
 
                                                           

  

Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie  Chociwel na rok 2020 

 
Rozdział I 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

       Uznając życie obywateli w trzeźwości za zapewniające bezpieczeństwo w rodzinie oraz                           

za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności gminnej, organy gminy                           

są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów 

alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów                              

w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości w miejscu 

pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, rozwiązywania 

problemów narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a osobom ich doświadczającym, 

zapewnienia kompleksowej pomocy oraz integracji społecznej dla osób uzależnionych. 

 

       W działaniach podejmowanych na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii, czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie organy gminy współdziałają 

z kościołami znajdującymi się na terenie gminy oraz z organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami i innymi specjalistycznymi jednostkami, których celem jest krzewienie trzeźwości 

i abstynencji, działania na rzecz bezpiecznej rodziny, w celu prawidłowego realizowania przez nią 

funkcji wychowawczych,. 

 

        Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie 

powinny być realizowane poprzez kształtowanie polityki społecznej a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, zapobiegawczą i funkcyjną, 

2) ograniczenie dostępności alkoholu, 

3) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje obywateli 

do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i narkotyków, 

4) działanie mające na celu leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych; ograniczenie 

szkód zdrowotnych; terapię sprawców i osób doświadczających przemocy, 

5) zapobieganie i usuwanie negatywnych następstw nadużywania alkoholu, narkotyków, stosowania 

przemocy, 

6)zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania alkoholu i narkotyków, 

posiadania substancji, których używanie może prowadzić do uzależnienia narkotykowego. 

 

Rozdział II 

DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE I MIEŚCIE CHOCIWEL 

1. Z danych Posterunku Policji w Chociwlu wynika, że wg stanu na dzień 15.11.2019 r.: 

a) przeprowadzono 15 interwencji domowych związanych z nadużywaniem alkoholu, 

b) zatrzymano i przewieziono do wytrzeźwienia 2 mieszkańców Gminy Chociwel, 

c) złożono  do komisji 6 wniosków o leczenie odwykowe, 

d) nie zatrzymano w kontrolach drogowych osób znajdujących się pod wpływem alkoholu 

kierujących  rowerami i pojazdami silnikowymi, 

e) przeprowadzono około 15 rozmów profilaktycznych z osobami nadużywającymi alkoholu, 

f) nie skierowano do Sądu Rejonowego w Stargardzie wnioski o ukaranie dotyczące popełnienia 

wykroczenia po spożyciu alkoholu, w tym: 

1. 0 wniosków dot. prowadzenia pojazdu lub roweru , 

2. 0 wniosków dot. zakłócania ładu i porządku publicznego . 



g) ukarano 15 osób mandatami karnymi za wykroczenia popełnione po spożyciu alkoholu w tym: 

1. 5 dot. zakłócania ładu i porządku publicznego, 

2. 10 dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości (art. 43 ust. 1). 

h)nie przeprowadzono postępowań przygotowawczych przeciwko kierującym pojazdami 

mechanicznymi  w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5% alkoholu). 

      

2. Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu wynika, że wg stanu na 

dzień 15.11.2019 r.: 

1.W sposób następujący kształtuje się liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu: 

 a) problemu alkoholowego – 15 , 

 b) problemu narkomanii – 0, 

 c) przemocy w rodzinie – 3. 

 2. Źródłem danych jest: 

 a) wywiad z członkiem rodziny – 7, 

 b) wywiad z poszkodowanym – 3, 

 c) wywiad z osobą, której problem  dotyczy – 5. 

 

3. Z dostarczonych do tutejszego urzędu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych            

w roku poprzednim wynika, że: 

a) ogólna wartość sprzedanego alkoholu wyniosła -  5 856 121,81 zł, 

b) w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca wyniosła – 1 022,01 zł, 

c) w przeliczeniu na jednego mieszkańca pow. 18 roku życia  wyniosła– 1 260,19 zł. 

 

Rozdział III 

GŁÓWNE CELE 

Głównymi celami programu są: 

1.zapobieganie w Gminie Chociwel występowania negatywnych zjawisk w postaci powstawania 

nowych problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

2.promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci, młodzież i  dorosłych. 

 

Rozdział IV 

ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB REALIZACJI 

Ustala się następujące zadania i sposoby ich realizacji: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                            

od alkoholu poprzez: 

a) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówkach 

odwykowych, 

b) finansowanie pracy punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków i ich  rodzin poprzez wypłatę wynagrodzenia, zaopatrzenie w materiały biurowe, 

pomocnicze oraz  sprzęt, 

c) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomani, Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy                              

w Rodzinie, 

d) dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów w zakresie terapii 

uzależnienia od alkoholu, 

 e) kierowanie spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu i narkotyków do właściwego sądu 

celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia w tym pokrycie kosztów biegłych, i kosztów  

sądowych, 

 f) rozpowszechnianie w miejscach publicznych informacji w formie broszur, plakatów i ulotek na 

temat chorób alkoholowych oraz  możliwości ich leczenia. 

