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I. WSTĘP 

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych                            

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz 

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Zbiór 

powyższych działań spisany jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez 

Radę Gminy. 

Nadmierne spożywanie alkoholu oraz zażywanie substancji psychoaktywnych 

stanowi poważny problem, zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i ogółu społeczeństwa. 

Alkoholizm i narkomania w dzisiejszych czasach, stały się trudnymi problemami społecznymi, 

które stanowią obecnie duże wyzwanie cywilizacyjne, o szerokim zasięgu. 

Gmina Ostróda prowadzi szereg działań, ukierunkowanych na aktywne 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym oraz minimalizowanie tych, jakie już 

występują. 

1. Realizacja powyższych zadań opiera się na następujących dokumentach prawnych: 

· Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.  Poz. 1356 z póź. zm.) 

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

· Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 (Dz. U. z 2012r. poz. 124)  

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2013. poz. 182 z póź. zm.) 

 

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. uwzględnione zostały wskazówki 

wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki          

i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb 

związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii 

stosownymi uchwałami Rady Gminy Ostróda. 

 
1. Zasoby służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 
1.1 Placówki : 

 Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ostródzie, 

 NZOZ PULS – Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Kajkowie,          
gm. Ostróda, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, 

 Referat Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji                   
w Ostródzie, 

 Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Zespół Kuratorów Sądu Rejonowego                          
w Ostródzie, 

 gminne placówki oświatowo – wychowawcze  
 

1.2 Kadra: 

 Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień,  

 pracownik Gminnego Centrum RPU, 

 psycholog współpracujący z Gminnym Centrum RPU, 

 biegli sądowi z zakresu uzależnień (psycholog i psychiatra) współpracujący               
z Gminnym Centrum RPU, 

 7 członków Gminnej Komisji RPA,  

  realizatorzy szkolnych programów profilaktycznych, 

  pedagodzy szkolni, 

  pracownicy socjalni, 

 dzielnicowi – policjanci KPP Ostróda, 
 
 

1.3 Finanse 
 
Na realizację zadań zawartych w  Gminnym Programie Profilaktyki                                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
przeznaczono fundusze, pozyskiwane  z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

 
II. ZADANIA   WŁASNE   GMINY 
 

1. Zadania   dla   samorządu   gminnego  w  zakresie: 
 

- obowiązku   kształtowania   polityki   alkoholowej,  rozwiązywania   problemów  
wynikających   z    nadmiernego   spożycia alkoholu oraz profilaktyki  dotyczącej  
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      uzależnień   zostały   określone   przez   ustawodawcę  zapisem  w  art. 41 ust. 1   
 ustawy  o   wychowaniu     w    trzeźwości   i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi ,    który   
stanowi,   iż   „prowadzenie     działań                związanych    z    profilaktyką                               
i    rozwiązywaniem  problemów    alkoholowych    oraz   integracji   społecznej osób 
uzależnionych od   alkoholu   należy  do   zadań   własnych   gminy”, 

 
- obowiązku przeciwdziałania narkomanii, kształtowania polityki społecznej, rozwiązywania 

problemów wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyki dotyczącej uzależnień 
zostały określone przez ustawodawcę zapisem w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii ,  który  stanowi,  iż „ przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych 
gminy”. 

 
 
Zadania wskazane w w/w ustawach, a realizowane w ramach  Programu Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmują: 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem 

narkotyków i nadużywaniem alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej,                             

a w szczególności ochrony przed przemocą   w rodzinie, 

3. 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, 

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹         

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 
2. Cele i założenia programu 

- zmniejszenie aktualnie występujących rozmiarów problemów alkoholowych                     
oraz problemów związanych z używaniem narkotyków, 
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- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami 
alkoholowymi i problemami związanymi z używaniem narkotyków, 
 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów spowodowanych nadmiernym spożyciem 
alkoholu i używaniem narkotyków, 

 
- zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nadużywanie 

alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość, 
 

- prowadzenie działań w ramach lokalnego systemu pomocy rodzinom z problemem 
alkoholowym lub / i narkotykowym, 
 

- prowadzenie działań profilaktycznych na temat używek w gminnych placówkach 
oświatowych, 

 
- wspieranie przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego trybu życia 

wolnego od nałogów u mieszkańców gminy Ostróda w celu ochrony przed marginalizacją 
społeczną i wykluczeniem społecznym, 

 
- reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych i współuzależnionych, 

