Elektronicznie podpisany przez:
Joachim Zawacki
dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/335/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz na
podstawie
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 783 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( jedn.
tekst. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, stanowiący załącznik nr 1, preliminarz wydatków na rok 2018,
związany z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Dobre Miasto, stanowiący załącznik nr 2 oraz wzór oferty
programowej na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkomanii, stanowiący załącznik nr 3.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Joachim Zawacki
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/335/2018
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 25 stycznia 2018 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2018

I. Wprowadzenie
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. (tekst jedn. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 783) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu i narkomanii należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i
socjoterapeutycznych,
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 posiłkowego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską.
W celu realizacji w/w zadań utworzono Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, którego podstawowym
działaniem jest realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Ośrodek udziela bezpłatnych świadczeń o
charakterze profilaktyczno – terapeutycznym dla osób dotkniętych problemem uzależnień i ich rodzin.
Prowadzi też działalność edukacyjno – profilaktyczną wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy, w obszarze profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie i innych problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych oraz integracji społecznej osób uzależnionych na terenie Gminy
Dobre Miasto w 2018 r. Zadania Programu są w dużej mierze kontynuacją realizacji zadań z lat ubiegłych.
Program nawiązuje do Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata
2009 – 2018 – Patologie Społeczne:
Cel strategiczny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
Cel operacyjny 3.1 Przeciwdziałanie nasilaniu się zjawisk uzależnień od środków psychoaktywnych.
Gminny program określa zadania samorządu lokalnego w obszarze ochrony zdrowia zawarte
w: Narodowym Programie Zdrowia, Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, Narodowym
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Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

oraz

w

Krajowym

Programie

Zgodnie z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjmuje
się, iż napój alkoholowy jest specyficznym towarem, wymaga specjalnych regulacji prawno-administracyjnych
oraz finansowych umożliwiających wyższy stopień kontroli niż ta, która obowiązuje w systemie
wolnorynkowym wobec innych produktów. W związku z powyższym stosuje się odpowiednio Uchwałę Nr
V/32/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy
Dobre Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr
IX/55/07 z dnia 23 maja 2007r.), Uchwałę Nr XXXVI/333/01 z dnia 30 sierpnia 2001r Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście, określającą liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży oraz Uchwałę Nr V/33/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19
lutego 2003r. ustalającą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholi (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

II.

Mapa problemów uzależnień i innych problemów społecznych opracowana na
podstawie informacji z instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym oraz
ich rodzinom:

1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w Gminie Dobre Miasto w latach
2014-2016

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających
powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18 %
alkoholu uchwalony przez Radę Miejską
sklepy
w tym:
punkty gastronomiczne
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do
4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
w tym:
(sklepy)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne)
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
w tym:
(sklepy)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne)
Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
w tym:
(sklepy)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(lokale gastronomiczne)
Liczba decyzji podjętych w sprawie cofnięcia i wygaśnięcia zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
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w tym:

w sprawie cofnięcia zezwolenia

0

0

0

w sprawie wygaśnięcia zezwolenia

24

23

19

Brak danych za rok 2017 rok.

Z danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego wynika, że na terenie Gminy Dobre Miasto
obywatele wydali w roku 2015 na zakup alkoholu 14.688.120,00 zł. zaś w roku 2016
15.746.690,00 zł tj. więcej o 1.058.570,00 zł.
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2014 - 2016

Liczba otrzymanych wniosków ws. objęcia osób nadużywających alkoholu
leczeniem odwykowym (liczba kobiet i mężczyzn)
Liczba spraw rozpatrzonych przez członków komisji RPA
Liczba osób, które zobowiązały się do dobrowolnego podjęcia leczenia
Liczba osób skierowanych przez komisję na badanie przez biegłych sądowych w
celu wydania opinii
Liczba wniosków skierowanych przez Komisję do sądu o zobowiązanie do
leczenia odwykowego
Liczba spraw zawieszonych i oddalonych

2015

2016

2017

34
m- 31
k- 3
34
7
10

36
m – 23
k - 13
36
7
20

36
m – 28
k- 8
36
9
14

10

20

14

17

9

14

3. Działalność Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Dobrym Mieście

2015
Liczba osób korzystających z terapii
w tym: współuzależnieni
Liczba porad udzielonych w poradni
w tym: współuzależnieni

