
UCHWAŁA NR XXIXl206l2l

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29 grudnia2021.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Na podstawie art. 4' ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 202l r.

poz. lll9.) oraz art.l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. LJ. z 2O2| r. poz. 1372 Ze Zm.';, Rada Gminy

uchwala, co następuje:

$ 1. Przyjąó Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na2022 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia

Przewodn icząy'y Rady Gminy

'1 Zmiany tekstu jednolitęgo ustawy zostały ogłoszone w Dz' U' z 2OŻ1 r. poz. 1834..



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.

gminy coroczrie ustalają Gminny Program

Problęmów Alkohololvych. Kompetencja ta

Gminy.

trzeźwości i przeciwdziałaniu

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119.)

Profilaktyki i Rozwiązyrvania

została zastrzeżona dla Rady



Załącznik do uchwaŁy Nr XXIX/206/2l
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 29 grudnia 2021r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PRoBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022.

Wprowadzenie:
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iŻ większość

kompetencji i zadanjest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy
ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje
do rozwiązywania problemów alkoholowych a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie
gnina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej
społeczności, aby zapobiegać i minimalizowac skutki alkoholizmu i narkomani. Po kilku
latach funkcjonowania znowelizowanej ustawy i realizowania kolejnych prograrnów
profilaktyki nadszedł czas na zmiany ku lepszym rozwiązaniom, rozwiązaniom miejmy
nadzieję bardziej skutecznym. W obecnej dobie nie zastanawiamy się już' czy warto
pomagać, osobom, rodzinom z problemem alkohololvym a szczególnie dzieciom z rodzin
dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to robić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Pomagać
to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii' nikotynizrnu ale pomagac to
przede wszystkim zapobiegać, czyli edukowac, uświadamiac, wskazywać alternatywne
sposoby spędzania wolnego czasu, rudzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, jak
skutecznie bez uŻywek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to równiez
wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie
było potrzebne ,,podpieranie się'' substancjami uzaleŻniającymi. Uczyc umiejętności
mówienia,,nie'' w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.

Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się latami,
niepostrzeŹenie. Skutki uzaleŻnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń ftzycznych czy
psychicznej degradacji Samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które zyją, pracują
czy przyjażnią się z uzaleŻnionym.

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia 26 paŹdziernika l982r' o wychowaniu w trzezwoŚci i przeciwdziałaniu
aikoholizmowi (Dz. U. z 202l r. poz. l 1 1 9.).

Ustawa z dnla 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.
2050; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1655.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologi czno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. lJ. z 20|3 r. poz. 532 zm' Dz. U. z 20|7
r. poz. 1643 oraz z 2019 r. poz. 322.).

Ustawa z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2020 r' poz. 1876; zm':
Dz.IJ. zŻ020 r. poz' 2369 oraz z 20Ż1 r. poz.794 i poz.803.).
Ustawa z dnia Ż4 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (22020 r. poz. 1057).



I. Diagnoza sytuacji w gminie Bartniczka w aspekcie problemów alkoholowych i
narkoĘkowych.

Gmina Bartniczka jest gminą typowo rolniczą. Bogactwo walorów przyrodniczych i
niewielki stopień degradacji środowiska zdecydowały, że Gmina Bartniczka zna|azła się w
granicach Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego' obszaru chronionego
krajobrazu ,,Doliny Drwęcy'' oraz w granicach Zielonych Płuc Polski. Gmina Bartniczka
zajmuje obszar 8.335 ha. obszar gminy zamieszkały jest ptzez 479l mieszkańców w tym
1139 to osoby w wieku do 18 roku życia. W skład gminy wchodzi 13 sołectw. Na terenie
gminy Bartniczka funkcjonują 647 gospodarstwa rolne otaz l77 podmiotów gospodarczych.
W Gminie Bartniczka .znajdują się dwa Szkoły Podstawowe: w Radoszkach i w Jastrzębiu.
Ponadto w Nowych Swierczynach mieŚci się filia Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. W
Łaszewie znajduje się Przedszkole Publiczne.' W Grążawach znajduje się Dzienny Klub
Pomocy WIGOR, W Gutowie znajduje sie Swietlica Srodowiskowa. Na terenie Gminy
funkcjonująjedna Przychodnia Lekarska w Jastrzębil oraz Punkt Apteczny w Jastrzębiu.