 
 
 
 
3. Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia pozytywnych efektów działań są: 
 

- ograniczenie i zmiana  struktury spożycia napojów alkoholowych, 
- zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z obrotem      

         napojami alkoholowymi, 
- stosowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi  

         postawami i postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających  
         narkotyków, 

- zmiana zachowań i postaw obywateli oraz instytucji związanych z ochroną dzieci  
         i młodzieży przed skutkami używania alkoholu i narkotyków,  

- stosowanie nowoczesnych strategii i metod w pracy nad rozwiązywaniem  
         problemów alkoholowych i problemów związanych z używaniem narkotyków 
 
 
 
III. ZADANIA I METODY REALIZACJI CELÓW ZAWARTYCH W PROGRAMIE  
 
ZADANIE  I         Zwiększenie   dostępności     pomocy   terapeutycznej 
                               i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
   
Cel :   leczenie  osób  uzależnionych   od   alkoholu  i  narkotyków    
 oraz    zmniejszenie   ich    degradacji    psychofizycznej 
 i   przedwczesnej   śmiertelności  
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1. Prowadzenie działań zgodnie z procedurą postępowania wobec osób nadużywających 
alkoholu i używających narkotyków w Gminnym Centrum Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień w Ostródzie  

 
1) metody i sposoby realizacji 

 przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób nadużywających alkoholu i / lub 
używających narkotyków, 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dot. nadużywania alkoholu i / lub 
używania narkotyków, 

 zbierania dodatkowych informacji celem uzupełnienia wywiadów środowiskowych, 

 przeprowadzanie testów przesiewowych z osobami nadużywającymi alkoholu, 

 prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia 
odwykowego, 

 prowadzenie dokumentacji związanej z powyższymi sprawami, 

 współpraca z  Komendą Powiatową Policji w Ostródzie, Sądem Rejonowym                       
w Ostródzie, Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostródzie oraz 
Centrum Psychiatryczno - Odwykowym w Kajkowie.  

 
2) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i  Rozwiązywania   Problemów Uzależnień, 

 pracownik Gminnego Centrum   RPU  
 

2.   Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób używających narkotyków, 
nadużywających alkoholu  oraz osób  uzależnionych od narkotyków, alkoholu. 

 
1) metody i sposoby realizacji: 

a)  zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa i indywidualnych    konsultacji  oraz 
terapii krótkoterminowej dla osób eksperymentujących z narkotykami                                
i  nadużywając alkoholu,                                                                                                                        

 b)    zakup   świadczeń   zdrowotnych  na   rzecz   mieszkańców   gminy  Ostróda                        
w   niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  działających na terenie  miasta i    gminy 
Ostróda 

 
2) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik  Wójta  ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Uzależnień 

 
3. Kontynuowanie   działalności   Gminnej    Komisji    Rozwiązywania  Problemów   

   Alkoholowych w Ostródzie. 
 
1)  metody i sposoby realizacji: 

a)      ocena zebranego materiału dowodowego i wnioskowanie w sprawach   
         dotyczących  osób  nadużywających  alkoholu, 
b)     zlecanie przeprowadzenia dodatkowych wywiadów środowiskowych  
         dotyczących osób nadużywających alkoholu, 
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c)      zlecanie biegłym sądowym (psychologowi i psychiatrze) wykonania badań 
          i  sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu,  
d)      kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego,  
e)       uczestniczenie przedstawiciela Gminnej Komisji RPA w charakterze   

 pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym dotyczącym orzeczenia     
obowiązku leczenia odwykowego 

 
2)     odpowiedzialni  za realizację: 

-  Pełnomocnik Wójta  ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień 
-   Gminna   Komisja   Rozwiązywania    Problemów   Alkoholowych 

 
4. Kontynuowanie merytorycznej współpracy z :  
          -     NZOZ PULS  - Centrum Psychiatryczno-Odwykowym  w   Kajkowie  

 -     Oddziałem  Odwykowym   Szpitala  Miejskiego w Iławie. 
          -      Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Ostródzie 
 
1) metody i sposoby realizacji: 

a) kierowanie osób nadużywających alkoholu i używających narkotyków  
(po odbyciu rozmów motywujących) na  terapię  i  leczenie  odwykowe, 
b) bieżące monitorowanie usług medycznych i terapeutycznych świadczonych    
przez NZOZ PULS,  Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia   w Ostródzie              i  

oddział odwykowy szpitala w Iławie  na rzecz  pacjentów  z   terenu  gminy   Ostróda, 
c) uczestnictwo pełnomocnika, członków Gminnej Komisji RPA i pracownika  
Gminnego Centrum RPU w szkoleniach, naradach i konferencjach  
organizowanych przez wymienione zakłady opieki zdrowotnej, 

 
2) odpowiedzialni za realizację: 

-   Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień, 
-   pracownik Gminnego Centrum RPU 

 
ZADANIE  II   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem 

narkotyków i nadużywaniem alkoholu   pomocy  psychospołecznej  i    prawnej. 
                              
