
UCHWAŁA NR XXXIII/221/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 30 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  r. o  samorządzie  gminnym  ( Dz.  U.  
z 2022  poz. 559 z późn. zm.)    art.  4¹ ust.  1,  2  i  5 ustawy   z   dnia   26   października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U.  2021  poz. 1119 z późn. zm.) i art. 10   ust. 1 – 2b 
ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu   narkomanii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) 
Rada Gminy  Pawłowiczki  u c h w a l a   co  następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje  się   Gminny    Program   Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  
oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii   na  lata 2022 - 2025   dla Gminy Pawłowiczki,  stanowiący załącznik  do 
niniejszej  uchwały. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1 jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  
Społecznych. 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  jej  podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/221/22 
Rady Gminy Pawłowiczki 
z dnia 30 marca 2022 r. 

GMINNY   PROGRAM 
PROFILAKTYKI   I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH ORAZ  

PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII   NA  LATA  2022 - 2025 

WPROWADZENIE 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku 
(Dz. U. z 2021 r., poz.1119 ze zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
Program jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań, związanych 
z przeciwdziałaniem  uzależnieniom, tworzy spójny system działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej 
do zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, będą jednocześnie stanowić 
element lub wsparcie działań samorządu gminy z realizacją: 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoni i wyrobów 
tytoniowych, 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

-Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025. 

I. DIAGNOZA 

W celu opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2022 - 2025, w roku ubiegłym przeprowadzono diagnozę 
problemów społecznych na terenie gminy Pawłowiczki. 

Diagnoza stanowi podstawę do zaplanowania oraz wdrożenia  odpowiednich działań związanych 
z uzależnieniami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, ponieważ to  oni stanowią 
grupę wysokiego ryzyka. Należy również pamiętać, iż do ich rozwoju pod względem kształtowania 
osobowości i światopoglądu przyczyniają się przede wszystkim rodzice i pedagodzy, którzy swoim 
autorytetem powinni wskazywać pozytywne zachowania u uczniów  i zapobiegać powstawaniu zagrożeń.  
Wnioski określające stopień zagrożeń lokalnych, wskazują na umiarkowane ich występowanie  na terenie 
Gminy Pawłowiczki.  Niemniej jednak, powinny zostać podjęte możliwe wszelkie działania, aby  
nie dopuścić do pogłębiania się zjawisk patologii społecznych na terenie Gminy. 

Dzięki zebranym danym  zostały sporządzone wnioski i rekomendacje mające na celu zaplanowanie 
odpowiednich działań profilaktycznych na kolejne lata. 

 Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać o sobie  
w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, przemoc, hazard, 
bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz wykluczenie społeczne. 

Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii: 

- rozpoznania problemów występujących wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców   gminy, 

- wskazania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

- ukazanie rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie  jej skutków, 

- określenia skali  oraz zakresu występujących problemów. 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw mieszkańców na temat problemu alkoholowego, 
nikotynowego, narkotykowego, przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, uzależnień 
behawioralnych oraz profilaktyki. Dodatkowo badani zostali zapytani o takie kwestie jak: rynek pracy, 
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ubóstwo i wykluczenie społeczne, sytuację osób z niepełnosprawnością i starszych oraz 
bezpieczeństwo publiczne. W procesie badawczym diagnozowano również wpływ pandemii COVID-
19 na rozwój powyższych problemów społecznych, m.in. na częstotliwość i natężenie ich 
występowania.                                                                                                                                                               
W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie komplementarnych badań, zrealizowanych wśród 
trzech grup społecznych: uczniów, dorosłych mieszkańców gminy i sprzedawców napojów 
alkoholowych. 

Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na ich 
lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie. 

II. CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy  problemów społecznych, występujących na terenie 
Gminy Pawłowiczki, zostały określone kierunki działań Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
uzależnień. 

 Celem głównym niniejszego Programu jest prowadzenie działań profilaktycznych 
i edukacyjnych, udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień, 
w tym również behawioralnych, stosowania przemocy domowej i rówieśniczej, cyberprzemocy 
w następujący sposób: 

1) zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
oraz narkotyków; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii i inne uzależnienia  
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
uzależnieniom behawioralnym, problemom przemocy w rodzinie, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Założenia   niniejszego  programu   realizowane   będą  przez  Urząd Gminy, Gminną Komisję                              
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i  jednostki organizacyjne Gminy  samodzielnie,  bądź  
przy współpracy z  wszelkimi innymi podmiotami zainteresowanymi osiągnięciem pozytywnych 
celów w rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Sposób realizacji zadań: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz narkotyków 

 
ZADANIE 

 
REALIZATORZY 

 
TERMIN 

WYKONANIA 
Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w 
Pawłowiczkach i jego finansowania. W Punkcie 
Konsultacyjnym prowadzony jest dyżur psychologa. 