Stan zasobów w zakresie ronviazvwania problemów uzależnień w gminie Bartniczka.
powiecie.

Na terenie gminy nie funkcjonują profesjonalne placówki leczenia uza|eŻnien osoby
uzależnione mogą skorzystać z obwodowej Poradni odwykowej w Brodnicy mieszczącej się
przy ul. Wiejskiej.

Mapa problemów związanych z narkotvkami.

Badaną populację stanowiła młodzież z gminy Bartniczka. Narzędziami badań była
ankieta przeprowadzona wŚród uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, analiza danych
Posterunku Policji w Górznie oraz dane Gminnego oŚrodka Pomocy Społecznej w Bartnicze.
Ponadto przeprowadzane były rozmowy i wywiady dotyczące zaŻywania środków
psychoaktyw nych or az alkoholu.

Problem narkotyków w naszej gminie do tej pory nie został odnotowany przez
Posterunek Policji, ośrodek Zdrowia oraz ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Z ankiet przeprowadzonych w klasach VI- VIII wynika jednak, Że problem
alkoholizmu i narkotyków dotarł równiez do naszej małej społeczności.

Analiza tvzvka. działania zapobiegawcze

Dzieci wysokiego ryzyka

Rodzina jest miejscem' w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są
potrzeby' zarówno ftzjo|ogiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega
proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa
duzą rolę w procesie wychowania. Maria Ziemska opracowała i opisała poŻądane i
niepożądane postawy rodzicielskie za pomocą czterech skal:

l) akceptacja - odtrącenie;
2) współdziałanie - unikanie;
3) uznawanie praw dziecka - nadmierne wymagania,
4) przyznawanie dziecku rozumnej swobody - nadmieme ochranianie.

Generalnie moŻna stwierdzic, że nieprawidłowe postawy rodzicielskie, prowadzą do braku
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tworzą głębokie zranienia w psychice dziecka, brak
zaufania do siebie i do innych i poczucie osamotnienia, zagubienia' braki.l miłoŚci.
Przeprowadzone badania wśród dzieci i młodzieży ( w wieku t2-l6 lat) wykazały, Że ci
badani, u których brak było bliskiej wtęzi z własną rodziną deklarowali, że:
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granicach Górznieńsko Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego' obszaru chronionego
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przy ul. Wiejskiej.

Mapa problemów zwiazanych z narkotvkami.

Badaną populację stanowiła młodzieŻ z gminy Bartniczka. Narzędziami badań była
ankieta przeprowadzona wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu' analiza danych
Posterunku Policji w Górznie oraz dane Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartnicze.
Ponadto przeprowadzane były rozmowy i wywiady dotyczące zaŻywania środków
psychoaktywnych oraz alkoholu.

Problem narkotyków w naszej gminie do tej pory nie został odnotowany przez
Posterunek Policji, ośrodek Zdrowia oraz ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Z ankiet przeprowadzonych w klasach VI- VIII wynika jednak' Że problem
alkoholizmu i narkotyków dotarł równiez do naszej małej społeczności.

Analiza t'vzvka. działania zapobiegawcze

Dzieci wysokiego ryzyka

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są
potrzeby, zarówno ftzjo|ogiczne jak i psychologlczne. W środowisku rodzinnym przebiega
proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa
dużą rolę w procesie wychowania. Maria Ziemska opracowała i opisała pożądane i
niepożądane postawy rodzicielskie za pomocą czterech skal:

1) akceptacja _ odtrącenie;
2) współdziałanie _ unikanie;
3) uznawanie praw dziecka - nadrnierne wymagania,
4) przyznawanie dziecku rozumnej swobody - nadmierne ochranianie.