123
39
2379
510

2016
120
35
2199
539

2017
149
34
2419
596

Cykl zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych trwa dwa lata,70 % pacjentów uczestniczy w
terapii w okresie dwóch lat (postanowienie sądowe). Dochodzą też nowe osoby nie tylko z Gminy
Dobre Miasta, a także z gmin sąsiednich tj. Lubomino i Świątki.
4. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

Liczba rodzin (liczba osób w rodzinach) objętych wsparciem z powodu
alkoholizmu
Liczba rodzin (liczba osób w rodzinach) objętych wsparciem z powodu
narkomanii
Liczba rodzin (liczba osób w rodzinach) objętych wsparciem z powodu przemocy
w rodzinie

2015

2016

2017

130 rodz.
215 os.
--------

113 rodz.
183 os.
---------

4
12 os.

3
11 os.

93 rodz.
146 osób
3 rodz.
3 osoby
2 rodz.
8 osób

Z danych wynika, że 85 % rodzin wskazanych w tabelach corocznie jest objęta wsparciem z
powodu alkoholizmu przez MOPS. W roku 2017 po raz pierwszy ze wsparcia skorzystały osoby
mające problem z narkotykami. Zmienna jest też liczba rodzin objętych pomocą z powodu przemocy
w rodzinach.
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Osoby
uzależnione
dosyć
często charakteryzują się niezaradnością życiową,
brakiem umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w wychowaniu dzieci.
Z uwagi na spory odsetek osób z problemem alkoholowym korzystających z pomocy MOPS
istotne jest minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie
problemu alkoholowego poprzez objęcie tych rodzin kompleksową pomocą o charakterze
profilaktycznym i naprawczym oraz tworzenie systemowych programów pomocy osobom z
problemem alkoholowym. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że corocznie
liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej maleje.
5. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrym Mieście.
2015
Liczba założonych „Niebieskich Kart”
Liczba zakończonych „Niebieskich Kart”
Liczba dzieci w rodzinach doznających przemocy

2016
65
65
54

2017

102
93
50

57
18
52

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 11 osób powołanych Zarządzeniem Burmistrza Dobrego
Miasta w dniu 26 kwietnia 2017r. Kadencja Zespołu trwa 2 lata. W skład Zespołu powołano:
2 przedstawicieli MOPS, przedstawiciela organizacji pozarządowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji, Szkoły Podstawowej, Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pielęgniarkę środowiskową, lekarza i
pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
Do prac Grup Roboczych są także powoływani pracownicy socjalni, dzielnicowi Komisariatu
Policji, pedagodzy szkolni i nauczyciele.
6. Działania prewencyjne podejmowane przez Komisariat Policji w Dobrym Mieście
2013
Liczba przestępstw popełnionych pod wpływem alkoholu
Liczba ujawnionych wykroczeń
Liczba sporządzonych wniosków
Liczba nałożonych mandatów
Liczba interwencji domowych
Liczba założonych Niebieskich Kart

78
57
17
16
142
16

2014
54
55
17
22
110
23

2015
40
82
14
39
113
67

2016
42
33
10
22
228
133

Brak danych za rok 2017
7. Przeciwdziałanie narkomanii
W zakresie przeciwdziałania narkomanii 25 osób skorzystało z porad psychologa w
Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, w tym 10 osób skierowano do placówek
udzielających pomocy osobom mającym problemy z narkotykami. 25 osób skorzystało z porad
psychologa jako osoby, mające w rodzinie osobę biorącą narkotyki.

Id: 2B75604A-35F8-4531-B5FE-AE70296A5A69. Podpisany

Strona 4

5

III.

Założenia Programu

1. Podstawowym założeniem Programu jest promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży
od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej
jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy oraz
stosowania przemocy jak również innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych
nawyków prozdrowotnych.
2. Program jest ukierunkowany w szczególności na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucia
społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec
rodziców i wychowawców, wrażliwości na wartości kultury, poszanowanie przyrody, zdobywanie wiedzy
o regionie, a także na stworzenie warunków do rozwoju osobistych talentów młodzieży.
3. Program zakłada działania uzupełniające całorocznej pracy profilaktyczno – edukacyjnej, promowanie
aktywnego wypoczynku połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień oraz promującego
zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień.

