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Załącznik Nr 1 
do  uchwały  
…………………. 

 
GMINNY PROGRAM 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla 
gminy Gniew na rok 2015. 

§1 
 

 WPROWADZENIE 
 

Program reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych i narkomanii oraz integracją  społeczną osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków na terenie gminy Gniew. 

Podstawą prawną działań  jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek 
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, zmiany 
struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości , przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 
następstw nadużywania alkoholu. 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej uwzględniając zadania określone w art.2 ust.1 
pkt 1-3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kierunki działań wynikające z Krajowego 
Programu. 

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii jest uchwalany w oparciu o zadania własne gminy wynikające z 
cytowanych ustaw  i  jest dostosowany do specyfiki problemów alkoholowych i narkomanii w 
gminie uwzględniając lokalne możliwości .  

 
§2 

 
 DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE:  

 1.1  PROBLEMY ZWI ĄZANE Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU     

 
W gminie Gniew  wg stanu na dzień 31.12.2013 roku  zamieszkiwało  15 821 mieszkańców 

w tym: liczba osób  pow. 18 roku życia  wynosiła 12 472. 

Z kolei liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 16.053 
osób w tym liczba mieszkańców  pow. 18 roku życia wynosiła 12 404 osoby. 

Daje nam to zmniejszenie liczby mieszkańców ogółem w okresie ostatnich 4 lat o 232 osoby 
z czego w liczbie  mieszkańców  pow. 18 roku życia notuje się wzrost o 68 osób. 

W populacji osób dorosłych jak i starszej młodzieży występują problemy alkoholowe i 
niektórzy z nich są uzależnieni. 

W dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie w 
latach 2006 do 2009 zanotowano 183 osoby w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych w 
celu rozpoczęcia procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego co przedstawia poniższa 
tabela: 



2 

Tabela Nr 1– źródło dane z GKRPA w Gniewie 

GKRPA 2006rok 2007rok 2008rok 2009rok 

Liczba złożonych wniosków  
o wszczęcie procedury 
zobowiązania do leczenia 
uzależnienia od alkoholu 

        
        50 

 
         54 

 
          34 

 
         45 

 

Z kolei w latach 2010 do 2013  liczba osób zgłaszanych do leczenia odwykowego wyniosła 153 
osoby czyli mniej o 30 osób i  przedstawia to kolejna tabela. 

 

Tabela Nr 2 – źródło dane z GKRPA w Gniewie  

 

GKRPA 2010rok 2011rok 2012rok 2013rok 

Liczba złożonych wniosków  
o wszczęcie procedury 
zobowiązania do leczenia 
uzależnienia od alkoholu 

        
        30 

 
         51 

 
          42 

 
         30 

 

Proces  zmniejszania się  liczby osób zgłoszonych w celu rozpoczęcia procedury o 
zobowiązanie do leczenia w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych  może mieć związek 
ze skuteczniejszym rozwiązywaniem spraw z zakresu przemocy w rodzinie w oparciu o nowelizację 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku.  

 Znowelizowana ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań w tym tworzenie gminnego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołanie zespołu interdyscyplinarnego . 
Wprowadzane nowe działania przewidują uruchomienie procedury „NIEBIESKIE KARTY’, która 
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez wskazane w ustawie podmioty, 
które współpracują ze sobą w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. 

Odnosząc się do danych przekazanych  przez Komisariat Policji w Gniewie zauważamy że 
liczba interwencji domowych w okresie ostatnich 4 lat wskazuje spadek i zmniejszyła się o 200  
interwencji. Szczegółowe dane w przedmiotowej sprawie zawarte są w  tabelach jak niżej: 

 

Tabela Nr 3;  Interwencje Komisariatu Policji w Gniewie w latach 2006 do 2009.  

 

Komisariat Policji w 
Gniewie 

2006rok 2007rok 2008rok 2009rok 

Interwencje domowe liczba 
 
Interwencje w związku z 
zakłócaniem porządku 
publicznego w miejscach 
publicznych-  liczba 

       327 
 
       282 

        325 
 
        230 

         267 
 
       1.283 

        452 
 
        321 
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Z  kolei  sytuację  w następnych  latach  przedstawia  kolejna  tabela.  

 

Tabela Nr 4;  Interwencje Komisariatu Policji w Gniewie w latach  2010 do 2013. 