Generalnie moŻna stwierdzić, że nieprawidłowe postawy rodzicielskie, prowadzą do braku
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Tworzą głębokie zranienia w psychice dziecka, brak
zaufania do siebie i do innych i poczucie osamotnienia, zagubienia' braku miłości.
Przeprowadzone badania wśród dzieci i młodzieŻY ( w wieku lŻ-16 lat) wykazały, Że ci
badani' u których brak było bliskiej więzi z własną rodziną deklarowali, Że:



l) są zazwczaj nieszczęśliwi,
2) życiejest nudne,
3) czują, Że mają mniej radości w życiu niz inni ludzie'
4) nie martwią się ocenami w szkole'
5) nie są zainteresowani życiem własnej klasy w szkole,
ó) wątpią w zdobycie w przyszłości dobrego wykształcenia,
7) nie planują pójść na studia.

Wystąpiła również taka prawidłowość, Że młodzież pozbawiona poczucia bliskości z własną
rodziną była bardziej podatna na presję rówieśniczą w zakresie złŻywania narkotyków, picia
alkoholu i dokonywania przestępstw''
Na uzależnienia podatni okazują się zwłaszcza ci młodzi' którym brakuje dojrzałej hierarchii
wartości, ktorzy nie podejmują trudu tworzenia pozytywnych więzi, którzy nie są odpomi na
frustrację, nie stawiają sobie wymagań, nie podejmują odpowiedzialności za własne Życie i
postępowanie' którzy szukają doraŹnej przyjemności lub ulgi.

Wybrane ogólne czynniki ryzyka:
1. warunki rodzinne
2. problemy emocjonalne
3. problemy szkolne
4. problemy interpersonalne
5. kontekst ekologiczny
6. upośledzenie ftzyczne
7. opóŹnienie rozwoju.

Diagnoza problemu dane staĘsĘczne w Polsce:

Diagnoza skali problemów alkoholowych w Gminie Bartniczka:

osoby zatrzymane przez policję w związku z podejrzeniem popełnienia

przestępstwa/wykroczenia znaj duj ących się pod wpływem alkoholu.

Interwencje domowe w związku Z przemocą oraz liczka sprawców znajdujących sie pod

wpływem alkoholu.

Użvwanie iakichkolwiek substancii uzaleŻniaiących w czasie l2 mies w 7o ws wteku:
Wiek Ż017 2019 Ż020

16-24 8,5 10.5 I 1,3

2s-34 6,2 7"0

35-44 2,0 2 Ż,0

45 i więcej 0,5 0,4 0,5

Rok sprawozdavłczy 201 8 2019 2020

Ilość 5 6 10

Rok sprawozdavłczy 201 8 Ż019 20Ż0

IloŚć interwencji 6 6 5

2 w. Sztander, Rodzina z problemetn alkoholowyrn' Świat problernów' PARPA,



Liczba sprawców 6 6 5

Pacjenci placówek lecznictwa odwykowego.

Rok sprawozdawczy 201 8 2019 2020

Ilość 18 20 20

Klienci punktów konsultacyjnych

Rok sprawozdawczy 201 8 2019 2020

Ilość ll 18 25

osoby korzystające Z pomocy ośrodka pomocy społecznej w związku z alkoholem

Rok sprawozdawczy 201 8 2019 2020

Ilość 22 2 5

Z dtagnozy powyższych problemów alkoholowych wynika, Żę dane statystyczne na

przestrzeni ostatnich trzech lat nie zmieniały sie znacznie.

Grupa badanych wśród młodzieŻy w Gminie Bartniczka:

l.Czy w ciągu ostatnich l2 miesięcy byłeś w towarzystwie, w którym używało się środków
uzależniai acvch i odurzai acvch?

