
 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE GŁOGÓW 

NA ROK 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głogów 2021 



Wprowadzenie 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę 

realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie 

gminy Głogów. Program tworzy spójny systemu działań naprawczych 

i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

i innych uzależnień oraz zmniejszaniu aktualnie występujących. 

Podstawą opracowania programu jest art. 4¹ ust. 1 ustawy z dn. 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1119), który podaje, iż do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:  

 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

do powstrzymania 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. 

Natomiast art. 4¹ ust. 2 określa, iż  „Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest 

prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 

Zdrowia. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), który stanowi iż do zadań własnych gminy 

należy przeciwdziałanie narkomanii obejmujących: 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób zagrożonych 

uzależnieniem; 

 pomoc psychospołeczną i prawną; 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrację ze środowiskiem lokalnym 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Zgodnie z orzecznictwem NSA z 9 stycznia 2014 r. możliwe jest przygotowanie jednego 

programu obejmującego przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych 

i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne 

i osobowe. 



Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Głogów 

opiera się na systemowości wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych  

we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania  

te odzwierciedla niniejszy Program, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy  

z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy 

związanej z uzależnieniem. Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały rekomendacje 

z opracowanej ,,Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Głogów na lata 

2019 – 2021”. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności 

planowanych działań. Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem 

wybranych problemów społecznych, w szczególności takich jak: alkoholizm, narkomania, 

oraz przemoc, co pozwoliło na dokonanie diagnozy wymienionych tu zjawisk w środowisku 

mieszkańców gminy. Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki 

wynikające z „Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wykorzystano również publikację Krajowego 

Biura ds. Zapobiegania Narkomanii pn. „Zasady tworzenia Gminnych Programów 

Przeciwdziałania Narkomanii”. 

I. Podstawy prawne programu. 

1. Ustawy: 

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1189) 

2)  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2050 ze zm.), 

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1249), 

4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1956), 

5) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

711 ze zm.). 

2. Programy krajowe:  

1) Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, przyjęty rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. 

2) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, przyjęty 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r.  

3. Programy gminne:  

1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głogów na lata 2021 – 

2024. 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025.  

II. Demografia gminy. 

Gmina Głogów leży w północnej części województwa dolnośląskiego i okala miasto Głogów. 

Zajmuje obszar 84,28 km2 po obu stronach rzeki Odry, na pograniczu Pradoliny Głogowskiej 

i Wzgórz Dalkowskich w Powiecie Głogowskim. Stanowi 19,1% powierzchni powiatu.  

Gmina Głogów liczy 6940 mieszkańców (w tym stałych mieszkańców i czasowo 

zameldowanych, stan na dzień 6.12.2021r.), i ulega ciągłemu wzrostowi, głównie dzięki 



chętnemu osiedlaniu się na terenie gminy ludzi dotąd zamieszkałych w Głogowie. Gminę 

Głogów tworzy 13 miejscowości, mających statuty sołectw tj.: Borek, Bytnik, Grodziec Mały, 

Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Stare Serby, Szczyglice, Turów, 

Wilków, Zabornia. 

III. Dane statystyczne. 

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu działalność profilaktyczną, 

wychowawczą, edukacyjną i informacyjną bardzo ważne jest rozpoznanie środowiska. W tym 

celu w 2019 r. została przeprowadzona Diagnoza lokalnych problemów społecznych na 

terenie Gminy Głogów na lata 2019-2021, która opisuje zarówno rodzaj, jak i skalę 

występowania określonych problemów społecznych, w tym również związanych  

z uzależnieniami. Alkohol najczęściej wskazany został jako problem poważny. 

Następne zagadnienie badania dotyczyło styczności młodych ludzi z narkotykami. Jest  

to jedna z najgroźniejszych używek. Uzyskane wyniki pokazują, że kontakt uczniów 

z narkotykami jest niewielki szczególnie w samej szkole. Niepokojące jest to, że 8% uczniów 

spotkała poza szkołą dilera narkotyków. Natomiast jeśli chodzi o osobisty kontakt młodzieży 

z narkotykami badania potwierdziły bardzo niski kontakt uczniów z tymi środkami – 93% 

nigdy nie zażywała narkotyków.  

Poniżej w tabelach przedstawione zostały dane statystyczne uzyskane od podmiotów 

funkcjonujących na terenie Gminy Głogów i realizujących działania w zakresie edukacji, 

profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na przestrzeni 2018-2020 r.: 

Tabela nr 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów. 

