,00 złotych. 

V.  Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Kolejność 
zadania 
głównego  

Treść zadania –sposób realizacji Wskaźnik/miernik Odpowiedzialny 
za realizacje 
zadania 

 1  2  3           4  
 I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz członków ich rodzin poprzez:  
1.Działalność Gminnej Komisji Rozwiazywania 
problemów Alkoholowych w zakresie: 
a)prowadzenia rozmów profilaktycznych z 
osobami nadużywającymi alkoholu i członkami ich 
rodzin, 
b)motywowanie do podjęcia terapii i leczenia 
odwykowego. 
c)podejmowaniu działań wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie we współpracy z OPS, 
Komisariatem Policji, Kuratorem Sądowym, 

 
 
 
Liczba posiedzeń 
komisji 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przewodniczący 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
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pedagogiem szkolnym i psychologiem. 
d)bieżącej współpracy Gminnej Komisji z Punktem 
Konsultacyjnym i Klubem Abstynenta w zakresie 
udzielania pomocy rodzinom dotkniętym 
problemem alkoholowym, narkotykowym i 
przemocą. 
e)szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych. 
f) podejmowaniu działań wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie, zakładanie ”niebieskich kart”. 
2.Kontynuację działalności  i usług prowadzonych 
w Punkcie Konsultacyjnym  przez zatrudnionych 
specjalistów: 
a) instruktora terapii ds. uzależnień, 
b) psychologa, 
c) innych osób wg potrzeb i kompetencji do 
prowadzenia oraz obsługi podejmowanych działań. 
3.Zapewnienie funkcjonowania  Punktu 
Konsultacyjnego  w godzinach dostosowanych do 
potrzeb osób korzystających  z usług. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba wizyt/ 
udzielonych porad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 

      II Udzielenie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe  i uzależnienia od 
narkotyków, pomocy psychospołecznej   
i prawnej, oraz ochrony przed przemocą   
w rodzinie poprzez:   
1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 
w Głogówku  przy ul. Kościuszki 10, II piętro  
polegające na : 
a)udzielaniu porad i konsultacji psychologicznych  
osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży  
dotkniętych przemocą, z problemem alkoholowym, 
narkotykowym, osobom uzależnionym, 
współuzależnionym, członkom ich rodzin oraz 
sprawcom i ofiarom przemocy w rodzinie, 
b)prowadzeniu konsultacji psychoedukacyjnych  
z zakresu terapii uzależnień  od alkoholu, 
narkotyków indywidualnie i w grupie, 
c)udzieleniu pomocy psychospołecznej 
i prawnej  w rozwiązywaniu trudnych rodzinnych 
sytuacji rodzin z problemem alkoholowym  
i narkotykowym, 
d)integracji osób uzależnionych od alkoholu 
i przeciwdziałaniu  wykluczaniu społecznemu, 
e)zakupie usług i artykułów niezbędnych do 
funkcjonowania  Punktu Konsultacyjnego. 
2.Prowadzenie klubu abstynenta w Głogówku  
polegające na: 
a)organizowaniu i prowadzeniu mitingów  grupy  
AL.-ANON; 
b)innych formach działalności wspierających 
trwanie w trzeźwości. 
3.Współpraca z pedagogiem i psychologiem 
szkolnym oraz dyrektorami szkół w zakresie 
zapewnienia opieki i pomocy edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują 
problemy uzależnień. 

 
 
 
 
 
 
Liczba osób 
korzystających z 
pomocy specjalistów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba członków 
grupy 
 
 
 
 
 
 
Liczba rodzin/ dzieci 
 

 
 
 
 
 
 
Psycholog/ 
Instruktor terapii 
uzależnień 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie klubu 
abstynenta,  
pełnomocnik 
Burmistrza 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza, 
szkoły, Ośrodek 
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4.Finansowanie szkoleń, kursów w warsztatów 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób 
pracujących z osobami uwikłanych w nałogi. 
5.Informowanie mieszkańców o występujących 
problemach alkoholowych, zagrożeniach 
narkomanią, przemocą i cyberprzemocą oraz 
o problemach związanych z bezpieczeństwem 
w internecie w danym środowisku oraz 
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych 
o możliwościach uzyskania pomocy; w tym 
współpraca z lokalnymi mediami. 
6.Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 
(badanie zjawiska używania różnych substancji 
psychoaktywnych w środowisku lokalnym), w tym 
uzależnień behawioralnych. 
 
7.Konferencje profilaktyczne, prelekcje, wykłady, 
warsztaty 

 
 
Liczba szkoleń/ 
warsztatów 
 
 
Liczba mieszkańców/ 
odbiorców 
 
 
 
