
UCHWAŁA NR XXIX/253/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 30 marca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym   (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 4¹ ust 2 i ust. 5, art. 18 ust. 3a  
ustawy z dnia  26 października 1982 r. o  wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. zawierający ramowy plan pracy 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz plan podziału środków 
finansowych na działalność związaną z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2021 r. Nr 
XXV/222/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Nr XXV/223/2021 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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Załącznik  do 
Uchwały Rady Miejskiej  w Pyzdrach 
Nr XXV/222/2021 z dnia 28 października 2021 r. 
 

Załącznik  do 

Uchwały Rady Miejskiej  w Pyzdrach 

Nr XXIX/253/2022 z dnia 30 marca 2022 r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok  

na terenie Gminy Pyzdry 
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Wstęp 

 

  

 Środki psychoaktywne stanowią poważne źródło zagrożenia, gdyż są związane 

z ryzykiem uzależnienia oraz zjawiskami niepożądanymi będącymi jego następstwem. 

Skutkiem nałogu może być wzrost przemocy i przestępczości (m.in. kradzieży, wymuszeń, 

rozbojów). Uzależniony z czasem staje się ciężarem dla otoczenia, a jego zdrowie fizyczne 

i  psychiczne powoli podupada. Problem alkoholowy i narkotykowy niesie za sobą wiele 

zróżnicowanych szkód w danym społeczeństwie, toteż przeciwdziałanie uzależnieniom od 

alkoholu i narkotyków a  w dzisiejszych  czasach także problemy związane z uzależnieniami 

behawioralnymi (od Internetu, gier komputerowych, telewizji itp.)  stanowią ważne zadania dla 

Gminy Pyzdry, które zostają wyrażone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pyzdry określa lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki, zapobiegania i minimalizacji szkód społecznych związanych z uzależnieniami. 

Integralną częścią programu jest  Diagnoza Problemów Społecznych w gminie Pyzdry na 

lata 2022-2025 przeprowadzona w październiku 2021 r. przez Małopolskie Centrum 

Profilaktyki  w Krakowie a zlecona przez Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pyzdrach. 
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Rozdział I 

Charakterystyka zjawisk uzależnień od alkoholu, narkotyków i uzależnień 

behawioralnych 

 

1. Definicje 

1.1.Według definicji WHO zespół uzależnienia od alkoholu, powszechnie zwany 

alkoholizmem,  to zespół objawów somatycznych, poznawczych oraz behawioralnych,  

w których spożywanie napojów alkoholowych ma pierwszeństwo nad innymi zachowaniami. 

Zgodnie z daną definicją, aby zdiagnozować uzależnienie potrzebne jest wystąpienie  

w ciągu roku przynajmniej sześciu z poniższych objawów: 

 silna potrzeba sięgnięcia po alkohol (inaczej głód picia), 

 pojawienie się tolerancji alkoholowej, czyli coraz słabszego reagowania na tę 

samą ilość alkoholu, 

 zespół abstynencyjny lub naprzemienne spożywanie trunków alkoholowych 

oraz środków, które mają podobne działanie, 

 sięganie po alkohol pomimo wiedzy o jego szkodliwości, 

 ograniczone możliwości kontroli zachowań, które dotyczą spożywania alkoholu, 

 zaniechanie innych zainteresowań oraz przyjemności. 

Alkoholizm jest przyczyną rozwoju wielu schorzeń, które dotyczą zarówno zdrowia 

fizycznego, jak i psychicznego. Jest chorobą śmiertelną, nieleczony alkoholizm może 

prowadzić do śmierci. Jednak rzadko jest on uznawany za bezpośrednią przyczynę zgonu, gdyż 

częściej prowadzą do niego związane z alkoholizmem choroby. 