 

Komisariat Policji w 
Gniewie 

2010rok 2011rok 2012rok 2013rok 

Interwencje domowe liczba 
 
Interwencje w związku z 
zakłócaniem porządku 
publicznego w miejscach 
publicznych-  liczba 

       420 
 
       307 

        265 
 
        221 

         295 
 
        215 

        181 
 
        250 

 

Taka sytuacja może mieć związek ze wspomnianą wyżej realizacją ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy i zakładaniem „NIEBIESKICH KART” w rodzinach, w  których 
występuje przemoc. Może być to podyktowane również wzrostem świadomości społecznej, 
zmniejszoną sprzedażą alkoholu w placówkach gastronomicznych i sklepach ze sprzedażą alkoholu 
oraz skuteczniejszym rozwiązywaniem tych problemów i ofertą  grup  wsparcia  i grup 
edukacyjnych. 

Tendencję spadkową zauważamy również w liczbie interwencji w związku z zakłócaniem 
porządku publicznego w miejscach publicznych a w szczególności w ostatnich 3 latach.  Taka  
sytuacja  wiąże się ze zmniejszoną liczbą  barów gastronomicznych i sklepów ze sprzedażą 
napojów alkoholowych  na terenie miasta i obszarze wiejskim. 

W 2013 roku zmniejszyły się również wpływy środków finansowych  ze sprzedaży alkoholu 
co może wskazywać  na mniejsze spożycie alkoholu wśród mieszkańców gminy Gniew i wpływać 
na liczbę  interwencji domowych Policji  i związanych z zakłócaniem porządku publicznego w 
miejscach publicznych.  

  

1.2  PROFILAKTYKA UZALE ŻNIEŃ   

Badania ankietowe przeprowadzane w miejscowych szkołach przedstawiają, iż dzieci i 
młodzież sięgają po alkohol podczas uroczystości rodzinnych i okolicznościowych (np. urodziny), 
w sytuacjach zachodzących z rówieśnikami, z ciekawości, dla przyjemności oraz z powodu różnych 
innych sytuacji społecznych i osobowościowych. W związku z takimi okolicznościami wprowadza 
się: 

a) zwiększenie realizacji programów i warsztatów profilaktycznych z młodzieżą szkół oraz 
grupowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, 

b)spotkania edukacyjne z rodzicami podczas organizowanych wywiadówek szkolnych mające na 
celu omawianie wyników przeprowadzanych badań ankietowych i przestrzeganie  przed 
częstowaniem szampanem co może oznaczać przyzwolenie do spożywania alkoholu, 

c)grupowe zajęcia edukacyjne dla rodziców wprowadzające programy wzmacniania rodziny oraz 
podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców,  

d) spotkania przedstawicieli szkół, osób odpowiedzialnych wprowadzających działania 
profilaktyczne oraz specjalistów w celu wspólnego oceniania skuteczności realizowanych zadań. 
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WYNIKI MIEJSCOWYCH BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH: 

Tabela Nr 5: Alkohol wypiło - źródło  dane z GKRPA 

 

Klasy V 

 

2009 

% uczniów 

2010 

% uczniów 

2011 

% uczniów 

2012 

% uczniów 

2013 

% uczniów 

Szkoła 

Podstawowa w 

Gniewie 

 

 37,5% 

 

73,68% 

 

48,88% 

 

45,45% 

 

18,75% 

Szkoła 

Podstawowa w 

Opaleniu 

 

 43,47% 

 

40% 

 

8,33% 

 

28,57% 

 

25,53% 

Klasy II      

Gimnazjum w 

Gniewie 

82,53% 77,67% 67,37% 76,79% 77,69% 

Gimnazjum w 

Opaleniu 

80% 91,67% 69,57% 46,67% 75,76% 

 

 Dokonując porównania wyników badań ankietowych  z  2009 roku  i  2013 roku  to 
widoczny jest spadek  liczby uczniów, która wypiła alkohol. Taka sytuacja wskazuje na 
zmniejszenie  sytuacji  w  których dzieci  i  młodzież  wypiją alkohol. Mogą mieć na to wpływ 
podejmowane działania z zakresu profilaktyki wśród uczniów a szczególnie realizowane programy 
profilaktyczne oraz spotkania z rodzicami na wywiadówkach szkolnych i przestrzeganie rodziców 
aby nie częstowali swoich dzieci szampanem na uroczystościach rodzinnych.  