L.p. Podejmowane działania 2018 2019 2020 

1. Liczba posiedzeń komisji 21 24 20 

2. Liczba wniosków które wpłynęły do komisji 12 21 29 

3. Liczba wezwań na posiedzenie komisji 25 41 42 

4.  Liczba przeprowadzonych rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia 

 

16 

 

17 

 

20 

5. Liczba osób kierowanych do biegłego  0 0 2 

6.  Liczba osób kierowanych na leczenie  10 15 19 

7. Liczba wydanych postanowień opiniujących 

lokalizację punktów sprzedaży 

7 5 5 

8. Liczba porad psychologicznych 26 110 105 

9. Liczba przeprowadzonych kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych 

 

6 

 

3 

 

23 

 

Tabela nr 2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. 

L.p. Działania 2018 2019 2020 

1. Liczba rodzin ogółem korzystających z pomocy 

społecznej 

 

102 

 

80 

 

54 

2. Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej w związku z problemem 

alkoholowym  

 

17 

 

11 

 

15 

 

 



Tabela nr 3. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

L.p. Podejmowane działania 2018 2019 2020 

1. Liczba założonych  procedur ,,Niebieskiej 

Karty” 

 

13 

 

23 

 

43 

2. Liczba zakończonych procedur ,,Niebieskiej 

Karty” 

 

9 

 

22 

 

29 

3. Liczba posiedzeń Grup Roboczych 39 59 120 

4. Liczba osób stosujących przemoc 

skierowanych do udziału w Programie 

Korekcyjno-edukacyjnym 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

37 

5. Liczba zawiadomień do Prokuratury Rejonowej 

w Głogowie 

2 6 9 

6. Liczba informacji przekazanych do Sądu 

Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich 

 

3 

 

9 

 

17 

 

Tabela nr 4 Działalność Placówek Oświatowych/ Gminnego Ośrodka Kultury. 

L.p. Działania 2018 2019 2020 

1. Liczba uczniów biorących udział w 

prelekcjach/pogadankach 

 

493 

 

480 

 

435 

2. Liczba uczniów biorących udział w 

programach Profilaktycznych 

 

350 

 

480 

 

494 

3. Liczba rodziców biorących udział w 

programach 

 

214 

 

222 

 

354 

4. Liczba dzieci biorących udział w programach 

profilaktyczno- rekreacyjnych GOK 

 

189 

 

171 

 

60 

 

IV.  Zasoby instytucjonalne działające w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 
 Na terenie Gminy Głogów funkcjonują instytucje oraz jednostki, które w zakresie 

swoich kompetencji mają za zadanie przeciwdziałać problemom alkoholowym. Przede 

wszystkim są to: 

1. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy 

Głogów - inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41 ust. 3 ustawy oraz podejmuje 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 

powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy 

albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W ramach komisji świadczone są usługi 

psychologiczne. Ponadto w ramach profilaktyki uzależnień organizuje wyjazdy kolonijne dla 

dzieci z terenu Gminy Głogów. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie - w którym działa Zespół 

Interdyscyplinarny oraz grupy robocze, których zadaniem jest podejmowanie działań 

mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy 

domowej. Ośrodek Pomocy Społecznej może składać również do GKRPA wnioski o podjęcie 

stosownych kroków wobec osób nadużywających alkoholu, sporządzać 

formularz ,,Niebieskiej Karty”. Ośrodek zapewnia także wsparcie socjalne oraz świadczy 

pracę socjalną na rzecz mieszkańców. 



3. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu – organizuje zajęcia profilaktyczne 

w ramach funkcjonowania świetlic środowiskowych. 

4. Placówki Oświatowe: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Szkoła Podstawowa  

w Wilkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serbach – działalność edukacyjna 

i profilaktyczna. 

5. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu – z Filią w Serbach – zaspokajanie  

i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji 

i wychowania w zakresie różnego rodzaju uzależnień. 

 

 Zasoby instytucjonalne funkcjonujące w ramach powiatu: 

1. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień – terapia uzależnień, 

polegająca na stosowaniu różnych tzw. oddziaływań psychoterapeutycznych, tj.: psychoterapii 

indywidualnej, psychoterapii grupowej, reprogrammingu (czyli uczenia pacjenta nowych, 

dobrych dla zdrowia zachowań), psychoedukacji, treningu umiejętności czy terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach. Leczenie farmakologiczne - podawanie leków, takie 

leczenie stosuje się tylko pomocniczo – nie jest ono podstawą terapii. Leki stosuje się 

w przypadkach, gdy pacjenci mają zaburzenia nastroju czy na początku terapii w okresie tzw. 

detoksu, co ma wyeliminować objawy fizycznego uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie – w strukturach którego 

funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zapewniający pomoc w formie całodobowego 

schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ośrodek świadczy również 

pomoc w formie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Ponadto 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie realizuje Program Korekcyjno-

Edukacyjny dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. 

3. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie - przeciwdziałanie przestępczości, 

poprawa porządku publicznego na terenie Gminy Głogów i zapewnienie bezpieczeństwa jego 

mieszkańców. Policja ponadto włącza się w podejmowanie działań profilaktycznych 

skierowanych do dzieci, młodzieży szkolnej, oraz rodziców, dotyczące problematyki 

związanej z uzależnieniami. Z udziałem funkcjonariuszy KPP w Głogowie odbywają się także 

organizowane przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie 

Gminy Głogów kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

4. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży ,,Szansa”- Głogów – głównym zdaniem jest 

pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, terapie dzieci krzywdzonych oraz 

działalność szkoleniowa dla grup zawodowych zajmujących się zawodowo przemocą 

w rodzinie. 

 

V. Cele i zadania programu. 

1. Cel główny: 
Celem głównym Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy 

Głogów, a także prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych. 

 

2. Cele szczegółowe: 
1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych. 

2) zmiana zachowań i postaw w sytuacjach związanych z alkoholem. 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 



4) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

6) podejmowanie interwencji. 

7) wspomaganie zatrudnienia socjalnego. 

 

3. Zadania programu. 

 

I. Prowadzenie profilaktyki, edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii. 

L.p. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Edukacja społeczności 

lokalnej. 
Prowadzenie działalności 

informacyjnej o instytucjach 

zajmujących się pomocą 

osobom/rodzinom dotkniętych 

problemem uzależnienia poprzez: 

dystrybucję ulotek, umieszczania 

informacji na stronie internetowej 

Urzędu Gminy, portalach 

społecznościowych. 

Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie, 
Zespół 

Interdyscyplinarny, 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedmościu, 
Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie 

- liczba osób, którym 

udzielono informacji 

- liczba umieszczonych 

informacji 

 

2. Edukacja dzieci 

i młodzieży 
Organizowanie i prowadzenie 

zajęć: profilaktycznych, 

edukacyjnych z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

Gmina Głogów -

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedmościu, 
Szkoła Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie, Zespół 

Szkolno - Przedszkolny 

w Serbach, Organizacje 

pozarządowe 

- liczba uczniów 

biorących udział 

w zajęciach 

- liczba podmiotów 

realizujących zajęcia 

Organizowanie pozalekcyjnych 

zajęć dla dzieci i młodzieży w tym 

zawodów sportowych. 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedmościu, 

Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie, 

- liczba 

przeprowadzonych 

zajęć pozalekcyjnych 
- liczba podmiotów 

realizujących zajęcia 



3. Edukacja osób dorosłych 

w tym rodziców 
Organizowanie spotkań 

profilaktycznych, edukacyjnych  

z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom 

Gmina Głogów- 

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie 

 

- liczba rodziców 

biorących udział 

w spotkaniach, 
- liczba szkół 

prowadzących zajęcia 

dla rodziców 

4. Edukacja grup 

zawodowych 
Organizowanie szkoleń Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 
Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie, 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

 

- liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 
- liczba osób biorących 

udział w szkoleniach 

5. Tworzenie nowych form 

spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży. 

Organizowanie wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży w tym kolonii 

letnich, wycieczek, pikników, itp. 

Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 
Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie 

 

- liczba dzieci biorących 

udział 
- liczba podmiotów 

organizujących czas 

wolny 
- liczba form spędzania 

czasu wolnego 

6. Tworzenie oferty zajęć - 

spotkań dla osób 

dorosłych. 

Organizowanie spotkań - zajęć 

kulturalnych dla osób dorosłych. 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedmościu,  

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w 

Serbach, Szkoła 

Podstawowa w 

Przedmościu, Szkoła 

Podstawowa w 

Wilkowie 

 

- liczba spotkań- zajęć 
- liczba osób biorących 

udział w spotkaniach, 

zajęciach 



II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem 

uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych. 

1. Zapewnienie wsparcia 

osobom/rodzinom z 

problemem uzależnień w 

szczególności: 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 
socjalnego 

Nawiązywanie współpracy 

z podmiotami udzielającymi 

pomocy i wsparcia z zakresu 

uzależnień 

Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Głogowie 

- liczba osób 

korzystających 

z pomocy i wsparcia 
- liczba podmiotów 

udzielających pomoc 

i wsparcie 

2. Motywowanie osób 

i rodzin dotkniętych 

problemem uzależnień 

do podjęcia leczenia. 

Finansowanie podmiotów 

udzielających pomocy i wsparcia 

osobom/rodziną uzależnionym. 

