
Zestawienie uwag z konsultacji społecznych 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2011 

prowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 53/I/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 stycznia 2011r.

Lp.
Nazwa 

podmiotu 
zgłaszającego

Zapis w Gminnym 
Programie Proponowane zmiany Opinia, uzasadnienie zmiany Stanowisko 

Burmistrza
1 Związek 

Żołnierzy 
Wojska Polskiego 

w Gołdapi

Rozdział II
Zawarte w programie 
kierunki działań wskazują, że 
w 2011 roku należy zwrócić 
uwagę na:
- uwzględnianie 
problematyki przemocy w 
rodzinie związanej 
z nadużywaniem alkoholu,
- uwzględnienie 
oddziaływań profilaktycznych 
na dzieci i młodzież oraz 
dorosłych,
- dalsze wspieranie 
systemu lecznictwa 
odwykowego,
- uwzględnienie 
problematyki narkomanii 
i nikotynizmu zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

Rozdział II
Przewidziane do realizacji 
w 2011 roku cele i kierunki 
działań Programu będą 
realizowane przez 
poszczególne podmioty w 
zakresie:
(Tu zasadne jest rozbić, co  
będą realizować poszczególne  
podmioty (Komisja, PIK, AA,  
szkoły / jakie, przy  
współpracy z kim,  
przynajmniej w takim 
zakresie w jakim przeznacza 
się na nie pieniądze w 
ramach sporządzonych  
planów działania).

Rozdział II  
Zmiana zapisu z dotychczasowej formy 
obligującej „tylko do zwrócenia uwagi” 
(bez przydzielenia konkretnych zadań, 
środków oraz obowiązku rozliczania się 
z ich wykonawstwa raz w roku przed 
Burmistrzem) na proponowaną, jest 
uzupełnieniem istniejącej luki. 

Nie uwzględniono



i bezdomności.
- przestrzeganie prawa 
w zakresie niepodawania 
alkoholu nieletnim 
w punktach sprzedaży na 
terenie miasta,
- zwiększenie 
oddziaływań 
socjoterapeutycznych na 
dzieci i młodzież z rodzin 
dysfunkcyjnych
- zwiększenie 
oddziaływań terapeutycznych 
osób uzależnionych

2 Rozdział V:
1. Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:  
- inicjuje działania w 
zakresie działań związanych 
z zapobieganiem 
alkoholizmowi oraz działań 
zmierzających do 
podejmowania czynności 
zmierzających do orzeczenia 
o zastosowaniu przymusu 
leczenia wobec osób 
uzależnionych od alkoholu

Rozdział V:
„określa konkretne zadania do 
wykonania na dany rok 
związane z zapobieganiem 
nałogom. Wykonuje 
czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu 
przymusu leczenia wobec 
osób uzależnionych od 
nałogów. Z wykonawstwa 
poszczególnych zadań składa 
sprawozdanie Burmistrzowi 
raz w roku”. 

Rozdział V:
Zmiana formy z dotychczasowej na 
proponowaną:
- eliminuje „wyimaginowane 
inicjowanie działań”,
- nakłada obowiązek uszczegółowienia 
konkretnych działań do wykonania na 
dany rok, nakłada obowiązek rozliczania 
się z ich wykonawstwa.

Nie uwzględniono



3 Rozdział IV
1. Dofinansowanie udziału w 
konferencjach, sympozjach 
i innych formach spotkań i 
szkoleń związanych z 
podnoszeniem kwalifikacji, 
ludzi pracujących na rzecz 
uzależnionych i ich rodzin 
oraz zwrot kosztów podróży, 
zakwaterowania oraz 
materiałów szkoleniowych

Rozdział IV: 
Anulować dotychczasową 
treść (łącząc ją z pkt 2, ppktd) 
i wprowadzić zapis: 
Realizować współdziałanie 
z Szpitalem w Gołdapi 
przeznaczając 30% 
z posiadanych środków na 
dofinansowanie oddziału 
wewnętrznego, leczącego 
osoby zatrute środkami 
odurzającymi, w tym na 
pokrycie kosztów 
przewożenia na detoks do 
Węgorzewa.