 
Cel:    zmniejszenie  ilości   i   dolegliwości  zaburzeń  życia   
           rodzinnego  związanych   z  używaniem narkotyków  
           i   nadużywaniem   alkoholu  
1. Prowadzenie działań zgodnie z  przyjętą  procedurą udzielania pomocy rodzinom                     
z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym w Gminnym Centrum Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień  w Ostródzie.  
 
1)  metody i sposoby realizacji: 

a)przyjmowanie zgłoszeń dot. nadużywania alkoholu i/lub używania narkotyków, 
b) prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dot. nadużywania  
c) alkoholu i/lub używania  narkotyków, 
d) zbieranie dodatkowych informacji na temat zgłoszonych problemów, 
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e) udzielanie  informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy psychologicznej, socjalnej  i prawnej 
przez  członków  rodzin  z problemem alkoholowym i/lub narkotykowym,  

f)  udzielanie  informacji   dot. przebiegu leczenia odwykowego, 
g) udostępnienie fachowych wydawnictw, broszur i ulotek, 

 
2) odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik  Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień  

 pracownik Gminnego Centrum RPU 

  
2. Pomoc   psychologiczna  i   terapeutyczna  

 
1)    metody i sposoby realizacji: 

a)   zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa i indywidualnych  konsultacji  oraz 
terapii krótkoterminowej dla dorosłych członków rodzin               z problemem  alkoholowym, 

  b)  zakup świadczeń  zdrowotnych  na   rzecz   mieszkańców   gminy  Ostróda                                  
w  niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  działających na terenie  miasta   i gminy 
Ostróda  

 
        2)  odpowiedzialni za realizację 

-    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  
 

3. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 
 1) metody i sposoby realizacji: 
Sfinansowanie/dofinansowanie  kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci  rodzin z problemem 
alkoholowym. 
  2)  odpowiedzialni za realizację 

-    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień  
         

ZADANIE  III           Prowadzenie   profilaktycznej    działalności    informacyjnej 
                                 i     edukacyjnej    w    zakresie   rozwiązywania   problemów  
                              alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ,  w  szczególności  dla        
         dzieci  i   młodzieży.  
 

 Cel:       opóźnienie    pierwszej    inicjacji     alkoholowej  
   i  narkotykowej  oraz propagowanie  zdrowego    
             stylu   życia 
 
1. Sposób realizacji zadania odbywać się będzie poprzez: 
 

    1).Wdrażanie w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych programów 
profilaktycznych uczących umiejętności zdrowego i trzeźwego stylu życia; 

 

2) Realizacja  profilaktyki    dla   dzieci   i   młodzieży   w  gimnazjach, szkołach  podstawowych i  
przedszkolach samorządowych  na  terenie  gminy  Ostróda, odpowiadającej standardom 
wyznaczonym przez nowoczesne technologie    profilaktyczne, w tym:  

 profesjonalne przygotowanie realizatorów, 

 kompletny (godzinowy) scenariusz działań, 
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 zaplanowaną ewaluację  
 
3)Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla Rodziców 
 
4)  Propagowanie, współfinansowanie lokalnych kampanii profilaktyczno- edukacyjnych 
 
5) Współudział  w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 
problematyki alkoholowej, narkomanii, nikotynowej oraz przemocy domowej i rówieśniczej 
 
6) Prowadzenie  działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy               
na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
 
7) Prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych 
 
8)  Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 
 
9) Realizacja środowiskowych programów skierowanych do dzieci i młodzieży 
 
10) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwecyjnych, mających na celu ograniczanie 
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia 
 
11) Szkolenia, kursy specjalistyczne w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą 
oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych                       
dla nauczycieli, pedagogów, psychologów 
 
12) Udział rodziców w „Szkole dla Rodziców”. Spotkania odbywać się będą w szkołach 
zgłoszonych do programu. 
 