Gmina Głogów -

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

- liczba podmiotów 

które udzielały wsparcie 
- liczba osób 

korzystających 

z pomocy i wsparcia 

III. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie. 

1 Zapewnienie pomocy 

i wsparcia osobom  

problemem przemocy w 

rodzinie. 

Prowadzenie poradnictwa: 
- socjalnego 
- pedagogicznego, 
prowadzenie punktu 

informacyjnego, 
- prowadzenie dyżurów 

informacyjno-konsultacyjnych. 

Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Głogowie, Zespół 

Interdyscyplinarny 

- liczba osób 

korzystających 

z poradnictwa 

- liczba udzielonych 

porad 

2 Zapewnienie pomocy 

psychologicznej i 

socjoterapeutycznej. 

Prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego, terapii 

psychologicznej. 
 

Gmina Głogów- 

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów 

- liczba osób 

korzystających 

z pomocy 

psychologicznej 

terapeutycznej 

IV. Wypracowanie spójnego systemu monitorowania i analizy działań Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

1 Usprawnienie systemu 

gromadzenia danych na 

potrzeby kontroli 

i sprawozdawczości  

Opracowanie dokumentacji na 

potrzeby pracy komisji 
Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów 

- liczba opracowanych 

dokumentów  

2 Monitorowanie punktów 

spożywania i podawania 

napojów alkoholowych 

Przeprowadzenie kontroli punktów  

podawania i spożywania napojów 

alkoholowych 

Gmina Głogów -

Komisja ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych przy 

Wójcie Gminy Głogów 

- liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

 

 

VI. Realizator i partnerzy programu. 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy wymaga 

współdziałania wielu specjalistów z szeregu instytucji takich jak: pomocy społecznej, 

oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości. 

 



Aby skutecznie realizować zadania realizatorem programu jest: Urząd Gminy Głogów - 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Głogów, przy 

współpracy partnerów tj.: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie 

2. Zespół Interdyscyplinarny 

3. Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu 

4. Szkoła Podstawowa w Przedmościu 

5. Szkoła Podstawowa w Wilkowie 

6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach, 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu z Filią w Serbach 

8. Komenda Powiatowa Policji w Głogowie 

9. Sąd Rejonowy w Głogowie 

  

VII. Odbiorcy programu. 
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Głogów, osób i rodzin, które doświadczają 

problemów alkoholowych i narkomanii, a w szczególności: 

 dzieci i młodzieży, 

 osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, 

 osób współuzależnionych, 

 grup społecznych i zawodowych zajmujących się problemem uzależnień od alkoholu, 

środków psychoaktywnych. 

 

VIII. Zasady finansowania programu. 
 Program finansowany będzie z budżetu gminy – środków pochodzących z opłat 

wniesionych, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholu – zgodnie 

z preliminarzem budżetowym stanowiącym załącznik do niniejszego programu. 

 

IX. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
Członkom Komisji za wykonanie zadań określonych w ustawie przysługuje wynagrodzenie 

za udział i pracę w posiedzeniach Komisji, w wysokości od 8% do 10% minimalnego 

wynagrodzenia, dyżury członków Komisji 3% minimalnego wynagrodzenia. 

Wysokość wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ustalana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Głogów. Posiedzenia Komisji 

odbywać się będą nie więcej niż 2 w miesiącu, podstawę do wypłacenia wynagrodzenia 

stanowi lista obecności. 

 

X. Budżet Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Głogów na 2022 r.                                                                                              
 

Dochody Wydatki 

Dział Rozdział Dział Rozdział Rodzaj wydatku Kwota  w zł. 

 

756 

 

75618 

 

   851 

Ochrona 

zdrowia 

85153 

Zwalczanie 

narkomanii 

 0,00 

 

   Razem rozdział 85153 0,00 



   85154 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

Wynagrodzenie  członków 

komisji 

 

 

40.093,00 

    Art. biurowe   500,00 

    Delegacje 700,00 

    Zakup środków żywności           250,00 

    Konsultacje 

psychologiczne 

15.600,00 

33.000,00 

    Organizacja wypoczynku 

letniego i innych 

wyjazdów 

profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży 

    57.957,00 

    Opłaty sądowe    500,00 

    Badania osób kierowanych  

na leczenie 

500,00 

    Dotacja dla Gminnego 

Ośrodka Kultury na 

prowadzenie świetlic 

środowiskowych i 

częściową realizację 

programu profilaktycznego 

 

   175.000,00 

    Dotacje celowe dla 

MCWR-wsparcie 

profilaktyczne 

       5.000,00 

   Razem rozdział 85154 329.100,00 

   Razem rozdział 85153 + 85154 329.100,00 

 

 


