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UCHWAŁA Nr XXVI /273/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Złotów na rok 2013 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.4
1
 ust. 1, 2  i 5 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,             

poz. 473 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                           

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Rada Gminy Złotów uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013 stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr  XXVI/273/12 
Rady Gminy Złotów 

z dnia 29 listopada  2012 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

GMINY ZŁOTÓW na rok 2013 

 
opracowany na podstawie art. 4

1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 w związku z ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 poz. 124) 

 

przez 

 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 
 

1. Wprowadzenie 
Historia pokazuje, że odkąd zaczęto zauważać problemy związane z piciem, starano się uporać 

z nimi za pomocą środków prawnych i innych władczych rozstrzygnięć. W starożytnej Grecji 

wyznaczano „kierowników picia”, w 81 r. n.e. cesarz rzymski nakazał zniszczenie połowy winnic 

w Brytanii, w XVII wieku w Anglii „Ustawa o karaniu wstrętnego i obmierzłego grzechu pijaństwa” 

karała za przestępstwo upojenia alkoholowego, zaś prawo w stanie Connecticut zabraniało picia dłużej 

niż przez pół godziny. Tak jest do dziś. Alkohol we wszystkich krajach rozwiniętych postrzegany jest 

jako towar, wprawdzie legalny, ale powodujący określone szkody społeczne, ekonomiczne 

i zdrowotne. Dlatego państwa ustanawiają określone regulacje i poprzez system oddziaływania prawa 

starają się przeciwdziałać problemom, szybko na nie reagować i ograniczać ich rozmiary. 

Doświadczenia setek lat pokazały, że żadne ruchy religijne ani aktywna działalność organizacji 

pozarządowych czy towarzystw trzeźwościowych, ze względu na ograniczony zakres terytorialny 

i przedmiotowy działania, nie mogą być jedyną odpowiedzią na wielowymiarowe problemy związane 

z alkoholem. Konieczne jest zatem posługiwanie się prawem, które w sposób kompleksowy reguluje 

kwestie alkoholowe. 

 Polska polityka alkoholowa, podobnie jak polityka europejska, wpływa na alkohol i problemy 

z nim związane za pomocą regulacji o charakterze reglamentacyjnym. Oznacza to, że używanie 

alkoholu jest prawnie i społecznie dozwolone, ale państwo, świadome szkód, jakie może on 

powodować, bierze na siebie odpowiedzialność za ograniczenie negatywnych konsekwencji i ingeruje 

w kwestie związane z dostępnością alkoholu. Czyli prawo zezwala na handel alkoholem, ale chce 

w jakiś sposób utrudnić dostęp do niego. 

 Zestaw środków reglamentacyjnych, za pomocą których państwo wpływa na kwestie 

alkoholowe jest dość szeroki. Należą do niego m.in.: 

-   ograniczenia w dostępie do alkoholu poprzez limitowanie punktów sprzedaży oraz określanie zasad 

ich usytuowania na terenie gminy, 

-   zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową alkoholu oraz konieczność wnoszenia opłat, 

-   zakazy i ograniczenia dotyczące reklamy, 

-   zakaz sprzedawania i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym, 

-  ustawowe zakazy sprzedawania i spożywania alkoholu w określonych miejscach (np. tereny szkół, 

placówek oświatowo-wychowawczych, tereny zakładów pracy), 

-    procedura zobowiązania do leczenia odwykowego, 

- eliminowanie nietrzeźwości publicznej poprzez umieszczanie osób nietrzeźwych w izbach 

wytrzeźwień. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi iż „prowadzenie 

działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej 
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osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy”, czyli takich, które samorząd 

realizuje względnie samodzielnie – względnie ponieważ w ramach obowiązującego prawa – i ma na to 

zagwarantowane środki finansowe. Ustawodawca nie poprzestał na tak ogólnikowym sformułowaniu 

swojego zalecenia, ale sprecyzował, jakie konkretne obszary należą do właściwości gminy, dodając 

zapis: „w szczególności zadania te obejmują:” 

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed pomocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działalności – instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 Ustawodawca zagwarantował również źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację 

tych zadań. „W celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (art. 11
1
). Opłata ta stanowi dochód gminy, który 

w całości jest przekazany na realizację ww. zadań. Podejmując decyzję o przekazaniu tych środków na 

inne cele, samorząd narusza dyscyplinę finansów publicznych. Środki te w całości powinny trafiać na 

rozwiązywanie problemów alkoholowych i zgodnie z nowelizacją ustawy z 2005 r. również na 

przeciwdziałanie narkomanii. 