         Profilaktyka uzależnień jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie Gniew jest 
realizowane jako zadanie własne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane jest w oparciu o uchwalony w tej sprawie gminny 
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

 §3 
 

  CELE PROGRAMU: 
 

1) Promowanie postaw społecznych w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. 

 2)  Zwiększenie dostępności terapii, edukacji dla osób uzależnionych  i członków ich rodzin. 
 3) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie 

gminy oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących, 
 4) Edukacja społeczna w kierunku zmiany postaw i postępowania członków społeczności 

lokalnej wobec problemów alkoholowych i narkomanii, 
 5)   Zwiększenie świadomości  młodzieży i dorosłych w przedmiocie uzależnień, 
 6) Tworzenie warunków sprzyjających powstrzymywaniu się od spożywania napojów 

alkoholowych i narkotyków, 
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 7)  Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, 
 8)  Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu, 
 9)  Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 
10) Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  oraz 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
11) Monitorowanie i ewaluacja zadań i programów  trzeźwościowo - profilaktycznych.  

 
§4  

 
 ODBIORCY PROGRAMU:  

 
1) W zakresie profilaktyki uzależnień są: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, osoby dorosłe, 
2) W zakresie rozwiązywania problemów uzależnień są: wszystkie osoby uzależnione , 

współuzależnione i zagrożone uzależnieniem. 
 

§5 
 

   SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU: 
 

1) Zwiększenie społecznej świadomości i kształtowanie postaw zdrowotnych , 
2) Wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań abstynenckich, 
3) Uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków, 
4 Wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi 

i narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również pomocy osobom 
uzależnionym.    

 
      §6       

      
 ZADANIA PROBLEMOWE  DOTYCZ ĄCE PROFILAKTYKI, ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI  : 
 
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: 
a)kierowanie osób z problemem alkoholowym na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, finansowanie badań psychiatrycznych, psychologicznych  oraz pokrywanie opłat 
sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 

b)poszukiwanie możliwości podjęcia bezpłatnego leczenia, pomocy terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej i profilaktycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym, zagrożonym 
uzależnieniem oraz dofinansowanie programów psychoterapii uzależnienia w tym: maratony 
terapeutyczne i  tzw. program ponadpodstawowy i pogłębiony. 

c)zwrot kosztów podróży za wyjazdy w zakresie leczenia uzależnienia i współuzależnienia, 
pomocy rehabilitacyjnej i profilaktycznej oraz uczestnictwa w programie korekcyjno-
edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie na podstawie przedłożonych biletów na 
przejazd środkami komunikacji publicznej,   

d)organizowanie różnych form działalności edukacyjnej dla osób i rodzin z problemami 
uzależnień w celu rozpoznania uzależnienia i współuzależnienia oraz zbudowania motywacji 
do leczenia do podjęcia nowych konstruktywnych zachowań mających na celu poprawę 
zdrowia i redukcję szkód zdrowotnych i społecznych, 

e)finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie  oraz osób podejmujących i 
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wykonujących  zadania  z  zakresu problematyki alkoholowej, 
f)integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie spotkań i zajęć 

edukacyjnych dla utrzymujących abstynencję w celu nauki konstruktywnych zachowań 
abstynenckich   oraz  pomoc edukacyjna dla członków ich rodzin. 

 
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie między innymi poprzez: 
a)prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem, 

uzależnionych, współuzależnionych w lokalu M-GOPS w Gniewie obsługiwanego przez 
członków Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 

b)organizowanie działalności edukacyjnej – prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć 
dla osób uzależnionych w tym również dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Gniewie zachęcając ich do abstynencji, do podjęcia leczenia i psychoterapii oraz 
podejmowania nowych zachowań życia na trzeźwo,  

c)finansowanie szkoleń dla osób zatrudnionych do realizacji zadań w zakresie pomagania 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie, 

d)organizowanie szkoleń dotyczących współpracy służb i instytucji, zwłaszcza związanych z 
wdrażaniem procesów interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie oraz wspieranie 
zespołu interdyscyplinarnego , 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i konsultacji indywidualnych dla ofiar przemocy w 
rodzinie a  w szczególności  dla osób żyjących w związkach z osobami nadużywającymi 
alkoholu, 

e)udzielanie schronienia dla ofiar przemocy w „Błękitnym Pokoju” mieszczącym się w 
Gminnym  Ośrodku  Sportu  w  Gniewie, 