2. D o zaŻyw ania kiedyko|wiek środkow uzależniapcych lub odurzaj ących przyznaj e się :

Wiek badanych TAK JEDEN LUB DWA

RAZY
PROPONOWANO MI

ALE ODMoWIŁEM

13- T6 4,87 2,65 7,30

16-24 13,1 6,7 2Ż,0

Wiek badanych TAK- regularnie JEDEN LUB DWA
RAZY

Alkohol, Marihuana
Amfetamina

l3- 16 2,65 0,88

t6-24 4,49 3,6

3. Czy wymienione Środki mozesz zdobyć:

Wiek badanvch W szkole Poza szkołą Gdzie?
t3- l6 8,2

6,2
- na dyskotece
: Drzez kolesę

16-Ż4 J 17,8 - na dyskotece
- przęz kolegę, na prywatce



Przemoc w rodzinie

Nalezy pamiętać, Że przemoc domowa wiąŻe się z lękiem ofiar i świadków przed
ujawnianiem takich przypadków. W związku z powyższym posiadane dane mogą nie w pełni
odzwierciedlac rzeczywistej skali zjawiska przemocy w rodzinie. oszacowanie zasięgu tego
zjawiska jest mozliwe m.in. dzięki procedurze interwencji służb w przypadkach przemocy w
rodzinie ..Niebieskie Karty''. Ponizsze |iczby dotyczą działan podjętych w procedurze
..Niebieskie Karty'' wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych,
upowaznionych do zwalczania przęmocy domowej, podrniotów poza policyjnych). W
roku 2020 furikcjonariusze Policji wypełnili 7Ż 601 fbrnrularzy ..Niebieska karta - A'', co w
stosunku do 20l9 roktr stanowi spadek o Ż-30oń (owcześnie wypełlliclllo 74 313 fbrrnularzy)
natomiast w stosunku do 20l 8 r. spadek ten wynosi 2.25% (wypełrriono 73 l53 fbrnrularze)

Dane za rok2020

72601

Liczba wypełnionych formularzy ,,Niebieska ]: ''- 
60 101 wszczynającychKarta" J"ilrT$H-.1;i.t"tt-:ffiiH['.T.

ogólna liczba ofiar przemocy

Liczba ofiar - kobiet

Liczba ofiar - męŻczyzn

Liczba ofiar - małoletnich

ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc

Liczba podejrzewanyclr sprawców - kobiet

Liczba podejrzewanych sprawców _ męŻczyzn

Liczba podejrzewanych sprawców - nielehriclr

ogólna liczba podejrzewanych sprawców
będących pod wpływem alkoholu

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu -
kobiety

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu -
mężczyżni

Podejrzewani sprawcy pod wpływerr'r alkoholu -
nieletni

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym
im miejscu (np. rodzina zastępcza, placówka
opiekuńcza)

procedury)

85 031

63 223

t0 617

11 191

74 910

7 445

69140

325

39433

2 115

40 435

Ż4

302



Dane za rok2019

Liczba wypełnionych formularzy,,Niebieska
Kartat'

ogólna liczba ofiar przemocy

Liczba ofiar - kobiet

Liczba ofiar _ męŻczyzn

Liczba ofiar _ małoletnich

ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet

Liczba podej rzewanych sprawców _ męŻczy zn

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich

ogólna liczba podejrzewanych sprawców
będących pod wpływem alkoholu

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu -

kobiety

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu -
męŻczyżni

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu -
nieletni

Liczb a dzieci u m ieszczo ny c h w nie zagr ażaj ą cy m
im miejscu (np. rodzinazastępcza, placówka
opiekuńcza)

Dane za rok 2018

Liczba wypelnionych formularzy,,Niebieska Karta"

ogólna liczba ofiar przemocy

Liczba ofiar - kobiet

Liczba ofiar - męŻczyzn

Liczna ofi ar - małoletnich

ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet

74 313
(w tym 61076 wszczynających
procedurę i 13 237 dotyczących

kolejnych przypadków w trakcie
procedury)

88 032

6s 19s

r0 676

12 16l

74 910

6 448

68 148

314

42 583

2 126

40 435

22

309

73 153
(w tym 59 829 wszczynających

procedurę i13324
doĘczących kolejnych
przypadków w trakcie

procedury)

88 133

65 057

10 67Ż

t2 404

73 654

6 045



73 153
(w tym 59 829 wszczynających

Liczbawypełnionychformularzy,,NiebieskaKarta" ."ffi;#Jf ll''"i'1o.n
przypadków w trakcie

procedury)

Liczba podejrzewanych sprawców - męŻczyzn 67 306

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 303

ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących
pod wpływem alkoholu 43182

Podejrzewani sprawcy pod wpływem a|koholu - kobiety 1 903

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu _ 
^1 ĄE-'-J r"- "r'J " ' 41251męZczyZnl

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni 22

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im
miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, 427
placówka opiekuńcza)

Żródło: Komenda Główna Policji

II. Dzialania profilakĘczne

l. Działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych opracowanie
strategii działań.
2. Przeprowadzanie programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieŻy w gimnazjum i
szkołach podstawowych o tematyce uzaleŻnień i patologii społecznej.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do opieki i terapii nad rodzinarni patologicznyni.
4. Prowadzenie szkoleń dotyczących profilaktyki zagrożeń patologią.