 Sprawa się ma podobnie jeżeli chodzi o przeciwdziałanie narkomanii. Ustawa ta jasno 

i wyraźnie określa zadania gminy obejmujące:  

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej,  

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 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 dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

2. Diagnoza problemu 

1. Picie alkoholu przez młodzież 

Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród 

nastolatków (badania ESPAD - European School Survey Project on Alcohol and Drugs). Choć jak 

wskazują badania, zdecydowana większość uczniów w wieku lat 15 i 17 należy do grona 

konsumentów alkoholu, to po gwałtownym wzroście spożywania alkoholu przez młodzież w latach 

1989-2003 zaobserwowano spadek spożycia wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie 

młodzieży starszej. Należy jednak zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę pijących alkohol dziewcząt 
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i młodych kobiet. Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do zrównania się 

ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców. Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje 

się na średnim poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 57% nastolatków przyznaje się do 

regularnego spożywania alkoholu, 21,7% 15-latków upiło się w ciągu 30 dni poprzedzających 

badanie, a tylko 7% to abstynenci.  

2. Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko 

przemocy w rodzinie 

Życie z problemem alkoholowym jest związane zazwyczaj z niższym statusem 

socjoekonomicznym, chronicznym stresem, ograniczonymi możliwościami zdobywania wykształcenia 

i kariery zawodowej. Dodatkowo członkowie rodzin z problemem alkoholowym są grupą ryzyka, 

która jest szczególnie narażona na przemoc. 

Badania pokazują, że co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek 

z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast 

co dziewiąty (11%) wielokrotnie doświadczał przemocy (TNS OBOP 2007 r.). zdecydowana 

większość (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek 

z alkoholem (CBOS 2008 r.) 4% Polaków przyznaje się do krzywdzenia swoich dzieci będąc pod 

wpływem alkoholu (TNS OBOP 2008 r.). Trzeba pamiętać, że doświadczenie przemocy domowej 

w dzieciństwie powoduje m.in. zmiany w postrzeganiu i umiejętnościach rozwiązywania problemów, 

używanie zachowań pasywnych (np. zamykanie się w sobie, uległość) albo agresywnych (np. ataki 

werbalne i/lub fizyczne). 

3. Picie szkodliwe 
Wśród 40 krajów europejskich objętych badaniem, Polska znajduje się na 18 miejscu pod 

względem średniego spożycia alkoholu wśród osób dorosłych. Wyprzedzają nas takie kraje, jak: 

Rumunia, Czechy, Portugalia czy Francja. Niestety Polacy piją w sposób bardziej szkodliwy: przy 

jednej okazji wypijamy duże ilości alkoholu i częściej sięgamy po alkohole wysokoprocentowe. Pod 

względem modelu picia wypadamy więc gorzej niż Hiszpania, Włochy, Niemcy czy Francja. Mamy 

więc taką sytuację, że we Francji spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca jest większe niż 

w Polsce, ale za to sposób picia zdecydowanie mniej szkodliwy. Tam wprawdzie pije się częściej, 

głównie wina, ale mniejszą ilość alkoholu i często przy okazji posiłków. 

4. Alkohol czy narkotyki – co jest bardziej szkodliwe? 
Próbę odpowiedzi na pytanie o szkodliwość różnych środków odurzających podjęła grupa badaczy 

z niezależnego Komitetu Naukowego ds. Narkotyków i oceniła 20 różnych substancji za pomocą 

wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Okazało się, że heroina, kokaina w postaci cracku 

i metamfetamina są najbardziej szkodliwymi środkami, jeżeli chodzi o skutki dla użytkowników 

(szkody fizyczne, psychologiczne, społeczne). Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę szkody dla 

otoczenia (m.in. problemy rodziny, urazy, przestępczość, koszty ekonomiczne), to tu na pierwszym 

miejscu znalazł się alkohol. Przy połączeniu tych dwóch wymiarów widzimy, że alkohol jest 

najbardziej szkodliwą substancją psychoaktywną. Paradoks polega na tym, że ta najbardziej szkodliwa 

substancja jako jedyna jest legalnie produkowana i sprzedawana. 