 



2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej                            

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 

a) finansowanie obozów, kolonii, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich, realizujących 

program zajęć profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

b) finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej, 

c) zorganizowanie pomocy psychologicznej, w tym skierowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

d)zorganizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci zagrożonych dysfunkcjami (wadami) 

powstałymi w wyniku wychowywania się w środowisku patologicznym, 

e) zorganizowanie pomocy prawnej i psychologicznej dla rodzin uzależnionych (wynagrodzenie, 

materiały biurowe i pomocnicze), 

f) finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez 

organizację zajęć w świetlicach o treści profilaktycznej, dożywianie dzieci biorących udział                                 

w zajęciach, zakup sprzętu sportowego, nagród, pomocy i materiałów do realizacji tych zajęć, 

g) wspomaganie prewencyjnych działań policji związanych  z działalnością profilaktyki zdrowotnej 

oraz z dowozem osób nadużywających alkoholu. 

 

3. wspomaganie i finansowanie podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

 

4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci             

i młodzieży, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych poprzez: 

a) organizowanie  i prowadzenie na terenie szkół, świetlic i innych placówek programów, 

warsztatów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

b) doposażenie  placówek prowadzących takie programy w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne 

oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, 

c) organizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie kluczowych kompetencji wychowawczych 

mających na celu  ograniczenie powielania przez dzieci negatywnych zachowań, w szczególności 

nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie, 

d) współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mających na celu 

promocję zdrowego stylu życia i promowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych 

imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży, na podstawie przedłożonych projektów 

profilaktycznych (zakup nagród, poczęstunków, strojów sportowych itp.), 

e) wszechstronne wspieranie w zakresie profilaktyki zdrowotnej rodziców, nauczycieli, pedagogów 

szkolnych, policjantów, 

f) prowadzenie na terenie przedszkoli i szkół zajęć edukacyjnych dla  rodziców z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej, 

g) finansowanie wyjazdów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

h) wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych promujących zdrowy styl życia. 

 

Rozdział V 

ZASADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

1.Finansowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Programem”, polega  m. in. na: 

a) realizacji zadań z podmiotami niezwiązanymi z budżetem gminy w formie zlecania tych zadań 

lub zawierania umów i porozumień, 

b) szkoleniu członków komisji, 

c) współfinansowaniu i pomocy w prowadzeniu działalności świetlic środowiskowych, 

d) uiszczaniu wynagrodzenia na rzecz członków komisji, finansowaniu materiałów i wyposażenia, 

e) zapłacie wynagrodzenia za badania lekarskie i sporządzoną opinię lekarską, 

f) organizacji imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych i szkół                           



z terenu gminy, 

g) finansowaniu krajowych podróży służbowych, 

h) realizacji pozostałych zadań wynikających z programu. 

 

2. Głównym źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat                             

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy harmonogram 

wydatków związanych z realizacją zadań, określa załącznik nr 1 do Programu. 

3. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 85 - ochrona zdrowia, w rozdziale 

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

4. W 2019 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się przeznaczyć kwotę 

132 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa  tysiące złotych). 

 

    Rozdział VI 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Zadania, o których mowa w Programie, realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, powołana zarządzeniem Nr 28/4/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zwana dalej 

„Komisją”. 

2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Dodatkowe posiedzenie może 

zostać zwołane na wniosek każdego z członków Komisji lub Burmistrza, o ile będzie to 

podyktowane pilnymi potrzebami. 

 

                                                            Rozdział VII 

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI 

1.Ustala  się wysokość wynagrodzenia dla: 

a)członków Komisji za udział w pracach Komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia                   

za pracę w roku 2020, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2020 r. ; 

b)przewodniczącego Komisji  w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 

2020, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia  za pracę  w 2020 r. ; 

2.Za prowadzenie w dniu posiedzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych                                 

lub wykonywanie innych prac,  członkom Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie. 

3.Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis złożony na liście obecności                                            

z posiedzenia. 

 

                                                          Rozdział VIII 

KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 

1.Nadzór nad realizacją zleconych zadań oraz ich formalne i finansowe rozliczanie prowadzi 

Przewodniczący Komisji . 

2. Przewodniczący Komisji  przedstawia w miesiącu  marcu merytoryczną i finansową ocenę 

realizacji Programu. 

3. Rada Miejska otrzyma sprawozdanie z realizacji Programu za 2020 rok do końca marca 2021 r. 

 

 

             