IV. Zasoby wewnętrzne i zewnętrzne Gminy
Na terenie Gminy istnieją następujące instytucje, organizacje oraz osoby podejmujące działania, których
celem jest realizacja zadań wynikających z niniejszego Programu:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg działań adresowanych do osób i rodzin zagrożonych
różnymi dysfunkcjami, wykorzystując różnorodne formy pomocy materialnej i pozamaterialnej w tym
poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, instruktor terapii).
2) Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie
interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której zadaniem jest przeprowadzanie
rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
wspomaganie działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, kontrola
sprzedaży alkoholu, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
4 ) Świetlica opiekuńczo- wychowawcza dla dzieci.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje również w swojej codziennej pracy z rodzinami inne
struktury, które również wspierają rodziny w różnych aspektach życiowych:
1) Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu podejmuje działania mające na celu
przeciwdziałanie problemom dotyczącym nadużywania alkoholu. Udziela porad diagnostycznych, prowadzi
terapię indywidualną i grupową.
2) Oświata
Na terenie Gminy istnieje dość dobrze funkcjonująca struktura przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada
rekreacyjne.

dobrze wyposażone i zorganizowane zaplecze sportowo –
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4) Centrum Kulturalno – Biblioteczne natomiast realizuje zadania w zakresie popularyzacji kultury poprzez
organizację i obsługę imprez kulturalnych, organizację różnorodnych zajęć.
5) Komisariat Policji
Dzielnicowi biorą udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupach roboczych.
6) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży
pomocy psychologiczno-pedagogicznej a rodzicom i nauczycielom wskazówek wychowawczych oraz tych
związanych z właściwym kształceniem dzieci i młodzieży.
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie prowadzi wsparcie specjalistyczne dla osób
dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą domową ( psycholog, terapeuci etc.) oraz prowadzi Punkt
Interwencji Kryzysowej dla osób doznających przemocy domowej.
8) Organizacje Pozarządowe
W Gminie bardzo aktywnie działa wiele organizacji pozarządowych, które realizują zadania wynikające
z realizacji Programu.
9) Sołtysi, Rady Sołeckie. Ściśle współpracują z instytucjami i organizacjami na rzecz poprawy
funkcjonowania lokalnych społeczności, w tym rodzin , poprzez organizację różnorodnych inicjatyw, spotkań.

V. Główne cele Programu

CEL I

CEL II

CEL III

CEL I V

Promocja
zdrowego stylu
życia, wspieranie
wychowawczej
roli szkoły
i rodziny

Zmniejszenie rozmiarów
aktualnie istniejących
problemów alkoholowych
i innych zjawisk
patologicznych, w tym
przeciwdziałanie przemocy

Zapobieganie powstawaniu
nowych problemów
alkoholowych, narkomanii
oraz innych zjawisk
patologicznych

Wspomaganie merytoryczne
i finansowe organizacji
pozarządowych oraz osób
fizycznych, którzy swoim działaniem
przyczyniają się do przeciwdziałania
patologiom
i
kształtowania pozytywnych postaw
społecznych

Lp.

DZIAŁANIA

OKRES
REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIK

ŻRÓDŁA
FINANSOWANIA

CEL 1: Promocja zdrowego stylu życia, wspieranie wychowawczej roli szkoły i rodziny
1.1 Prowadzenie na
terenie szkół
i innych placówek
oświatowo –
kulturalnych
programów
profilaktycznych dla
dzieci
i
młodzieży
1.2 Realizacja
programów
profilaktycznych dla
rodziców

2018 r.

2018 r.
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przedszkola,
szkoły, CKB

- Liczba
uczestników –
dzieci i
młodzieży

Budżet Gminy –
8.000 zł.
- wkład własny
szkół i
placówek

przedszkola,
szkoły

Liczba
programów

Budżet Gminy
–
5.000 zł.
- wkład własny
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szkół i
przedszkoli
Budżet Gminy –
1.500 zł.

1.3 Ogólnopolska
Kampania
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
1.4 Dofinansowanie
szkoleń w zakresie
pracy
profilaktycznej z
dziećmi, młodzieżą
oraz rozwijanie
umiejętności
prowadzenia zajęć
profilaktycznych
organizowanych dla
nauczycieli

2018 r.

szkoły

2018 r.

szkoły, firmy
szkoleniowe

1.5 Udział Gminy
w XIX Warmińsko –
Mazurskich Dniach
Rodziny

2018 r.