f)organizowanie i dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć w  świetlicach, w klubach 
uruchamianych dla dzieci i młodzieży dających możliwość spędzania czasu wolnego, 
odrabiania lekcji, rozwijania zainteresowań, wprowadzania działań  profilaktycznych i 
rozwojowych . 
 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  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  a w tym: 
a) realizacja warsztatów, zajęć, projektów i programów profilaktycznych skierowanych do 

dzieci  i młodzieży, 
b)  tworzenie profilaktycznych grup teatralnych i realizacja   spektakli teatralnych o charakterze  

profilaktycznym, 
c) edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki uzależnień oraz podnoszenia 

kompetencji wychowawczych , 
d) wprowadzenie programów wspierania rodziny w tym:   „Szkoła dla Rodziców” , „Warsztaty 

wspierające rolę wychowawczą  rodzica”, 
e) interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka, prowadzenie zajęć 

profilaktycznych, organizowanie grup wsparcia, konsultacje psychologiczne dla dzieci, 
młodzieży i ich rodziców, 

f) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, w tym 
festynów z udziałem dzieci i rodziców, 

g) organizowanie i dofinansowanie projektów profilaktycznych na działanie pozalekcyjnych 
zajęć sportowo-profilaktycznych oraz kółek zainteresowań twórczych ( różnorodne 
warsztaty artystyczne, plastyczne, muzyczne i itp.) i alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży, 
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h) organizowanie trzeźwościowych rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży jako formy 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

i)  organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi, 
j) dofinansowanie wyjazdów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz 

wprowadzających zajęcia profilaktyczne, 
k) organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów zajęć edukacyjnych z młodzieżą w zakresie 

profilaktyki zachowań ryzykownych mających związek z używaniem środków 
zmieniających świadomość, 

l) współpraca z klubami sportowymi i  uczniowskimi klubami sportowymi w zakresie 
organizowania różnych form kultury fizycznej, pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego związanych z propagowaniem zdrowego i 
abstynenckiego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym , 

ł) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, rozprowadzanie ulotek, broszur, 
plakatów, 

m) organizowanie i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach 
ogólnopolskich, 

n) edukacja sprzedawców zajmujących się sprzedażą alkoholu w placówkach handlowych i 
gastronomicznych,  

o)  szkolenia przyszłych kierowców w tematyce działania alkoholu na organizm człowieka, 
p) dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz doskonalenie 

umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych i programów wspierania rodziny, 
r) zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących edukacji profilaktycznej i 

rozwiązywania problemów uzależnień. 
 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych  a w tym: 
a) współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych , 
b) przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
c) wspieranie różnych działań podejmowanych wspólnie z podmiotami jak wyżej oraz osobami 

fizycznymi prowadzącymi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną,  
d) współpraca z Klubem Abstynenta „Podać Rękę” w Gniewie i Parafią św.Mikołaja w Gniewie 

oraz innymi podmiotami  w celu realizacji zadań trzeźwościowo- profilaktycznych, 
e) wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, 
f) wspieranie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

zwroty kosztów podróży związane z realizacją programu i szkoleniami. 
 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.  13¹ i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 
a) podejmowanie działań w związku z niedozwoloną prawnie reklamą lub promocją napojów 

alkoholowych, 
b) informowanie Policji o naruszeniach zakazów z art.15  ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

6) Zasady działania i  wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (art. 41 ust. 5 ustawy): 

 
a)dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie ustala się 
wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości: 
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-dla przewodniczącego Komisji  wynagrodzenie w wysokości  327,- złotych /słownie: trzysta 
dwadzieścia  siedem  złotych/ ,   

-dla zastępcy przewodniczącego Komisji – wynagrodzenie w wysokości  276,- złotych 
/słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych/,   

-dla sekretarza Komisji – wynagrodzenie w wysokości  276,- złotych /słownie: dwieście 
siedemdziesiąt sześć  złotych/,   

-dla członków Komisji – wynagrodzenie  w wysokości 225,- złotych /słownie: dwieście 
dwadzieścia pięć    złotych/,   

b)wynagrodzenie dla członków Komisji przysługuje za  każdy przepracowany miesiąc, jest płatne z 
dołu i obejmuje całokształt pracy związanej z wykonywaniem działań i czynności przewidzianych 
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi,                                     

 c)członkowie komisji zbierają się dwukrotnie w ciągu miesiąca, w tym: 