 

5. Problemy i cele strategiczne 
 

PROBLEM CEL STRATEGICZNY CEL CZĄSTKOWY DZIAŁANIA 

I 

PICIE ALKOHOLU 

I ZAŻYWANIE 

NARKOTYKÓW 

ORAZ SZKODY 

ZDROWOTNE Z TEGO 

WYNIKAJĄCE  

ograniczenie picia 

alkoholu 

i zażywania 

narkotyków oraz 

szkód zdrowotnych 

z tego wynikających  

ograniczenie picia alkoholu i szkód 

zdrowotnych wynikających z picia 
szkodliwego i uzależnienia od 

alkoholu, w tym zmniejszenie 

odsetka osób spożywających alkohol 
ryzykownie i szkodliwie 

prowadzenie profilaktyki selektywnej, 

szczególnie wobec dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjalnych gminy 

Złotów, z problemem alkoholowym, 

w związku z ryzykiem szkód wynikających 
z  różnych wzorów spożywania alkoholu 

ograniczenie zażywania narkotyków 

i szkód zdrowotnych wynikających 

z używania i uzależnienia od 
narkotyków  

 

 
 

prowadzenie edukacji publicznej, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych gminy 
Złotów, na temat działania narkotyków na 

organizm i ryzyka szkód wynikających 

z różnych wzorów spożywania narkotyków 
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II 

ZABURZENIA ŻYCIA 

RODZINY 

DYSFUNKCYJNEJ 

LUB ZAGROŻONEJ 

PATOLOGIĄ, W TYM 

SZKODY 

ZDROWOTNE 

I ROZWOJOWE 

DZIECI Z TYM 

ZWIĄZANE 

 

ograniczenie 

zaburzeń życia 

rodzinnego, w tym 

szkód zdrowotnych 

i rozwojowych 

dzieci 

poprawa stanu psychofizycznego 

i funkcjonowania społecznego 

członków rodziny z rodziny 
dysfunkcyjnej  lub zagrożonych 

patologią 

podejmowanie działań o charakterze 
interwencyjnym i pomocowym przez 

GKRPA 

wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

wspieranie Izby Wytrzeźwień 

utrwalenie postaw abstynenckich 

w środowisku lokalnym, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży oraz 
zwiększenie świadomości w zakresie 

korzyści płynących z prowadzenia 

zdrowego stylu życia 

wspieranie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie 
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym lub 

zagrożonych patologią 

poprawa stanu psychofizycznego 

i funkcjonowania społecznego dzieci 

z rodziny dysfunkcyjnej 
 lub zagrożonych patologią 

wspieranie istniejących świetlic 

z programem opiekuńczo-wychowawczym  

w Kleszczynie i Sławianowie, Radawnicy 
i Górznej oraz  z programem, a od 

01.07.2013 r. z programem 

socjoterapeutycznym socjoterapeutycznym 
w Górznej  

dożywianie dzieci uczęszczających do 

świetlic z programem opiekuńczo-

wychowawczym i socjoterapeutycznym 

III 
NARUSZENIA 

PRAWA ZWIĄZANE Z 

ALKOHOLEM 

ograniczenie 

przypadków 

naruszeń prawa 

w związku 

z alkoholem 

ograniczenie przypadków 

nielegalnego wprowadzania do 

obrotu alkoholu  

kontrole punktów i miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych 

zmniejszenie skali naruszeń prawa w 

zakresie sprzedaży alkoholu bez 

wymaganego zezwolenia oraz 
wbrew jego warunkom i zasadom 

kontrole przedsiębiorców korzystających 
z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych 

 

6. Finansowanie działań 

Finansowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013 

będzie odbywało się w ramach środków pozyskanych przez gminę Złotów z pobieranych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2013 r. 