Brak w programie współdziałania 
z Szpitalem w Gołdapi oraz ujęcia 
środków na dofinansowanie powoduje, 
że na odtrucie osób przywożonych przez 
organy porządkowe oraz pogotowie 
ratunkowe zabierane są łóżka i  leki 
przeznaczone na leczenie pacjentów 
z typowymi schorzeniami dla oddziału 
wewnętrznego. 
To ogranicza ilość przyjmowanych 
pacjentów na oddział wewnętrzny (dane 
w/g dyrektora Szpitala Pana 
Jurgielewicza). Zasadne jest, aby we 
współdziałaniu ze Starostwem w 
Gołdapi oraz sąsiednimi gminami 
utworzyć w przyszłości w Szpitalu 
w ramach oddziału wewnętrznego salę 
detoksykacyjną dla osób zatrutych 
środkami odurzającymi. Rozpoczęłoby 
to bardziej efektywne leczenie osób 
uzależnionych.

Nie uwzględniono

4 Rozdział IV
2. Dofinansowywanie szkoleń 
w zakresie udzielania pomocy 
rodzinom z problemem 
alkoholowym, narkotykowym 
i doznających przemocy w 
rodzinie oraz zwrot kosztów 
podróży i zakwaterowania.

Rozdział IV 
Uzupełnić treść o zapis 
końcowy z dotychczasowego 
pkt 7. Całość winna brzmieć: 
„Dofinansowywanie szkoleń 
w zakresie udzielania pomocy 
rodzinom z problemem 
alkoholowym, narkotykowym 

Rozdział IV
Dotychczasowa treść jest zbieżna z 
Rozdz. 4 pkt 1, ppkt 7. Stąd zasadne jest 
połączenie treści obu punktów i 
wpisanie, jako jednego.

Nie uwzględniono



i doznających przemocy 
w rodzinie, w tym zwrot 
kosztów podróży 
i zakwaterowania oraz 
materiałów szkoleniowych”.

1. Ograniczyć ilość członków 
Komisji do 5-6 osób.
2. Członkowie Komisji 
otrzymują wynagrodzenie 
z należnego uposażenia 
w rozbiciu na 2 płaszczyzny:
a/ w wysokości: 50% za 
realizację przydzielonych 
indywidualnych zadań do 
wykonania, po rozliczeniu się 
z ich wykonawstwa. b/ 50% z 
tytułu udziału na posiedzeniu 
Komisji.

Ad. 1
Ilość członków komisji w stosunku do 
ilości mieszkańców w porównaniu 
z innymi miastami (zbliżonymi pod 
względem liczby ludności) jest 
zawyżona, stąd pochłania zbyt dużo 
nakładów w stosunku do środków 
przeznaczonych na samo leczenie osób 
uzależnionych oraz pomoc dla ich 
rodzin. 
Ad2. 
Uzależnienie uposażenia członka 
komisji: w połowie od wyników pracy 
a w połowie od obecności na 
posiedzeniu komisji da bardziej 
wymierne wyniki i efekty działania 
zarówno całej komisji jak i Programu 
walki z nałogami. W tym stanie sprawy 
wniosek jest zasadny.

Nie uwzględniono

Program jest zbyt ogólnikowy, 
spisany z literatury, często 
powielający się w treści np. Rozdział 
IV: (pkt2 i) oraz Rozdział IV: (pkt 
3g).



Rozdz. IV pkt 2b dot. zespołu 
interdyscyplinarnego jest zbyt 
ogólnikowy, nie wiadomo, w jakim 
zakresie wsparcie ma być udzielane. 
Z Programu wynika, że gro pieniędzy 
przeznaczone jest sukcesywnie na 
zakup programów edukacyjnych, 
szkolenia, materiały biurowe oraz 
wynagradzanie członków Komisji, 
czyli zaplecze logistyczne. 
Rozbudowane programy szkoleniowe, 
materiały biurowe itp. dla osób 
zajmujących się osobami 
uzależnionymi pochłaniają ≈90% 
środków, co stanowi niewspółmierny 
% do nakładów na samo leczenie, 
pomoc uzależnionym oraz ich 
rodzinom. Z powyższego nasuwa się 
wniosek, ze w większości pieniądze 
są pochłaniane przez biurokrację, 
przez co efekty działań odwykowych 
są mizerne. Zasadnym byłoby, aby 
została zachowana przybliżona 
proporcja:  50/50 %.

W Programie brakuje wskazania 
rozdysponowania pieniędzy środków 
uzyskanych z zezwoleń na obrót 
alkoholem z rozbiciem, „komu, na co 
ile, w ramach sporządzenia planu 

Nie uwzględniono



stanowiącego integralną część 
programu”. To przy braku obowiązku 
skutecznego rozliczania, co zrobiono, z 
jakim efektem? Budzi obawę ich mało 
efektywnego i niezbyt precyzyjnego 
rozdysponowania.

Sporządził: Barbara Michałowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

Gołdap, 21 lutego 2011r.
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