− na jedno posiedzenie w pełnym składzie i na drugie posiedzenie w celach merytorycznych 
związanych z wykonywaniem zadań, 

d)członkowie komisji  pełnią dyżury  w punkcie konsultacyjno – informacyjnym  mieszczącym się 
w pomieszczeniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, 

−  obsługa dyżurów  odbywa się według  harmonogramu dyżurów ustalanego na początku   
każdego  miesiąca, 

e) zadania, o których mowa w lit. c i d  członkowie wykonują w grupach lub samodzielnie, 

 f))ustala się potrącenia z tytułu nie uczestniczenia w pracach i posiedzeniach komisji w 
następującej wysokości: 

-40% z przysługującego wynagrodzenia brutto za nieobecność na posiedzeniu Komisji, 

-40% z przysługującego wynagrodzenia brutto za  niewykonanie  zadania, 

-20% z przysługującego wynagrodzenia brutto za nieobecność na dyżurze w punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym. 

g)członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu podróży służbowych 
dotyczących szkoleń oraz wyjazdów związanych z wykonywaniem zadań komisji, według 
załączonych  rachunków i biletów za przejazd, 

h)wypłata wynagrodzeń oraz zwrot kosztów podróży nastąpi ze środków finansowych  określonych 
w planie finansowym M-GOPS w Gniewie,  Dział  851 , Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi”. 

7) Ograniczanie dostępności  alkoholu (art. 12 ust. 4 ustawy) ma następować poprzez: 
 a) określanie  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych 
placówek wprowadzonych uchwałą Nr XLVII/359/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 
kwietnia 2006 roku w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży tych 
napojów na terenie gminy Gniew, 
 b)organizowanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwolenia na podstawie upoważnienia wydanego przez organ 
zezwalający z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
  

 §7 
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    REALIZATOR ZADAŃ PROBLEMOWYCH  TO: 
 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 współpracując z 
jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami. 
 

§8 

WSPÓŁREALIZATORZY ZADAŃ PROBLEMOWYCH:  

Współorganizatorami  zadań problemowych mogą być, w szczególności: 

1) Szkoły z terenu miasta i gminy Gniew, 

2) Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, 

4) Komisariat Policji w Gniewie, 

5) ZOZ MEDICAL Sp. z o. o. w Gniewie ul Witosa 10, 

6) Klub Abstynenta „Podać rękę” w Gniewie, 

7) Centrum Aktywnych Gniew, ul. Plac Grunwaldzki 45, 

8) Eko - Centrum Heliantus, Ciepłe 26 

9) Parafie rzymskokatolickie, 

10) Sołectwa gminy Gniew, 

11) Organizacje pozarządowe i jednostki wymienione w art.3  ust.3 ustawy o pożytku publicznym i 

o wolontariacie, 

12) Uczniowskie Kluby Sportowe i Klub Sportowy Sobieski Gniew, 

13) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie, 

14) Dom Pomocy Społecznej we Gniewie, 

15) Stowarzyszenie „BARKA” w Gniewie, 

16) Stowarzyszenie „KLAMA” z siedzibą w Tczewie, 

17) Stowarzyszenie „Kociewskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Gniewie ul. Sobieskiego 11. 

18) Inne podmioty. 

§9   

                                                                                                                          

  RAMOWY PLAN  ZADAŃ PROGRAMU 

  1) Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art.18²), które są  przeznaczone na 
realizację zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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L.p  Zadania do realizacji  i  finansowania 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych,    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. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹  i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

6. Określanie zasad działania i wynagradzania członków Gminnej Komisji RPA.  

  7.     Ograniczanie dostępności  alkoholu.                                                     

 
 

§10 

Na etapie planowania działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii  bierze się pod uwagę  
badania ankietowe starszej młodzieży, której  można zadać pytanie wprost dotyczące używania 
narkotyków.  Poniżej wyniki badań z przeprowadzonych badań ankietowych  w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Gniewie.  
 