 

1.2. Narkomania jest to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych 

i  poznawczych, wśród których zachowania związane z przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych uzyskują wyraźną przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla 

danej osoby. O narkomanii mówimy zwykle mając do czynienia z wielorakim zażywaniem 

środka uzależniającego. Istnieje jednak możliwość, że w niektórych przypadkach, zależnych od 

zażywanego środka oraz uwarunkowań organizmu, może zaistnieć nawet po jednorazowej 

dawce.    
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Współczesne kierunki leczenia uzależnienia to:  

 programy tzw. drug free, które są nastawione na zaprzestanie przyjmowania 

substancji psychoaktywnych i powrót do życia zgodnego z przyjętymi w danej 

kulturze normami. Podstawową metodą leczenia są oddziaływania 

psychoterapeutyczne; nie stosuje się farmakoterapii uzależnienia.  

 leczenie farmakologiczne, w tym programy substytucyjne. Leczenie 

w  programach substytucyjnych polega na długoterminowym stosowaniu leków 

substytucyjnych (np. metadonu) w nadzorowanych programach medycznych. 

Leczenie to nastawione jest na poprawę zdrowia pacjenta, ograniczenie 

przyjmowania substancji psychoaktywnych, ograniczenie rozprzestrzeniania się 

chorób zakaźnych.  

 

        1.3. Uzależnienia behawioralne, inaczej czynnościowe, to grupa objawów związanych 

z  wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym powtarzaniem konkretnej czynności. Działanie 

takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia poprzez 

osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii przez osobę 

wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie.  

Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, którym osoba z ta-

kimi problemami nie jest w stanie się oprzeć, a poddanie się im przynosi poczucie ulgi.  

Przykładami najczęstszych uzależnień behawioralnych są: 

 zakupoholizm, 

 patologiczny hazard, 

 kompulsywne objadanie się, 

 ortoreksja – nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu, 

 uzależnienie od seksu lub pornografii, 

 pracoholizm, 

 uzależnienie od używania komputera i gier komputerowych,  

 siecioholizm – uzależnienie od użytkowania sieci internetowej, 

 fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego, 

 uzależnienie od środków masowego przekazu, 
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 bigoreksja – przesadna dbałość o sylwetkę poprzez ćwiczenia fizyczne, restrykcyjną 

dietę, stosowanie sterydów anabolicznych, 

 uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1B770D46-3138-4DB4-A965-FF19B602B810. Podpisany Strona 6

https://www.hellozdrowie.pl/sterydy-dzialanie-i-skutki-uboczne/


 

7 
 

Rozdział II 

Profilaktyka 

 

2.1. Rodzaje profilaktyki 

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do ogółu społeczności, zawiera m.in.: 

 działania, których celem jest zmniejszenie lub eliminowanie czynników ryzyka 

sprzyjających rozwojowi problemów związanych z zażywaniem alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych 

 działania, które mają kreować zdrowy styl życia, rozwijać zainteresowania, wspierać 

prawidłowy rozwój i funkcjonowanie emocjonalno-społeczne społeczności 

 

Profilaktyka selektywna skierowana jest na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka narażone 

na wystąpienie problemów wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych, 

uzależnień behawioralnych lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego i obejmuje m.in.: 

 działania profilaktyczne skierowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją 

działalność społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

narażone na większe od przeciętnego ryzyka wystąpienia problemów uzależnień.  

  przede wszystkim działania uprzedzające, nie naprawcze 

 działania, które służą zapobieganiu podejmowania przez wytypowane osoby lub ich 

grupy zachowań ryzykownych 

 

Profilaktyka wskazująca skierowana jest na jednostki lub grupy osób wysokiego ryzyka, 

które przejawiają pierwsze symptomy problemów związanych z używaniem alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych bądź problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, zawiera m.in.:  

 działania, których celem jest zapobieganie rozwojowi zachowań ryzykownych u osób 

dotkniętych uzależnieniem  

 działania, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się niepożądanego zjawiska na inne 

jednostki lokalnej społeczności 
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2.2. Zasoby instytucjonalne umożliwiające realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

 Do zasobów umożliwiających prowadzenie działań profilaktycznych oraz 

naprawczych należą m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje oraz 

organizacje, których zadaniem jest organizacja czasu wolnego, placówki oświatowo-

wychowawcze, policja, publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia. 