7. System wdrażania programu 

1. Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na 

rok 2013 jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz powołany w tym celu 

koordynator. 

2. Z tytułu podejmowanych działań o charakterze interwencyjnym i pomocowym w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi każdy z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie: 

a) za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w wysokości 10% kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia, 

b) za udział w jednym posiedzeniu sądu w wysokości 20 zł brutto, 

c) za udział w kontroli placówek, które posiadają zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych, każdy z członków Komisji Kontrolującej otrzymuje wynagrodzenie 

w wysokości 10 zł brutto za każdą skontrolowaną placówkę. Jeżeli środkiem transportu 

podczas przeprowadzania kontroli jest prywatny samochód to zwrot kosztów na podstawie 

rachunku. 

3. Koordynator z tytułu podejmowanych czynności w zakresie powierzonych obowiązków 

związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 

2013 otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400 zł brutto. 
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8. Preliminarz wydatków na rok 2013 
 

Lp 
OPIS DZIAŁANIA WYDATKI KLASYFIKACJA 

REALIZACJA 

sposób termin 

1 2 3 4 5 
1 Prowadzenie edukacji publicznej, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży, na temat działania 

narkotyków na organizm i ryzyka szkód 

wynikających z  różnych wzorów spożywania 

narkotyków 

2500,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
(umowa) 

CAŁY ROK 

 

a Wynagrodzenie związane z przeprowadzeniem zajęć 

profilaktyczno-edukacyjnych  2500,00 4170 Wynagrodzenie umowa  

2 Prowadzenie profilaktyki selektywnej, 

szczególnie wobec dzieci i młodzieży, 

z problemem alkoholowym, w związku 

z ryzykiem szkód wynikających z  różnych 

wzorów spożywania alkoholu 

2770,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
(umowa) b Zakup prasy 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

c Zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć 

profilaktyczno-edukacyjnych  2500,00 4300 Zakup usług pozostałych 

3 Wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

4800,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

ROZPATRZENIE 

WNIOSKU 

(umowa) 

a Wynagrodzenie  terapeuty uzależnień (12 x 400,00) 4800,00 4300 Zakup usług pozostałych 

4 Podejmowanie działań o charakterze 

interwencyjnym i pomocowym przez GKRPA 
16600,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

a Wynagrodzenie koordynatora GKRPA  wraz 

z pochodnymi  
5800,00 

4170 Wynagrodzenie umowa  

4110 Wynagrodzenie- skł. ubezp. społ 
4120 Wynagrodzenie- FP 

(umowa) 
  

b Wynagrodzenia członków GKRPA za udział 

w posiedzeniach  komisji (4 x12 x 160,00) 7680,00 4170 Wynagrodzenie umowa  

c Wynagrodzenia członków GKRPA   za udział 

w posiedzeniach sądu (25 x 20,00) 300,00 4170 Wynagrodzenie umowa  

d Zakup usług związanych ze sporządzaniem opinii 

psychiatryczno- psychologiczno-sądowych (6 x 

390,00) 2340,00 4300 Zakup usług pozostałych 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB e Wnioskowanie do sądu o zastosowanie 

przymusowego leczenia 

 opłata stała za wnioski do sądu  

 opłata stała za postanowienia  

 

480,00 4610 Koszty post. sądowego 

5 Kontrole punktów i miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych 

Kontrole przedsiębiorców korzystających z 

zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych 

Szkolenie dla przedsiębiorców korzystających 

z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych 

1000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

 

 

 

 

 

 

 
4300 Zakup usług pozostałych 

 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
LUB 

(umowa) 

6 Wspieranie Izby Wytrzeźwień 5500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(umowa) VIII 2013 
a Realizacja kosztów zgodnie z zawartym 

porozumieniem z gminą Piła -  forma dotacji celowej 

na czynności wobec osób nietrzeźwych 5500,00 

 

2710 Pomoc finansowa dla jst 

7 Wspieranie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie 

pomocy rodzinom dysfunkcyjnym lub 

zagrożonych patologią 

3820,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

ROZPATRZENIE 

WNIOSKÓW 

 
CAŁY ROK 

a zakup materiałów, nagród,  artykułów dla instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych 3820,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