 
Liczba mieszkańców 
biorących udział w 
diagnozie 
 
Liczba 
wykładów/prelekcji/ 
warsztatów 

Pomocy 
Społecznej 
Pełnomocnik 
Burmistrza 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 
 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania 
narkomanii, zdrowego stylu życia w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
dla dzieci, polegającej na: 
1.Współpracy ze szkołami na terenie miasta i 
gminy Głogówek w zakresie realizacji programów 
profilaktycznych w szkołach. 
2.Realizacja działań profilaktycznych dla uczniów 
w szkołach podstawowych o tematyce uzależnień 
od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy 
rówieśniczej, uzależnień behawioralnych. 
3.Szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli, 
pedagogów i innych osób realizujących programy 
profilaktyczne. 
4.Współpracy z rodzicami w zakresie budowania 
umiejętności wychowawczych w obszarze 
profilaktyki. 
5.Wspieraniu działań organizacji pozarządowych, 
młodzieżowych i stowarzyszeń w organizowaniu 
młodzieży różnych form spędzania wolnego czasu. 
6.Współudział  działaniach promujących trzeźwy i 
bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci i 
młodzież, pogadanki, prelekcje, spektakle. 
7.Organizowanie imprez sportowych promujących 
zdrowy styl życia bez uzależnień np. przez 
zorganizowanie biegów z cyklu „Biegaj z nami”, 
turniejów piłki nożnej itp. 
8.Współorganizowanie i finansowanie aktywnych 
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez 
organizowanie wycieczek, obozów, festynów 
profilaktycznych „Wolni od uzależnień” w 
sołectwach połączonych z tematyką uzależnień. 
9.Upowszechnienie wiedzy dotyczącej 
problematyki uzależnień behawioralnych, w tym 
rozpowszechnianie materiałów informacyjno – 
edukacyjnych w placówkach oświatowych, 

 
 
 
 
 
 
 
Liczba 
przeprowadzonych 
warsztatów / prelekcji 
w szkołach 
Liczba odbiorców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 
Dyrektorzy szkół, 
Miejsko- Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Głogówku 
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mediach społecznościowych. 
10.Organizacja szkoleń dla nauczycieli w celu 
zwiększenia kompetencji w zakresie skutecznych 
oddziaływań profilaktycznych. 
11. Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży 
celem uświadomienia zjawiska uzależnień 
behawioralnych.  
12.Realizacja zajęć edukacyjnych dla rodziców na 
temat zasad korzystania przez dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym z Internetu i 
wskazanie im, jak poprzez wprowadzanie 
określonych zasad i monitorowanie, ograniczyć 
ryzyko problemowego użytkowania.  
13.Organizowanie cyklu spotkań dla kobiet pn. 
„MY KOBIETY” , w których bohaterkami będą 
kobiety pochodzące z różnych środowisk 
społecznych osiągające sukcesy w życiu 
zawodowym i osobistym. 
14.Zakupie książek, wydawnictw, ulotek, plakatów 
o tematyce profilaktycznej. 
15.Współudział w ogólnopolskich i regionalnych 
kampaniach edukacyjnych związanych z 
problematyką uzależnień. 

IV Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
narkotykowych i innych uzależnień poprzez: 
1.Wspieranie organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w działalność na rzecz 
społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Finansowanie pracy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Głogówku:  
a) utrzymanie rzeczowe Komisji  
b) wynagrodzenie dla członków za pracę w 
Komisji 
3.Współpracę z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej oraz Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku. 

  
 
 
Pełnomocnik 
Burmistrza 

V Podejmowanie interwencji w związku z 
naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 
15 Ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
1.W przypadku złamania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim do lat 18 i promocji reklamy 
napojów alkoholowych. 
2.Występowanie przed Sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 
3.Przeprowadzenie kontroli placówek handlowych 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie miasta i gminy Głogówek w zakresie: 
- przestrzegania ustawy o wychowywaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
- ważności zezwoleń. 

 
 
 
 
 
Liczba cofniętych 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu 
 
 
Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli 

 
 
 
 
 
Burmistrz 
Głogówka 
 
 
 
Przewodniczący 
Gminnej Komisji 
Rozwiazywania 
Problemów 
Alkoholowych 

V.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Głogówku. 
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Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za 
każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji w niżej określonej wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę: 

1. przewodniczący Komisji – 12 % 

2. członkowie Komisji – 10 %. 

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpisana lista obecności, po odbytym posiedzeniu 
komisji. 

VI.  Postanowienia końcowe 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany będzie przez 
cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych planowanych w budżecie Gminy Głogówek 
stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Uzasadnienie 

Obowiązek uchwalenia niniejszego Programu nakłada art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 24,218) art. 10 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2469). 

W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  z 2021 
poz. 2469) z dniem 1 stycznia 2022 r. w miejsce Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów  
Alkoholowych oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii zostało utworzone Krajowe Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zgodnie z ustawą Centrum prowadzić będzie działalność w zakresie 
profilaktyki i rozwiazywania problemów z alkoholem i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 
behawioralnych (terminem tym określa się takie formy zachowań, które nie są związane z przyjmowaniem 
substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności takich jak np. hazard, zakupy, granie 
w gry itp. a ich specyfika jest utrata kontroli nad tymi zrachowaniami czy czynnościami). 

Samorządy gminne są zobowiązane, nie później niż do 31 marca 222 r. przyjąć nowe wspólne programy 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nowe programy 
zawierać muszą zadania związanez przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Uchwalone przed 
dniem 1 stycznia 2022 r. gminne programy rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii 
zachowują moc do dnia uchwalenia nowego programu. 

W programie zostały również uwzględnione zadania w obszarze uzależnień określonych w Narodowym 
Programie Zdrowia na lata 2021-2025. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza podjęcie programu na 
okres nie dłuższy niż 4 lata (art.  41 ust. 2a w/w ustawy). 
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