 

 

 

2.3. Adresaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Adresatami Programu jest społeczność Gminy Pyzdry, organizacje pozarządowe działające na 

terenie gminy oraz osoby spotykające się w życiu codziennym z problemem uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych oraz konsekwencjami nałogów, 

w  szczególności: 

 dzieci, młodzież i osoby dorosłe z grup ryzyka, 

 osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, narkotyków i uzależnień 

behawioralnych 

 rodziny z problemem alkoholowym, narkotykowym i uzależnieniami 

behawioralnymi 

 pracownicy podmiotów działających na terenie gminy Pyzdry (reprezentanci 

instytucji pomocowych, placówek oświaty oraz organów ścigania). 
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Rozdział III 

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

3.1 Rodzaje profilaktyki – cele 

 

Gminna strategia przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom 

behawioralnym  opiera się na: profilaktyce uniwersalnej, profilaktyce selektywnej, profilaktyce 

wskazującej. Każdy poziom kierowany jest do innej grupy odbiorców uwzględniając jej 

potrzeby. 

 Profilaktyka uniwersalna   

Odbiorcy: ogół mieszkańców Gminy Pyzdry, a w szczególności dzieci i młodzież. 

Cel główny: kreowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań, wspieranie 

prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, wspomaganie rodziny 

w  jej funkcji wychowawczo-opiekuńczej w celu ograniczania zachowań ryzykownych. 

 Profilaktyka selektywna 

Odbiorcy: osoby, które są w większym stopniu narażone na rozwój zachowań ryzykownych 

poprzez uwarunkowania biologiczne oraz środowiskowe. 

Cel główny: kierowanie do wytypowanych osób działań i programów profilaktycznych, które 

mają zapobiegać i ograniczać lub uniemożliwiać podejmowanie zachowań ryzykownych.  

 Profilaktyka wskazująca 

Odbiorcy: osoby, u których rozpoznano objawy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i 

uzależnień behawioralnych oraz powracające z leczenia. 

Cel główny: zorganizowana terapia uzależnień i  programy, które umożliwią niwelowanie 

szkód spowodowanych nałogiem.
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Rozdział IV 

Kierunki działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

4.1. Profilaktyka uniwersalna 

 

W ramach profilaktyki uniwersalnej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy podjąć następujące 

działania na terenie Gminy Pyzdry: 

Planowane działania Planowani realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie 

alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu, 

m.in. zajęć sportowo-

rekreacyjnych, których 

celem jest zapewnienie 

poczucia przynależności, 

możliwości rozwoju 

zainteresowań oraz 

umiejętności pracy 

zespołowej. Istotne, aby 

wspierały kulturę fizyczną 

wśród dzieci i młodzieży 

oraz propagowały zdrowy 

styl życia. Zajęcia 

prowadzone przez 

wychowawców-

profilaktyków. 

 

Urząd Miejski 

organizacje sportowe 

szkolne kluby sportowe 

placówki oświatowe 

Ilość osób uczestnicząca  

w zajęciach dodatkowych. 

Kwota środków 

finansowych. 
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2. Wspieranie inicjatyw, 

które rozwijają 

umiejętności i 

zainteresowania uczniów. 

Wspomaganie działań 

instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów 

uzależnień 

Urząd Miejski 

świetlice 

placówki oświatowe 

kluby i organizacje sportowe 

Ilość osób uczestnicząca  

w zajęciach dodatkowych. 

Kwota środków 

finansowych. 

3. Rozpowszechnianie 

broszur, czasopism 

specjalistycznych i 

umożliwienie korzystania 

z  nich współpracującym 

instytucjom oraz 

stowarzyszeniom. 

4. Realizacja projektów 

profilaktycznych dla 

młodzieży (również 

wspieranie akcji 

organizowanych przez 

młodzież skierowanych do 

grup rówieśniczych). 