13) Kampania dla przedszkolaków  „Bezpieczna droga do szkoły – odblaski ratują życie.” 
 
14) Realizacja programu profilaktycznego „Odlot” dla uczniów Gimnazjów  
 
metody i sposoby realizacji: 

1. Finansowanie zakupu materiałów, wydawnictw i usług niezbędnych do realizacji 
szkolnych programów profilaktyki wg  ofert  złożonych przez dyrektorów i 
koordynatorów  programów  z gminnych placówek szkolno-wychowawczych, 

2. Finansowanie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, które odwołują się do 
strategii profilaktycznych, i które konstruktywnie wpływają na postawy młodych ludzi 
wobec używek 

3. Przeprowadzenie diagnozy środowiska, uwzględniającą analizę problemów oraz 
zapotrzebowanie na działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

4. Zakup ulotek, broszurek, plakatów, związanych z przystąpieniem do ogólnopolskich 
kampanii społecznych 

5. Finansowanie szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych  
6. Sfinansowanie zakupu odblasków 
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odpowiedzialni za realizację: 

-  Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów  Uzależnień, 
-  pracownik Gminnego Centrum RPU 

 
 
ZADANIE   IV         Wspomaganie   działalności   instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  
                                fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
                                i   narkotykowych 
 
 
Cel:    wykorzystanie świadczonych usług o charakterze  
          profesjonalnym do realizacji zadań wynikających z gminnego programu   
 
 
1. metody i sposoby realizacji: 

 współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych  
działaniach i realizowanych przedsięwzięciach, 

 zlecanie  prowadzenia  szkoleń   profesjonalnym   realizatorom  zewnętrznym, 

 współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji  
działań i przedsięwzięć ujętych w niniejszym programie, 

 współorganizowanie i dofinansowanie  lokalnych kampanii edukacyjnych  
związanych z profilaktyką problemów alkoholowych i narkotykowych,  

 współdziałanie w inicjatywach na rzecz trzeźwości organizowanych  przez 
stowarzyszenia, parafie, sołectwa, kluby sportowe i  jednostki Ochotniczej  Straży 
Pożarnej oraz organizacje pozarządowe, 

 aktywny udział w ogólnopolskich  społecznych  kampaniach  edukacyjno- 
informacyjnych, 

 finansowanie udziału w szkoleniach, naradach i konferencjach z zakresu  
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych pracownika Gminnego 
Centrum oraz członków Gminnej Komisji RPA,  

 
2. odpowiedzialni za realizację: 

-    Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień 
-    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 
 
ZADANIE  V               Podejmowanie   interwencji   w    związku   z    naruszeniem     
                                   przepisów    określonych   w   art.  131   i    15  ustawy    o 
                                   wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 
Cel:      zmniejszenie  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym  
 
Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu                   
(z wyjątkiem piwa) określa Uchwała Nr XXXVII/299/01 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 sierpnia 
2001 roku: 
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w sprzedaży detalicznej 60 punktów 
w sprzedaży gastronomicznej 15 punktów 
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości poniżej 4,5 % oraz piwa nie 
podlega limitowaniu.  
 
 

1. metody i sposoby realizacji: 
 

 opiniowanie przez Gminną Komisję RPA wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy dot. limitu 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych  i   ich lokalizacji, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach naruszenia 
przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych,                               
w szczególności reklamy skierowanej do młodzieży, 

 podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych sytuacjach, sprzedaży   
napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim oraz na kredyt lub pod 
zastaw 

 
     2.    odpowiedzialni za realizację: 
       
         - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
 
ZADANIE  VI         Wspieranie    zatrudnienia     socjalnego      poprzez   
                                organizowanie   i  finansowanie centrów  integracji    
                                społecznej        
 
  Cel:    aktywizacja    społeczna   i   zawodowa    osób                     
 uzależnionych,  które  kontynuują lub  ukończyły leczenie  odwykowe 
 

    1. metody i sposoby realizacji: 

 uczestnictwo Pełnomocnika i członków Gminnej Komisji RPA w szkoleniach dot. 
pomocy osobom objętym procesem integracji społecznej i zawodowej, 

 współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie działającym przy  Zarządzie 
Rejonowym PKPS w Ostródzie, 

 finansowanie uczestnictwa 10 mieszkańców gminy Ostróda w zajęciach integracji 
społecznej i zawodowej.  