Urząd Gminy Cały rok 

Nawiązywanie współpracy z podmiotami                            
udzielającymi pomocy i wsparcia z zakresu                         
uzależnień 

Gminna Komisja                           
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GKRPA),                              
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej (GOPS) 

Cały rok 

Udzielanie informacji na temat pracy placówek 
lecznictwa odwykowego i grup wsparcia dla osób                             
z problemami uzależnień 

GKRPA ,GOPS, psycholog Cały rok 

Zakup dla instytucji i organizacji prowadzących                   Urząd Gminy,                            Według potrzeb 
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działania w zakresie profilaktyki alkoholowej                                           
i zapobiegania narkomanii oraz dla  Punktu 
Konsultacyjnego materiałów edukacyjnych                               
(plakaty, ulotki, broszury) i czasopism                             
specjalistycznych, które zwiększają kompetencje                                
osób zaangażowanych w rozwiązywanie                                 
problemów uzależnień 

GKRPA 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii  i inne 
uzależnienia  pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed        przemocą 
w rodzinie 

 
ZADANIE 

 
REALIZATORZY 

 
TERMIN 

WYKONANIA 
Kontynuowanie działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:                                                                       
- podejmowanie czynności interwencyjno-
motywujących wobec osób uzależnionych od alkoholu 
- kierowanie osób uzależnionych na badania przez 
biegłych psychiatrę i psychologa, w celu wydania 
opinii; finansowanie badań 
- kierowanie wniosków do Sądu                                        
o zastosowanie wobec osoby uzależnionej, obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego lub terapii; finansowanie zadań 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, psycholog, 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, policja 
 

Według                              
potrzeb 

udzielanie pomocy i wsparcia osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez 
prowadzenie poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i 
psychologicznego 

GKRPA, GOPS, policja, 
psycholog, pedagodzy szkolni 

Cały rok 

zakup materiałów biurowych i wydawnictw dla potrzeb 
dla potrzeb Komisji 

Urząd Gminy Według potrzeb 

wynagrodzenie członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 
pracach Komisji 

Urząd Gminy Cały rok 

propagowanie form edukacji publicznej poprzez 
kolportaż ulotek, poradników, broszur, plakatów, 
książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, 
udział w kampaniach edukacyjnych, itp., finansowanie 
działań,                                                             

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Według potrzeb 

rozeznanie problemu przemocy w rodzinie, ochrona 
dzieci i młodzieży przed przemocą  w rodzinie, 
interwencja w przypadku jej stwierdzenia, wdrożenie 
procedury „Niebieskiej Karty”, udział członków 
GKRPA  w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, 
finansowanie zadania 

GKRPA, GOPS, Zespół 
Interdyscyplinarny,  
 
 
 
 

Cały rok 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 
szkoleniowej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, problemom przemocy w rodzinie, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 
ZADANIE 

 
REALIZATORZY 

 
TERMIN 

WYKONANIA 
Realizacja  programów profilaktycznych, 
edukacyjnych i innych ( w tym koncerty                     
i spektakle) w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii, przemocy                  

Realizatorzy zewnętrzni, 
dyrektorzy szkół, policja,                  
GKRPA, Urząd Gminy 

Cały rok 
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w rodzinie  i uzależnieniom behawioralnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem programów 
znajdujących się w bazie programów 
rekomendowanych, finansowanie działań 
Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką, 
przygotowanie do prowadzenia programów 
profilaktycznych, finansowanie szkoleń 

Urząd Gminy,                                                 
GKRPA 

Cały rok 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w 
tym zawodów sportowych, zakup nagród i 
wyżywienia 

Urząd Gminy,                                                   
dyrektorzy szkół,                                              
kluby sportowe 

Cały rok 

Organizowanie lokalnych przedsięwzięć 
profilaktycznych: festynów rodzinnych, 
festynów z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, 
spektakli, wyjazdów do kina i na basen, itp. o 
charakterze kulturalno-rekreacyjnym, 
promujących alternatywne wobec alkoholu i 
innych uzależnień, formy spędzania wolnego 
czasu, finansowanie działań 

Rady sołeckie, KGW, OSP, 
Gminna Biblioteka                                                
Publiczna (GBP),                       
kluby sportowe, GKRPA,                               
GOPS,  

Cały rok 

Organizowanie w szkołach, przedszkolach oraz w 
Gminnej Bibliotece Publicznej różnorodnych 
inicjatyw profilaktycznych, zajęć dodatkowych,  a 
także przedsięwzięć profilaktycznych 
realizowanych przez dzieci i młodzież, 
skierowanych do grup rówieśniczych, 
finansowanie działań 