Wspieranie programów 

wychowawczo-

profilaktycznych szkół, 

które będą zawierały 

działania skierowane do 

całej społeczności szkolnej. 

Pozwoli to na rozszerzenie 

grupy odbiorców (również 

Urząd Miejski 

placówki oświatowe 

policja 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

organizacje pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba tytułów. 

Ilość osób uczestnicząca  

w zajęciach. 

Liczba działań i kwota 

środków finansowych. 
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o dorosłych jej członków, 

rodziców i nauczycieli).  

5. Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

behawioralnym m.in. od 

Internetu, telefonów, 

hazardu, zakupów itp. 

Urząd Miejski 

placówki oświatowe 

policja 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

 

Ilość programów 

profilaktycznych ujętych 

w  szkolnych programach 

wychowawczo-

profilaktycznych. 

Liczba projektów 

i  uczestników. 

Kwota środków 

finansowych. 

6. Przeprowadzanie 

ogólnopolskich i lokalnych 

kampanii informacyjno-

edukacyjnych, mających 

na celu zwrócenie uwagi na 

negatywne skutki 

przyjmowania substancji 

psychoaktywnych na 

organizm człowieka oraz 

życie społeczne. 

Wspieranie zdrowego stylu 

życia, w tym aktywowanie 

osób starszych.  

Udział w kampaniach 

społecznych dot. 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

Uczestniczenie 

w  organizowanych 

imprezach 

środowiskowych  (m. in. 

festyny, zawody sportowe, 

wydarzenia świąteczne), 

Urząd Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

Organizacje pozarządowe 

policja 

placówki oświatowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość kampanii, spotkań 

edukacyjnych wraz z liczbą 

uczestniczących w  nich 

osób. 

Kwota środków 

finansowych. 

Ilość zorganizowanych 

imprez profilaktycznych. 
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gdzie swoje możliwości 

i  kompetencje 

zaprezentować mogą 

placówki pomocowe, 

oświatowe, służby zdrowia, 

organów ścigania.  

7. Podnoszenie 

kompetencji 

przedstawicieli instytucji 

działających na rzecz 

profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

wynikających z używania 

środków 

psychoaktywnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

policja 

placówki oświatowe 

 

 

 

 

 

Ilość działań 

Ilość osób korzystających z 

działań 

Kwota środków 

finansowych. 
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4.2. Profilaktyka selektywna 

W ramach profilaktyki selektywnej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy podjąć następujące 

działania na terenie Gminy Pyzdry: 

Planowane działania Planowani realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej 

i  rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób 

zagrożonych 

uzależnieniem. 

Pomoc społeczna osobom 

uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem 

i  wykluczeniem 

społecznym i integrowanie 

ze środowiskiem lokalnym 

tych osób 

z  wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu 

socjalnego. 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego, reintegracji 

społeczno-zawodowej. 

Wspieranie działań 

eliminujących problem 

ubóstwa, niedostosowania 

społecznego, wykluczenia 

społecznego. 

 

Urząd Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

placówki oświatowe 

świetlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość osób uczestniczących 

w zorganizowanych 

zajęciach. 

Kwota środków 

finansowych. 
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2. Udzielanie rodzinom, 

w  których występują 

problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej 

i  prawnej. 

Działania wspierające  

dzieci i młodzież z rodzin 

z  problemem 

narkotykowym.  

Działania wspierające 

rodzinę, która jest jednym 

z czynników chroniących 

dzieci i młodzież przed 

zachowaniami 

ryzykownymi.  

Urząd Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

placówki oświatowe 

świetlice 

 

Ilość rodzin korzystających 

ze wsparcia specjalistów. 

Kwota środków 

finansowych. 

Działalność Punktu 

Konsultacyjnego, zajęć 

socjoterapeutycznych 

prowadzonych w szkołach 

podstawowych na terenie 

gminy i miasta 

Urząd Miejski 

placówki oświatowe 

świetlice 

Ilość osób korzystających 

z  porad. 