8 Wspieranie istniejących świetlic z programem 

opiekuńczo-wychowawczym 
27000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze  Kleszczyna, 

Sławianowo, 

Radawnica 

I-VI      

2013 

IX-XII     

2013 

a Wynagrodzenie dla koordynatorów świetlic 

w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy na 

podstawie umowy zlecenia  

do 30.06.2013 r. (4 os. x 6 m-cy x 300,00 zł)  

od 01.09.2013 r. (3 os. x 4 m-ce x 300,00 zł) 
7200,00 

3600,00 4170 Wynagrodzenie umowa  

(umowa) 
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b Zakup artykułów papierniczych do świetlic 

w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy 

(3 świetlice x 10 m-cy x 50,00) 1500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ZALEŻNIE OD 

POTRZEB c Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic 

w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy 

(3 świetlice x 10 m-cy x 300,00) 9000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

 d Wynagrodzenie dla koordynatorów świetlicy 

w Górznej na podstawie umowy zlecenia  

do 30.06.2013 r. (2 os. x 6 m-cy x 300,00 zł)  3600,00 

 

4170 Wynagrodzenie umowa  

(umowa) 

Górzna 

I-VI     

2013 

 

 e Zakup artykułów papierniczych do świetlicy 

w Górznej 

(1 świetlica x 6 m-cy x 50,00) 300,00 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia ZALEŻNIE OD 

POTRZEB  f Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy 

w Górznej 

(1 świetlica x 6 m-cy x 300,00) 1800,00 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

9 Wspieranie istniejącej świetlicy z programem 

socjoterapeutycznym  
19010,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Świetlice socjoterapeutyczne 
  

 

Górzna 

VII-XII 

2013 

a Wynagrodzenie koordynatora na podstawie umowy 

zlecenia (1400,00 x 6 m-cy) wynagrodzenie 1200,00 

zł brutto 10h/tydzień 8400,00 

4170 Wynagrodzenie umowa 
4110 Wynagrodzenie- skł. ubezp. społ 

4120 Wynagrodzenie- FP 

(umowa) 

 

 b Zakup materiałów papierniczych , spożywczych 

i wyposażenia 9610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB  c Zakup usług związanych z dostawą Internetu 1000,00 4300 Zakup usług pozostałych 

  
RAZEM 83000,00     
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/273/12 Rady Gminy Złotów w dniu 29 listopada 2012 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Złotów na rok 2013 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych jest uchwalany każdego 

roku przez radę gminy. Natomiast gminny program przeciwdziałania narkomani uchwalany był 

odrębnie, na określone lata. Jednak praktyka pokazuje, że oba programy  ściśle się ze sobą wiążą. 

Dlatego też, w tym roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowiła 

zawrzeć je w jednej uchwale w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Złotów na rok 2013 

 W uchwale tej zostały zawarte najważniejsze zadania rekomendowane do realizacji zgodnie 

z przeprowadzoną diagnozą gminy czyli: 

1. Dofinansowanie istniejącego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

którego podstawowymi zadaniami są:  

a) motywowanie do pojęcia terapii zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin,  

b) udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu, np. poprzez uruchomienie grup wsparcia, 

c) rozpoznawania przemocy w rodzinie i udzielanie stosownego wsparcia w zakresie 

powstrzymywania przemocy, 

2. Tworzenie i finansowanie działalności świetlic z programem socjoterapeutycznym 

i opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Jednym z największych deficytów w samorządach gminnych jest zbyt mała dostępność 

profesjonalnej pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

z problemem alkoholowym. Mając to na uwadze chcemy zorganizować pomoc dla dzieci 

wychowujących się w rodzinach alkoholowych, nie koncentrując się tylko na doraźnym 

zaspokajaniu ich potrzeb polegających np. na dożywianiu czy odrabianiu lekcji ale zadbać 

również o pomoc socjoterapeutyczną, która powinna być realizowana w oparciu 

o indywidualną diagnozę, zintegrowaną z pomocą całej rodzinie i obejmować różne aspekty 