- Współpraca z pedagogami, policją, służbą zdrowia i sprzedawcami.
5. Rozpdwszechnianie wydawnictw zajrnujących się profilaktyką uzaleŻnien i patologii
społecznych.
ó' organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych o tematyce profilaktyki uza|eżnięń.
7.Prowadzenie programów wychowawczo-edukacyjnych o tematyce uza|eŻnień' opartych
na znanych opracowaniach tj. ,.Program siedmiu kroków'', ..Spójrz inaczej",..Noe" lub
inr'rych prograrnów o podobnyrn znaczeniu _ współpraca Z nauczycielami _ prowadzenie
zajęc wychowawczych wieloetapowo.
8. Promocja zdrowia i prowadzenie akcji Życiaotrzeżwych obyczajach

zakup ksiązek, kaset itp.
9' organizowanie spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŻy przez kolonie, pracę z
dziećmi w Świetlicach szkolnych, organizowanie wycieczek jako fbrmy spędzania czasu
wolnego z profilaktyką uzaleŻnień oraz finansowanie inrrych inicjatyw profilaktycznych
w patologii społecznej w miarę posiadanych środków.
10. Analizowanie skuteczności podjętych działań i korrtrolowanie zaistniałych sytuacji -

kontrolowanie przestrzegania prawidłowej sprzedaży alkoholu .

1 l.Współpraca Z mediami w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki uzaleŻnień
- eliminowanie fałszywego wizerunku świata oferowanego przez kino, internet, telewizję.
|Ż. organizacja konkursów promujących zdrowy styl Życia oraz przeciwdziałanie
szkodl iwoś ci uzależnień. nagrad zany ch upom inkami.



13. Współpraca z Radą Gminy w celu właściwego działania profilaktycznego przez
wydawanie przepisów dotyczących np. zakazu sprzedaŻy alkoholu i spożywania go na
terenie bezpośrednio ptzylegającym do punktów sprzedaŻy a także w obrębie szkół.
l 4. Współpraca Z zespołem interdyscyplinarnym.

III. Pomoc terapeuĘczna. Pomoc Prawna

Pomoc osobom uzaleŻnionym oraz ich rodzinom udzielana będzie przez ,. Punkt
Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym 

'' 
poprzez możliwości:

a) uzyskania bezpłatnych świadczeń w zakresie terapii i profilaktyki,
prowadzenie czynnego poradnictwa, wsparcie edukacyjno - opiekuńcze -
kontakty informacyjne Ępu o,Niebieska Linia'', ,,Pomarańczowa Linia'' itp.

b) uzyskania wsparcia terapeutycznego i materialnego z Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinamego.

c) prowadzenia współpracy z |ecznictwem odwykowym:
- dobrowolnym,
-stacjonamym ( osoby, które nie wyraŻają zgody na leczenie dobrowolne,

kierowane są na leczenie wyrokiem Sądu).
d) prowadzenia analizy sytuacji w rodzinach patologicznych
e) współpracy w rozwoju bazy |eczniczo - odwykowej.

IV. Rola i miejsce insĘtucji oraz działań społecznych

1. Udzielanie informacji o działalności klubów AA i jej propagowanie.
2. Współpraca Ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie profi|aktyki uzależnień.
3. Współpraca z innymi GKRPA celem wymiany doświadczeń i osiągania dobrej
skutecznoŚci działań.
4. organizowanie placówek zajmujących się organizacją czasu wolnego dla dzieci i
młodzieŻy.