Ilość dzieci korzystających 

z  zajęć 

socjoterapeutycznych. 

Kwota środków 

finansowych. 

3. Wspieranie 

alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu, 

a  także działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących 

w  programach 

opiekuńczo-

profilaktycznych 

i  socjoterapeutycznych. 

 

Urząd Miejski 

Świetlice 

Placówki oświatowe 

Ilość dzieci uczestniczących 

w zajęciach 

socjoterapeutycznych. 

Kwota środków 

finansowych 
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4. Podnoszenie 

kompetencji 

przedstawicieli instytucji 

działających w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy 

w zakresie 

rekomendowanych 

programów profilaktyki 

selektywnej. 

Gmina Pyzdry 

policja 

Ośrodek pomocy Społecznej 

Zespół Interdyscyplinarny 

placówki oświatowe 

świetlice 

Ilość i rodzaj szkoleń, 

którymi zostaną objęte 

poszczególne instytucje. 

Kwota środków 

finansowych. 

5. Informowanie o 

adresach miejsc, gdzie 

można uzyskać pomoc 

i  wsparcie. 

 

Gmina Pyzdry 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Punkt Konsultacyjny 

 

Ilość rodzin korzystających 

ze wsparcia specjalistów. 

Kwota środków 

finansowych. 
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4.3. Profilaktyka wskazująca 

W ramach profilaktyki wskazującej Gminnego Programu Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii należy 

podjąć następujące działania na terenie Gminy Pyzdry: 

Planowane działania 

 

Planowani realizatorzy Wskaźniki ewaluacji 

1. Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej 

i  rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

substancji i środków 

psychoaktywnych. 

Wspieranie placówek 

leczenia uzależnień, w tym 

m.in. zakup materiałów 

edukacyjnych dla 

pacjentów i terapeutów, 

a  w czasach pandemii 

niezbędnych  środków 

czystości i higieny.  

Gmina Pyzdry 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

organizacje pozarządowe 

placówki leczenia 

uzależnień 

 

Ilość osób, które skorzystają 

z leczenia i pomocy. 

Kwota środków 

finansowych. 

2. Udzielanie pomocy 

psychospołecznej, 

specjalistycznej,  prawnej 

rodzinom, w których 

występują problemy 

uzależnień. 

Działalność informacyjno-

edukacyjna  w  różnych 

instytucjach, w tym 

upowszechnianie 

informacji dotyczących 

Gmina Pyzdry 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny 

placówki lecznicze 

organizacje pozarządowe 

placówki oświatowe 

policja 

Ilość porad udzielonych w 

zakresie pomocy osobom 

uzależnionym oraz ich 

rodzinom. 

Liczba punktów 

konsultacyjnych, liczba 

pracowników punktów. 

Kwota środków 

finansowych. 
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dostępnych adresów, gdzie 

można skorzystać ze 

specjalistycznej pomocy. 

Upowszechnianie 

informacji dot. zjawiska 

przemocy w rodzinie 

i  możliwości 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności 

z problemem 

alkoholowym, 

narkotykowym 

i  uzależnień 

behawioralnych. 
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Rozdział V 

Podstawa prawna 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz  Przeciwdziałania Narkomanii stanowi ważny element lokalnej strategii przeciwdziałania 

problemom społecznym. Jego podstawę stanowią następujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642 ze zm.). 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 2009 nr 114 

poz. 946 ze zm.), 

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

poz. 1249 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1690 ze zm.) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1119 ze zm.)   

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze 

zm,) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2021 poz.1956 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2021 poz. 1535, 1243, 1038 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2021 poz. 1882 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359 

ze zm.) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca  1997 r. Kodek Karny (Dz.U. 2021 poz. 1023 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

534 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1805 ze zm.), 
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Rozdział VI 

Monitoring 

 

W celu potwierdzenia skuteczności działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pyzdry przez cały okres jego realizacji będzie prowadzony monitoring. Późniejsze wnioski 

i  konkretne priorytety posłużą do projektowania gminnej strategii w perspektywie długoletniej. 