 
    2.  odpowiedzialni za realizację: 

 Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Uzależnień. 
 
 ROZWIĄZANIA  NIEZBĘDNE  DO  REALIZACJI  ZADAŃ: 

 
1. Gminne   Centrum  Rozwiązywania  Problemów  Uzależnień   w  Ostródzie 
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-  kontynuowanie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ostróda pracownika Gminnego  
 Centrum RPU (pełen etat zatrudnienia finansowany ze środków na profilaktykę                   
i rozwiązywanie problemów uzależnień) w oparciu o zakres obowiązków służbowych, 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych etatowego pracownika Gminnego Centrum  
 RPU z zakresu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, 
- pokrycie kosztów  na zakup materiałów piśmiennych i biurowych  oraz wyposażenia, 
zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla klientów    Gminnego 
Centrum RPU, 
- zorganizowanie i sfinansowanie dyżurów psychologa, indywidualnych konsultacji  

 oraz terapii krótkoterminowej dla członków rodzin z problemem alkoholowym                        
i narkotykowym zamieszkujących na terenie gminy Ostróda. 

 
2. Gminna    Komisja    Rozwiązywania    Problemów    Alkoholowych 

 
- jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie zadań ujętych                         

w    niniejszym   programie  zgodnie z art.  41,  ust. 3  ustawy   o   wychowaniu                     
w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,   

- zgodnie   z    art.  41  ust. 5   wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy  Ostróda   określa   
zasady   wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji Rozwiązywania   Problemów   
Alkoholowych w Ostródzie,  tj;  za udział w posiedzeniu członek  Komisji otrzymuje 
wynagrodzenie   brutto  w   wysokości   120 zł   (słownie: sto dwadzieścia złotych).  
Podstawą   wypłaty wynagrodzenia   jest  podpis  na liście obecności. 

 
 

3.     Pełnomocnik   Wójta   Gminy   Ostróda   ds.   Profilaktyki  i    Rozwiązywania  
     Problemów    Uzależnień   
 
     -   jest faktycznym i realnym realizatorem zadań wynikających z gminnego       

  programu, jest pracownikiem Urzędu Gminy Ostróda zatrudnionym w wymiarze            
½  etatu,    działającym  w oparciu o stosowny   zakres obowiązków i uprawnień, 

 
 
4. Fundusze   niezbędne   do   realizacji  zadań  Gminnego Programu Profilaktyki  
      i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania   Narkomanii  
     dla gminy Ostróda na  2015 rok 
 
a) środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zgodnie z art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

 
 
- po stronie  dochodów:  wpływy z opłat za zezwolenia  na   

     sprzedaż  napojów  alkoholowych  
 

 

      w kwocie ogólnej        210.000,00 zł 
 

- po stronie rozchodów :                                                       



 

13 

 
rozdział   85153           przeciwdziałanie   narkomanii             4.000zł 

w  tym:   
§ 4210 2.000zł zakup materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania   
              narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy  na potrzeby   
              realizacji szkolnych programów profilaktyki dla uczniów   
              gimnazjów gminnych 
 
§ 4300 2.000zł zakup  usług związanych z realizacją szkolnych programów               
    profilaktycznych   dot. przeciwdziałania                    
    narkomanii i szkodliwości używania dopalaczy  na potrzeby   
              realizacji szkolnych programów profilaktyki dla uczniów   
              gimnazjów gminnych 
                                         

rozdział   85154          przeciwdziałanie alkoholizmowi                   206.000zł 
w tym: 
§ 4010    45.085,00 zł wynagrodzenie osobowe pracownika Gminnego Centrum  
                Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Ostródzie 
 

§ 4040  3.702,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Gminnego   
                          Centrum  Rozwiązywania Problemów Uzależnień w  Ostródzie 
 

§ 4110 8.864,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne 
 
§ 4120 1.300,00 zł składki na Fundusz Pracy 
 
§ 4170 10.080,00 zł wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji   
                          RPA za udział w posiedzeniach  
 
§ 4210        19.844,00 zł      zakup  materiałów  na  potrzeby:   

 działalności programowej Gminnego Centrum RPU (944,00zł), 
zakup papieru ksero (200 zł), zakup akcesoriów komputerowych 
(200 zł) 

 realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych 
(18.500zł),  

§ 4270    200,00zł zakup usług związanych z naprawami sprzętu                                                      
    biurowego Gminnego Centrum  w Ostródzie 
 