V. Działalność kontrolna

Realizacja ,'Programu'' stanowi cel w dąŻeniu do ograniczenia dostępności alkoholu i
podlegać będzie kontroli:

l) w'zakresie wydanych zezwoleń,
2) w zakresie przestrzegania przez podmioty gospodarcze dokonujące sprzedaży

alkoholu, warunków określonych w ustawie i uchwałach Rady Gminy oraz warunków
niniej szego proglamu przęz;

a) osobę zajmującą stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej,
b) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
c) Policję,

VI. Wykorzystanie środków z opłat za zezwo|enia na sprzedaż alkoholu.

Srodki finansowe z opłat za zez:wo|enia na sprzedaŻ napojów alkoholowych przeznacza
się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) zakup materiałów edukacyjnych - broszury, podręczniki, kasety, czasopisma np.
''Problemy Alkoholizmu" orazprowadzenie działalnoŚci edukacyjnej,

b) prowadzenie profilaktyczn€1 działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów
szkoł przez nauczycieli przygotowanych do realizacji takich programów,

c) promocją zdrowia i propagowanie trzeżvłych obyczajów,



d) finansowanie pobytu dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na
koloniach i obozach (terapeutycznych)

e) prowadzenie punktu terapeutycznego,
0 dofinansowanie świetlicy środowiskowej,
g) inne wydatki i zadania wynikłe w związku zrealizacją programu.
h) promocja zdrowego stylu życia osób starszych - profilaktyka od uzaleŻnień u osób

dorosłych
i) walka z pandemia - depresja.

\ĄI. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji ronłiązywania problemów
alkoholowych

l. Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, kontrolach i
innych działaniach Komi sj i.
2. Wysokość wynagrodzenia człoŃa komisji równa się diecie radnego.

VIII. Postanowienia końcowe

Zaleca się aby ,,Program'' realizowany był we współpracy z organizacjami administracji
rządowej zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.



PLAN BUDZETU NA ROK 2022
GMINNEJ KOMISJI RoZwI ĄZYWANIA PRoBLEMow

ALKOHOLOWYCH

Środki finansowe zostają podzielone na działa|nośc związaną Z przeciwdziałaniem
al ko ho l i zmowi oraz na działalno śc związaną z pr zeciwdzi ałan i u narkomani i .

I. PLANOWANY PRZYCHOD

Przeciwdziałanie patologii zw iązanej z alkoholem :

II. PLANOWANE WYDATKI:
I. ROZCHOD:

1 ) Dotacj e celowe do samorządu woj ewó dztwa na zadania bieŻące
realizowane na podstawie porozumień (niebieska Iinia)

2) kolonie dla dzieci: 15 x 1200
3) zwrot kosztów przejazdu dla pacjentów dojeŻdŻających

do Poradni Odwykowych
4) zwrot kosztów wyjazdów w teren komisji w celu

dokonania kontroli
5) wynagrodzenie komisji:
6) szkolenia komisji
7) organizacja spektakli o ternatyce profilaktycznej itp.

a) Szkoła Podstawowa Radoszki
b) Szkoła Podstawowa Jastrzębie
d) Publiczne Przedszkole Łaszewo

8) zwroty kosztów przejazdu dla członków komisji
za szkolenia i narady

9) opłata dla lekarza za orzecznictwo do leczenia
w sprawach sądowych

10) zakup materiałów biurowych
I I ) zakup ulotek i broszur o tematyce profilaktycznej
I 2) punkt terapeutyczny
l 3) usługi telekomunikacyjne
14) dofinansowanie oŚrodka Terapii Rozwoju osobistego
15) dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Gutowie

Przeciwdzialanie patologii zw iązanej z narkom an ią.
Planowane.wydatki
2. ROZCHOD:

1) zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
a) zakup materiałów biurowych
b) zakup broszur i ulotek związanych z profilaktyką narkomanii
c) szkolenia członków kornisji

2) zakup usług pozostaĘch
w tym dotacje finansowe dla szkół (fbrmy spędzania wolnego czasu)

a) Szkoła Podstawowa Radoszki
b) Szkoła Podstawowa Jastrzębie
c) Publiczne Przedszkole Łaszewo

81900,00 zl

71000,00 zl

l000 zł
l 8000 zł

500 zł

3000 zł
25000 zł

2000 zł

2500 zł
2500 zł
1500 zł

l000 zł

1 800 zł
1 000 zł
1 000 zł
4000 zł
200 zł

1000 zł
5000 zł

10900'00 zł

4000'00 zł

1 000 zł
l 000 zł
2000 zł

ó900'00 zl

2500 zł
Ż500 zł
l9o0 zł