życia. Od dnia 01.07.2013 r. w miejscowości Górzna chcemy stworzyć świetlicę z programem 

socjoterapeutycznym, która zastąpi istniejącą do tej pory świetlicę z programem opiekuńczo-

wychowawczym. Zajęcia będą odbywać się na świetlicy wiejskiej w Górznej, pięć razy 

w tygodniu. Zajęcia będzie prowadzić 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenia, do której zadań 

należeć będzie: 

a) sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej, 

b) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym dla całej 

grupy i diagnozą indywidualną dzieci, 

c) praca ze stałymi grupami dzieci, 

d) praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, 

e) przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla 

dzieci, w planach tych warto uwzględniać włączanie dziecka w działania różnorodnych kół 
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zainteresowań, grup rozwojowych, w zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne – zgodnie 

z predyspozycjami i zainteresowaniami dziecka, 

f) prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki 

(dokumentacja diagnozy, planów i realizacji indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi 

wraz z ich osiągnięciami). 

g) utrzymanie kontaktów z rodziną dziecka w celu: 

  -   diagnozy sytuacji rodzinnej, 

- rozwiązywania problemów rodziny np. motywowania osoby uzależnionej lub 

współuzależnionej od podjęcia terapii, 

  - współpracy dotyczącej postępów dziecka w procesie socjoterapii. 

Poza tym będziemy organizować zajęcia grupowe, warsztaty dla rodziców dzieci 

uczęszczających do świetlicy, w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. 

3. Prowadzenie na terenie szkół, świetlic opiekuńczo-wychowawczych i świetlicy 

socjoterapeutycznej programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

Dobry program profilaktyczny musi spełniać pewne standardy, które z kolei obejmują taki 

obszary, jak: adekwatność programu do danej grupy odbiorców, intensywność oddziaływania 

(duża liczba godzin), realistyczne cele, ewaluacja, szczegółowy opis działań podejmowanych 

w ramach programu.  

4. Podejmowanie działań edukacyjnych oraz kontrolnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych. 

Szkolenia oraz kontrole mają na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

Sprzedawcy uzyskują informacje nie tylko na temat prawnych aspektów nieprzestrzegania 

ustawowego zakazu, ale przede wszystkim uczą się w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie 

odmawiać podania alkoholu osobom niepełnoletnim. 

5. Podejmowanie działań o charakterze pomocowym przez GKRPA, czyli procedura 

zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

W polskim prawie nie ma instytucji przymusowego leczenia. Ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera procedurę zobowiązania do leczenia 

odwykowego. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym. Sądy wydają 

postanowienia, a nie wyroki. W praktyce oznacza to, że postanowienie sądu zastępuje 

obowiązek uzyskania zgody pacjenta, który jest przyjmowany do placówki leczenia 

odwykowego. Osoba wobec, której wydano postanowienie, jest obowiązana stawić się 

w zakładzie leczenia odwykowego „w celu poddania się leczeniu”, ale jednocześnie należy 

pamiętać, że placówki nie pełnią roli aresztów. I w tej sytuacji nie jest możliwe użycie siły 

w celu zatrzymania pacjenta wbrew jego woli. Przymus może być zastosowany wyłącznie na 

zlecenie sądu, np. na etapie doprowadzenia osoby uzależnionej do zakładu leczenia 

odwykowego w celu podjęcia terapii. 

Sam fakt uzależnienia od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką do uruchomienia 

procedury. Zobowiązanie dotyczy tych osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu, 

powodują jedną ze szkód wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy: 

- rozkład życia rodzinnego, 

- demoralizację małoletnich, 

- uchylanie się od pracy, 

- systematyczne zakłócanie porządku publicznego. 

Oznacza to, że poza uzależnieniem musi występować negatywne zachowanie z tym związane, 

które, po pierwsze, musi ustalić gminna komisja, a po drugie, należy potwierdzić je 

w postępowaniu sądowym. 
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 Uświadamiając sobie fakt, że bezpośrednimi odbiorcami działań uruchamianych w ramach 

gminnych programów są ludzie; ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione od alkoholu, ich 

rodziny, dzieci wychowujące się w takich rodzinach, nastolatki sięgające po alkohol i narkotyki, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie dążyć do tego, aby jakość 

oferowanej pomocy była wysoka a dostęp do niej nieograniczony.  