§ 4300 96.800,00  zł  zakup usług pozostałych 

 opłaty za dyżury psychologa w Gminnym Centrum RPU (3.120zł),  
 zakup usług związanych z  realizacją szkolnych i pozaszkolnych 

programów  profilaktyki  (26.000 zł),  
 dofinansowania stanowisk pracy dla   mieszkańców gminy w 

Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie w ramach integracji 
zawodowej  (12.000zł), 
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 zakup usług pozostałych – prenumerata czasopism, fachowej 
literatury (680 zł)  

 szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych 
(7.000,00zł) 

 kolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ( 36.000 zł) 
 zakup świadczeń zdrowotnych w NZOZ  dot. uzależnienia od   

alkoholu, , współuzależnień  (12.000zł), 
 
§ 4390 17.000 zł zakup usług obejmujących wykonanie opinii przez biegłych   
                          sądowych z zakresu uzależnień   (psychologa i psychiatrę), 
 
§ 4430      2.000zł opłaty  za   wpis    sądowy  wnoszony  do   spraw   o     
                orzeczenie   obowiązku  leczenia odwykowego, 
 
§ 4440  1.125zł odpis na ZFŚS od wynagrodzenia pracownika Gminnego   
                          Centrum RPU w Ostródzie, 
 
b)  środki finansowe z budżetu gminy związane z zatrudnieniem Pełnomocnika Wójta                    

ds.  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Uzależnień (w wymiarze ½ etatu). 
 
 
 
Finansowanie realizacji  Gminnego Programu  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  
oraz   Przeciwdziałaniu  Narkomanii  w  gminie  Ostróda  na 2015 r.   według  zadań: 
 
 
I.Działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień         61.474,00 zł 

 
 
1. Koszty  zatrudnienia:                            59.250,00zł 

1.1  Wynagrodzenie osobowe pracownika                         48.787,00zł 
                  1.2   Składki na ubezpieczenie społeczne                                      8.143,00 zł 
                  1.3  Składki na Fundusz Pracy                                                   1.195 ,00zł                 
       1.4  Odpis na ZFŚS                               1.125,00zł 

 
 

2. Wydatki  bieżące                              2.224,00zł 
2.1  zakup materiałów biurowych                                                                 944,00zł 
2.2  zakup usług  remontowych                                 200,00zł      
2.4 zakup papiero ksero                                                                                       200,00zł  
2.5 zakup akcesoriów komputerowych                                                             200,00zł  
2.6  zakup usług pozostałych            680,00zł 
      
 
 
                                           

II. Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               29.906,00zł 
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1.Działalność Gminnej Komisji RPA                                            10.906,00zł 

1.1 wynagrodzenie za udział w posiedzeniach(7x120złx12)                          10.080,00zł 
1.2 składki na ubezpieczenie społeczne                                     721,00zł 
1.3 składki na Fundusz Pracy                                       105,00zł 

 
2.Opinie biegłych sądowych z zakresu uzależnień                                          17.000,00zł 

1.4 opinie psychologa (40 x 170zł)                                              6.800,00zł 
1.5 opinie psychiatry   (40 x 170zł)                                              6.800,00zł 

 
3. Opłata  za wpisy  sądowe (50 x 40zł)                                                                     2.000,00zł                                    
              
III. Pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla mieszkańców gminy                            15.120,00zł 
          1. Dyżury  psychologa (52 tyg x 1h x 60zł)                                              3.120,00zł 
          2.  Zakup świadczeń zdrowotnych                                                        12.000,00zł                                 
     
    IV. Profilaktyka  uzależnień                                            55.500,00 zł 
           1. Zakup materiałów do realizacji szkolnych i pozaszkolnych 

programów profilaktyki                              18.500,00zł 
2. Zakup usług związanych z realizacją  

szkolnych i pozaszkolnych   programów profilaktyki                   28.000,00zł                          
            3. Zakup materiałów dot. narkomanii i dopalaczy                                 2.000,00zł
 4. Szkolenia dla realizorów programów profilaktycznych  
                 oraz członków Gminnej Komisji RPA              7.000,00zł
     
V. Kolonie      (60 dzieci)            36.000,00zł 

 

Kolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 
   

                                              
      VI. Integracja społeczna i zawodowa                           12.000zł 
               

1.  Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji  
Społecznej  (10 os x 12 m-cy x 100zł= 12.000zł)                                    12.000zł 
 

 
 