GKRPA, dyrektorzy szkół,   
dyrektor GBP                        

Cały rok 

Zakup i rozprowadzenie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych (książki, 
broszury, ulotki, filmy, różne gadżety)                           
w zakresie profilaktyki uzależnień od 
alkoholu, narkotyków, nikotyny, innych 
substancji psychoaktywnych oraz uzależnień 
behawioralnych 

Gminna Komisja                        
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Według potrzeb 

Wspomaganie działań w zakresie dalszego 
utrzymania i doposażenia miejsc, w których 
prowadzone są zajęcia edukacyjne połączone z 
rozwojem fizycznym (świetlice profilaktyczno-
środowiskowe w Pawłowiczkach, Gościęcinie i w 
Jakubowicach), finansowanie działań i 
wynagrodzenia opiekunów 

Urząd Gminy, Urząd Gminy, 
opiekunowie świetlic 

Cały rok 

Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w 
placówkach handlowych                      i punktach 
gastronomicznych pn. „Pokaż mi proszę twój 
dowód osobisty”, szkolenia dla sprzedawców  
napojów alkoholowych, finansowanie działań 

GKRPA, policja Według potrzeb 

Organizowanie spotkań profilaktycznych i 
edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, 
nikotyny, innych substancji psychoaktywnych 
oraz uzależnień behawioralnych dla osób 
dorosłych, w tym rodziców, finansowanie 
działań 

GKRPA, dyrektorzy szkół,                          
Rady Sołeckie, KGW, GBP,                            
OSP 

Według potrzeb 

Tworzenie ciekawych form spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie wypoczynku zimowego i letniego, 
organizowanie wycieczek,  pikników turniejów, 

GKRPA, dyrektorzy szkół,                          
Rady Sołeckie, KGW, GBP,                            
OSP, kluby sportowe 

Cały rok 
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konkursów, gier i zabaw  w miejscu zamieszkania, 
itp,, finansowanie działań 
Propagowanie, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży działań na rzecz  promocji zdrowego 
stylu życia, finansowanie działań 

GKRPA, dyrektorzy szkół,                          
Rady Sołeckie, KGW, GBP,                            
OSP, kluby sportowe 

Cały rok 

Organizowanie i finansowanie szkoleń                   
z zakresu  różnych uzależnień, przemocy w 
rodzinie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, 
lekarzy i pracowników służby zdrowia, członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego, 
finansowanie kosztów podróży  

GKRPA, GOPS,                                        
dyrektorzy szkół 

Według potrzeb 

Działanie na rzecz poprawy warunków lokalowych 
świetlic i boisk sportowych, które są kulturalnym 
miejscem spotkań dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, finansowanie drobnych remontów i 
napraw, doposażenie w sprzęt i urządzenia, zakup 
gier świetlicowych 

Urząd Gminy, 
GKRPA 

Według potrzeb 

Opracowanie nowej Diagnozy Problemów 
Społecznych 

GKRPA 2024 rok 

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego 

 
ZADANIE 

 
REALIZATORZY 

 
TERMIN 

WYKONANIA 
Kontrole placówek handlowych                                   
i punktów gastronomicznych sprzedających napoje 
alkoholowe    w zakresie przestrzegania ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz interwencje w przypadku 
nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania z 
wydanych zezwoleń, m.in. zakazu reklamy 
napojów alkoholowych, sprzedaży alkoholu 
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 
zwrot kosztów przejazdu do kontrolowanych 
placówek 

GKRPA, Urząd Gminy,                            
policja 

Cały rok 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 

 
ZADANIE 

 
REALIZATORZY 

 
TERMIN 

WYKONANIA 
Wspieranie organizacji pozarządowych 
realizujących programy profilaktyki uzależnień i 
przemocy w rodzinie oraz programy promujące 
zdrowy styl życia, finansowanie działań  

Urząd Gminy, 
GKRPA 

Według potrzeb 

Promowanie i wspieranie abstynencji oraz 
zdrowego stylu życia wśród osób                    
uzależnionych i ich rodzin, finansowanie    działań 

GKRPA, Zespół 
Interdyscyplinarny                                      

Cały rok 

III. ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA  

       PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  W  PAWŁOWICZKACH. 

  

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
udział w jednym posiedzeniu Komisji w wysokości 150 zł brutto. 
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2. Ustalone wyżej wynagrodzenie przysługuje za pełny udział w posiedzeniu. 

IV.   ZASADY FINANSOWANIA   PROGRAMU  

Gminny  Program  Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii sfinansowany  zostanie z  opłat uzyskanych za korzystanie z zezwoleń  na  sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wpływów z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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