MOPS, szkoły,
organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia

Liczba osób
biorących udział
w imprezach

Budżet Gminy 4.000 zł.

1.6 Promowanie
aktywnych form
spędzania wolnego
czasu
-dofinansowanie
budowy siłowni
plenerowej ze strefą
relaksu na ulicy
Grudziądzkiej

2018r.

Urząd Miejski

Liczba osób
korzystających z
infrastruktury

Budżet Gminy 45.400 zł.

RAZEM

65.900 zł

Lp.

DZIAŁANIA

Liczba dzieci
i młodzieży
uczestniczących
w kampanii
Liczba
przeszkolonych
osób –
nauczycieli
W latach 2013 – 2017
zostało
przeszkolonych 40
nauczycieli w zakresie
prowadzenia
programów profil.
(spójrz inaczej na
agresję, szkoła dla
rodziców, stop
narkotykom)

OKRES
REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIK

Budżet Gminy 2.000 zł.
W roku 2018 planuje
się szkolenie do 20
nauczycieli w
zakresie prowadzenia
profil.
„Cyberuzależnienie”
(internet ,telefony)

ŻRÓDŁA
FINANSOWANIA

CEL OPERACYJNY 2: Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych
zjawisk patologicznych, w tym przeciwdziałanie przemocy
2.1 Prowadzenie Świetlicy
Opiekuńczo Wychowawczej

2018 r.

MOPS,

Liczba dzieci
z rodzin
dysfunkcyjnych

Budżet Gminy –
30.000 zł.

Ze świetlicy korzysta
ok. 20 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.

2.2 Szkolenia Zespołu
Interdyscyplinarnego

2018 r.

MOPS, firma
szkoleniowa

2.3 Dyżury psychologów –
rozwiązywanie
problemów
emocjonalnych

2018 r.

MOPS,
psycholodzy

Id: 2B75604A-35F8-4531-B5FE-AE70296A5A69. Podpisany

Ilość szkoleń
członków
Zespołu i Grup
Roboczych
Liczba
udzielonych
porad dla
rodzin/osób

Budżet Gminy, 2.000 zł.
Budżet Gminy, 18.000 zł.
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Do końca listopada
br. udzielono 190
porad dla 70 osób

młodzieży i dorosłych
2.4 Działalność Gminnej
Komisji
Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych –
szkolenia, zakup
niezbędnych
materiałów, dyżury
informacyjno –
konsultacyjne
członków Komisji (raz
w miesiącu)
2.5 Promowanie
zdrowego trzeźwego
stylu życia wśród
kierowców poprzez
udział w policyjnych
akcjach badania
trzeźwości kierowców
tzw. „Trzeźwych
Porankach”
nagradzanie
trzeźwych kierowców
drobnymi gadżetami.
2.6 Mediacje rodzinne –
Niebieska Karta

Lp.

2018 r.

Urząd Miejski,
MOPS

Ilość szkoleń
Ilość posiedzeń
Ilość konsultacji

Budżet Gminy, 5.000 zł.

2018 r.

policja, Gminna
Komisja RPA

Ilość akcji, ilość
narodzonych
kierowców

Budżet Gminy
1.000 zł.

2018 r.

MOPS, policja

Liczba osób
korzystających
z programu
RAZEM

Budżet Gminy, 2.000 zł.
58.000 zł

DZIAŁANIA

OKRES
REALIZATORZY
WSKAŹNIK
ŻRÓDŁA
REALIZACJI
FINANSOWANIA
CEL OPERACYJNY 3: Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz innych zjawisk
patologicznych.

3.1 Organizowanie
pozalekcyjnych
zajęć sportowych
dla dzieci,
młodzieży
i
dorosłych
3.2 Organizacja
kolonii i obozów
letnich dla dzieci i
młodzieży

2018 r.

MOPS, OSiR,
Liczba osób
stowarzyszenia
korzystających
sportowe, kluby z programu
sportowe, szkoły

Budżet Gminy –
21.600 zł.

2018 r.

MOPS, firmy
organizujące
kolonie

Budżet Gminy –
10.000 zł.

Liczba
uczestników
kolonii
RAZEM
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Lp.