Tabela Nr 6: - Badania ankietowe uczniów II klas  LO w Gniewie - źródło  dane z GKRPA 

 

2011 rok – badanych 19 2012 rok – badanych 26 
DZIEWCZĘTA 

14 
CHŁOPCY 

5 
DZIEWCZĘTA 

19 
CHŁOPCY 

7 

5. Czy zdarzyło Ci się wziąć 
jaki ś narkotyk, środek  
odurzający? 

 
Razem 

 
% 

 
Razem 

 
% 

 
Razem 

 
% 

 
Razem 

 
% 

nie, nigdy 13 92,85 5 100 18 97,7 5 71,43 

tak, spróbowałem/am1-2 razy 1 7,15 0 0 2 10,5 1 14,3 

tak, kilka razy 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela Nr 7: Badania ankietowe uczniów II klas  Z Sz Z  w Gniewie - źródło  dane z GKRPA  
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2012 rok – badanych 15 2013 rok – badanych 24 
DZIEWCZĘTA 

8 
CHŁOPCY 

7 
DZIEWCZĘTA 

8 
CHŁOPCY 

16 

5. Czy zdarzyło Ci się wziąć 
jaki ś narkotyk, środek  
uzależniający? 

Razem % Razem % Razem % Razem % 
nie, nigdy 7 87,5 5 71,4 8 100 15 93,75 

tak, spróbowałem/am1-2 razy 0 0 1 14,2 0 0 0 0 

tak, kilka razy 1 12,5 1 14,2 0 0 1 6,25 

         
ZADANIA PROBLEMOWE  DOTYCZ ĄCE  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI : 
 
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 
   a) tworzenie miejsc pierwszego kontaktu, pomoc w podjęciu leczenia i rehabilitacji, 

b)organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, prowadzenie działalności 
trzeźwościowo-profilaktycznej, 

c) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla  osób wykonujących te zadania w gminie, 
d) reintegracja społeczna  osób uzależnionych od narkotyków, motywowanie do zmiany 

zachowań, ograniczanie szkód zdrowotnych  i społecznych. 
 
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej a w szczególności: 
 a) prowadzenie  konsultacji  psychologicznych i edukacyjnych w przedmiocie uzależnień i 
współuzależnienia, 
 b) pomoc psychologiczną lub terapeutyczną dla młodzieży z grupy ryzyka i ich rodziców, 
 c) organizowanie różnych form działalności edukacyjnej dla osób i rodzin z problemami 
uzależnień, 
 
3) 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) szkolenia tematyczne dla przedstawicieli instytucji społecznych, policji, nauczycieli w 
przedmiocie   przeciwdziałania narkomanii, 
b) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna, zapobiegawcza (organizowanie 
konkursów, spotkań, spektakli teatralnych, zajęć, warsztatów i programów z młodzieżą w zakresie 
tematyki   profilaktyki uzależnień),   
c) realizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych oraz różnych innych form w 
zakresie  organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży  stanowiących alternatywę wobec używania 
narkotyków, 
d) wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców, 
e)dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uwzględniających treści  
profilaktyczne, 
f) dofinansowanie wyjazdów i imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia. 
 
4)Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez: 
a) współpracę z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii, 
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b) przekazywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
c) wspieranie i dofinansowanie różnych działań podejmowanych wspólnie z podmiotami i osobami 
fizycznymi prowadzącymi profilaktyczną działalność informacyjną  i edukacyjną, 
d) współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką  p.w. św. Mikołaja w Gniewie w celu realizacji zadania 
w zakresie pomocy psychologicznej, edukacyjnej  i  konsultacji  w przedmiocie uzależnień. 
 
5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, a dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym a w 
szczególności: 
a) rozmowy wspierające i edukacja osób  i rodzin w problematyce uzależnienia i możliwościach 
leczenia, 
b) pomoc uzależnionym w podjęciu leczenia i pokryciu kosztów dojazdu do placówek 
specjalistycznych , 
c) wspieranie działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych ze 
środowiskiem lokalnym. 

§11  
 
    REALIZATOR ZADAŃ PROBLEMOWYCH TO:  

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ul. Witosa 9 współpracując z Parafią 
Rzymsko-Katolicką p.w. św. Mikołaja w Gniewie oraz jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, 
stowarzyszeniami i innymi  podmiotami. 

 §12  
 

RAMOWY  PLAN  ZADA Ń  PROGRAMU 
1) Źródłem finansowania programu są środki finansowe  budżetu gminy pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które są przeznaczone  na 
realizację zadań własnych gminy o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
L.p  Zadania do realizacji  i  finansowania  

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

3. 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. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, a 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze 

środowiskiem lokalnym. 
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