Monitoring musi odbywać się w sposób ciągły,  dokonywany jest poprzez bieżącą kontrolę 

jakości realizowanych zadań oraz analizę i interpretację danych sprawozdawczych. Istotne, aby 

zwrócić uwagę na informacje z instytucji i organizacji, które są odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych celów. Zestawiając wskaźniki sprzed i po realizacji niniejszego dokumentu 

będzie można ocenić realizację założeń Programu. 

Należy założyć, że źródłami finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji Programu będą: budżet samorządowy, fundusze zewnętrzne, m.in. 

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy 

indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

 

 

Rozdział VII 

Podsumowanie końcowe 

 

     1.  Realizatorem Gminnego Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pyzdry jest Urząd Miejski 

w  Pyzdrach. 

2. Źródłem finansowania Programu są dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy. 

3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywane 

czynności przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji obliczane w następujący 

sposób: 
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1) za udział w posiedzeniu Komisji przewodniczącemu przysługuje 15% a pozostałym 

członkom Komisji 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości podanej 

w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 14 września 2021 r. zwanego dalej minimalnym 

wynagrodzeniem za pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690). Podstawę do wypłaty wynagrodzenia 

stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do protokołu posiedzenia, 

2) za udział w przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych każdemu z członków Komisji biorącemu 

udział w kontroli przysługuje 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawę do 

wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis na protokole z przeprowadzonej przez Komisję 

kontroli, 

3) za udział w przeprowadzonych wizytacjach w zakresie realizacji programów 

profilaktycznych każdemu z członków Komisji biorącemu udział w wizytacji przysługuje 5% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis na 

protokole z przeprowadzonej przez Komisję wizytacji, 

4) za  udział w przeprowadzonych wizjach lokalnych dotyczących opiniowania wniosków 

o  wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych każdemu z członków Komisji 

biorącemu udział w  wizji lokalnej przysługuje 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis na protokole z przeprowadzonej przez 

Komisję wizji lokalnej, 

5) członkom Komisji przysługują diety oraz wzrost kosztów przejazdów i noclegów z tytułu 

wyjazdów na szkolenia lub wyjazdów poza teren gminy związanych z zadaniami 

realizowanymi przez Komisję, odbytych za zgodą Burmistrza Pyzdr na zasadach 

przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, przy czym 

udziału w szkoleniach i wyjazdach nie uważa się za wykonanie zadań wymienionych w ust. 1, 

6) komisja może powoływać ze swego składu doraźne zespoły robocze do wykonywania zadań 

wynikających z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Za udział w pracach zespołu przysługuje 

przewodniczącemu 15% a pozostałym członkom Komisji 10% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w wysokości podanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. 

zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690). Podstawę 

do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności dołączonej do 

protokołu pracy zespołu doraźnego. 
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PRELIMINARZ  

WYDATKÓW  GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R. 

 

 

Rozdział 85154 -  ALKOHOLE WYDATKI – 113.000,00 

 

 

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 

 

 

23.000,00 zł 

 

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW 

 I WYPOSAŻENIA 

 

 

36.000,00 zł 

 

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 

 

 

46.000,00 zł 

 

§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU 

USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

 

1.000,00 zł 

 

§ 4390 ZAKUP USŁUG  OBEJMUJĄCYCH 

WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ  

I OPINII 

 

3.600,00 zł 

 

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 

 

 

 

1.000,00 zł 

 

§ 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA  

SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 

 

 

1.000,00 zł 

 

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 

NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU 

SŁUŻBY CYWILNEJ 

 

 

1.400,00 zł 
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Rozdział 85153 -  NARKOMANIA WYDATKI - 33.000,00 

 

 

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 

 

 

24.000,00 zł 

 

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW 

I WYPOSAŻENIA 

 

 

2.500,00 zł 

 

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 

 

 

6.000,00 zł 

 

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 

 

 

500,00 zł 
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