DZIAŁANIA

OKRES
REALIZACJI

REALIZATORZY

WSKAŹNIK

ŻRÓDŁA
FINANSOWANIA

CEL OPERACYJNY 4: Wspomaganie merytoryczne i finansowe instytucji, organizacji pozarządowych oraz
osób fizycznych, którzy swoim działaniem przyczyniają się do przeciwdziałania patologiom i kształtowania
pozytywnych postaw społecznych.
4.1 Programy
2018 r.
organizacje
Ilość zajęć
Budżet Gminy –
młodzieżowe
pozarządowe,
20.000 zł.
pozaszkolne
osoby fizyczne
4.2 Realizacja zajęć
2018 r.
sołectwa,
Liczba
Budżet Gminy –
opiekuńczo –
organizacje
uczestników
60.000 zł.
wychowawczych
pozarządowe
zajęć
w świetlicach
wiejskich.
RAZEM
80.000 zł

Zadania 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 4.1, 4.2 - będą realizowane na podstawie wyboru złożonych ofert
programowych zaopiniowanych przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

VI. Realizacja Programu
1. Realizacja programu nastąpi:
a) Poprzez nabór ofert w zakresie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych zaopiniowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
b) W wyniku stałych działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz ofert związanych z reintegracją
społeczno - zawodową dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Podmioty, które skorzystają ze środków finansowych na zadania związanie z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązane zostaną do złożenia
sprawozdania z realizacji programu. Nie złożenie sprawozdania w okresie 30 dni po zrealizowaniu oferty
skutkować będzie odmową przyznania środków na realizacje programu w roku następnym.
3. Oferty programowe należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
4. Oferty programowe mogą składać:
 jednostki pomocnicze gminy,
 placówki oświatowe, kulturalne, sportowe,
 organizacje pozarządowe,
 kościoły i związki wyznaniowe,
 osoby fizyczne posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
5. Obsługę administracyjno – organizacyjną Gminnego Programu prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
6. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i innych środków uzyskanych na rzecz realizacji programu w ramach zadań
konkursowych, dotacji, itp.
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VII. Zasady Wynagradzania Członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Za udział w pracach Komisji członkom Komisji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
niezależnie od ilości posiedzeń Komisji w danym miesiącu.
Posiedzenia Komisji muszą się odbywać co najmniej 1 raz w miesiącu.
Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust 1 ustala się:
a) dla przewodniczącego Komisji w wysokości 350 zł.
b) dla Sekretarza Komisji w wysokości 350 zł.
c) dla członków Komisji w wysokości 250 zł.
Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest lista obecności z umieszczonym na niej podpisem.
Wynagrodzenie pokrywa się z budżetu gminy.
Zasady otrzymywania i wypłacania wynagrodzenia:
a) za nieobecność członka na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego lub Sekretarza dokonuje
się potrąceń,
b) potrąceń dokonuje się proporcjonalnie do nieobecności na zwołanych posiedzeniach w danym
miesiącu, ustalając kwotę podlegającą potraceniu w sposób następujący :ilość nieobecności dzieli się
przez ilość
posiedzeń zwołanych w danym miesiącu i mnoży przez kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia
miesięcznego ustalonego w/w zasad ujętych w§ 10 ust. 3,
c) potrąceń dokonuje Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
na podstawie miesięcznego wykazu członków Komisji nieobecnych na posiedzeniach,
d) wykaz o którym mowa w punkcie 3 sporządza sekretarz Komisji na podstawie listy obecności
członków Komisji sporządzanej z każdego posiedzenia,
e) podstawę wypłacenia wynagrodzenia stanowi lista płac sporządzona przez Referat Budżetu
i Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście na podstawie listy obecności
z posiedzenia,
f) wynagrodzenia wypłacane są 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
g) jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane będzie w dniu
poprzedzającym ten dzień,
h) wynagrodzenie jest wpłacane na konto wskazane przez członka Komisji.

VIII. Postanowienia Końcowe
1. Realizację programu powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym
Mieście.
2. Kierownik Ośrodka przedkłada informację z realizacji programu ujętą w sprawozdaniu z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opracował: Józef Grygianiec – Gminny Koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/335/2018
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Preliminarz wydatków na rok 2018,
związany z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii

L.p.

1.

Nazwa zadania

Szacunkowa
realizacja za
rok 2017
(w zł)

Plan na rok
2018
(w zł)

Profilaktyka szkolna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
zgodnie z treścią rozdziału I § 3 p.1, 2, 3 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii






Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo
- kulturalnych programów profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży i rodziców – 8.000 zł.
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych
w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz
rozwijanie
umiejętności
prowadzenia
zajęć
profilaktycznych
organizowanych
dla
nauczycieli,
pedagogów, psychologów – 2.000 zł.
Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców
– 5 000 zł.
Ogólnopolska kampania dla uczniów „Zachowaj Trzeźwy
Umysł „ – 1.500 zł.
Rezerwa – 3. 500 zł.

27.911 zł

20.000 zł

Zadania te będą realizowane na podstawie wyboru złożonych
ofert programowych zatwierdzonych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
zgodnie z treścią rozdziału I §3 p.12 a, b, c Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Dyżury:
 Psycholog – specjalista ds. narkomanii - rozwiązywanie
problemów emocjonalnych u dorosłych – 15.000 zł.
 Psycholog dla dzieci i młodzieży – rozwiązywanie
problemów rodzinnych, szkolnych – 3.000 zł.
 Szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.000 zł.
 Mediator -Mediacje rodzinne w zakresie procedury
Niebieskiej Karty - 2.000 zł.
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20.000 zł

22.000 zł
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3.

Programy profilaktyczne, sportowe dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
zgodnie z treścią rozdziału I §3 p.5,7,9 Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
 sport – 21.600 zł.
 XIX Warm. – Maz. Dni Rodziny – 4.000 zł.
 realizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych
w świetlicach wiejskich – 60.000 zł.

100.000 zł

131.000 zł

90.000 zł

60.000 zł

3.000 zł

6.000 zł

Zadania będą realizowane na podstawie wyboru złożonych
ofert programowych zatwierdzonych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu –
dofinansowanie budowy siłowni plenerowej ze strefą
relaksu na ulicy Grudziądzkiej – 45.400 zł.

4.

5.

Działania pozaszkolne kierowane do dzieci i młodzieży
zgodnie z treścią rozdziału I §3 p.4,6,8,9,10,11 Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży
– 10.000 zł.
 realizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych
w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 30.000 zł.
 programy młodzieżowe pozaszkolne – 20.000 zł.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych



szkolenia , zakup niezbędnych materiałów związanych
z pracami Komisji RPA – 5.000,00 zł
udział członków Komisji w akcjach „Trzeźwy Poranek” –
1.000,00 zł.

.
6.

Inne wydatki
 koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Profilaktyki i
Pomocy Rodzinie – 10.000 zł.
 podróże służbowe, szkolenia i konferencje – 405 zł.
 wynagrodzenie osobowe pracowników – 74.000 zł.

76.514 zł

84.405 zł

Razem – 323.405 zł
Uwaga: Koszty wskazane w kolumnie „Nazwa zadania” są określone szacunkowo. Możliwe są przesunięcia
pomiędzy zadaniami określonymi w poszczególnych tematach.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/335/2018
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 25 stycznia 2018 r.

OFERTA PROGRAMOWA
na realizację zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nazwa zadania
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

I. Informacje o Wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Dokładny adres do korespondencji, telefon
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
3. Forma prawna Wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie i finansowo za realizację zadania, telefon, e-mail.
…………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
II. Dane dotyczące zadania
1. Opis zadania.
……………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
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Działania profilaktyczne podczas realizacji zadania.
…………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..…
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania
…………………………………………………………………………………………………………………...…
3. Miejsce realizacji zadania
…………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..……
4. Planowana liczba osób objętych zadaniem
…………………………………………………………………………………………………………...……...….
5. Sposób rekrutacji odbiorców
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Współpraca z instytucjami, placówkami, organizacjami, osobami podczas realizacji zadania (jakimi
i w jakim zakresie)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Osoby realizujące zadanie (uprawnienia, wykształcenie, szkolenie)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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III. Koszty zadania
1. Całkowity koszt zadania (projektu)
……………………………………………………………………………………………………………………
Wysokość środków własnych zaangażowanych w realizację zadania
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Szczegółowy preliminarz kosztów zadania (projektu)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy na realizację w/w zadania wnioskodawca otrzymał inne środki finansowe. Jeśli tak, proszę podać
wysokość kwoty.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy wnioskodawca już realizował zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Jeśli tak, proszę podać okres i nazwę zadania.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Pieczątka i podpis osoby
odpowiedzialnej za zadanie

Potwierdzenie przyjęcia oferty

Data przyjęcia oferty………………………………………………
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