
Uchwała Nr XVII / 126/ 2015

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na 2016 rok.

Na podstawie  art.  41 ust.  2  i  ust.  5  ustawy z dnia 26 października  1982r.  o  wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286) art.10 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 ze zm.) Rada Miejska

w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminy i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na 2016 rok stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pianka
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ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
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WPROWADZENIE

Jednym z  elementów  polityki  społecznej  prowadzonej  przez  gołdapski  samorząd jest

monitorowanie  problemów  alkoholowych  i  narkomanii  oraz  podejmowanie  różnych  form

działań służących ich rozwiązywaniu a także zmniejszaniu ich dolegliwości.

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Gołdap  na  2016r.  zawiera  zadania  określone

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu problemom alkoholowych, ustawie

o  przeciwdziałaniu  narkomanii,  które  będą  realizowane  w  formach  dostosowanych

do aktualnych  potrzeb  lokalnych,  z  wykorzystaniem  istniejących  zasobów  służących

rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.

Głównymi założeniami Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk

będących skutkiem nadużywania alkoholu, używania narkotyków, rozwój działań związanych

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost społecznej  świadomości

dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami.

Program uwzględnia działania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem

problemów  alkoholowych,  które  będą  skierowane  do  wszystkich  mieszkańców  naszego

miasta.  Zawiera  działania  profilaktyczno-informacyjne,  mające  na  celu  propagowanie

zdrowego stylu  życia  oraz zmianę  postaw przy użyciu  sprawdzonych i  rekomendowanych

programów profilaktycznych, odpowiadających na  środowiskowe zapotrzebowanie. Zakłada

realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Uwzględnia

system  działań  pomocowych  skierowanych  do  osób  uzależnionych,  osób  spożywających

alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak również  do ich rodzin. W celu zapewnienia

skuteczności,  uwzględnione  działania  są  długofalowe,  konsekwentnie  wdrażane  oraz

systematycznie prowadzone na terenie Gminy Gołdap.
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DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH DLA GMINY GOŁDAP

 Badania  przeprowadzone  w  2011  r.  w  ramach  Europejskiego  programu  badań

ankietowych w polskich szkołach-ESPAD wykazały, że spożycie alkoholu przez młodzież 

w  ostatnich  kilku  latach  utrzymuje  się  na  podobnym  poziomie,  jednak  powszechność

spożywania napojów alkoholowych przez nastolatki jest bliska wskaźnikom obserwowanym

u  dorosłych.  Zauważa  się  również  zacieranie  się  różnic  w  tym  względzie  pomiędzy

dziewczętami a chłopcami. Dane te wskazują , ze istnieje ogromna potrzeba podejmowania

działań  profilaktycznych  wśród  młodzieży.  Dziecko  uzależnia  się  znacznie  szybciej  niż

człowiek dorosły, a skutki działania substancji psychoaktywnych są bardzo poważne, poza

tym,  że zaburzają  procesy rozwojowe, sprawiają także że pojawia się coraz większa osób

uzależnionych w młodym wieku.

W roku 2015 jednym z celów przy realizacji zadań gminy w ramach przeciwdziałania

uzależnieniom,  była  praca  nad  ograniczaniem  dostępności  alkoholu  nieletnim  poprzez

szczegółowe  kontrole  punktów  sprzedaży   oraz  edukację  przedsiębiorców  posiadających

zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Do działań edukacyjnych włączyła się również Komenda

Powiatowa Policji.

Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy wskazała potrzebę zwiększenia

środków na profilaktykę skierowaną do uczniów szkół wszystkich szczebli:

 krytyczny  wiek,  jeśli  chodzi  o  wszelkie  środki  psychoaktywne  (alkohol,

narkotyki, papierosy) to 14 lat - początek gimnazjum;

 3/4 uczniów SP twierdzi, że osoby w ich wieku (12-13 lat) palą papierosy,  takiego
zdania są też gimnazjaliści i licealiści;

 młodzież pali na dyskotekach, imprezach, w szkole, na świeżym powietrzu;

 palą, by zaimponować innym, dla towarzystwa oraz dla lepszej zabawy (podobnie jak
alkohol);

 zdobywają papierosy tak jak alkohol - kupują im starsi znajomi, kradną z domu a od
15 roku życia coraz częściej sami sobie kupują

Warto podkreślić, że wczesna inicjacja tytoniowa otwiera drogę do używania alkoholu

i innych substancji  psychoaktywnych.  Im  starsi  uczniowie,  tym  częściej  ich  rodzice

wiedzą,  że  dziecko  pije  lub  pali  (szczególnie  od  16  roku  życia  zdają  się  nie
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ukrywać tego przed opiekunami)- taki stan pokazuje potrzebę dalszego edukowania

dorosłych-rodziców i opiekunów.

Z badania wynikało również, że :

 młodzież pije żeby lepiej się bawić, imponować rówieśnikom, 

ale także dla towarzystwa.

W  roku  2015,  realizowane  były  zadania,  które  miały  na  celu  propagowanie

alternatywnych  sposobów  spędzania  czasu  wolnego  .  Część  środków  przeznaczono  na

pozalekcyjne zajęcia, ( w tym sportowe) dla dzieci i młodzieży.

Badania potwierdziły też konieczność dalszego przeciwdziałania narkomanii. Do kontaktu z

narkotykami przyznają się uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Poważnym problemem są

„nowe” substancje psychoaktywne,  znane pod nazwa „dopalaczy”.  Zabezpieczenia prawne

okazują  się  nieskuteczne,  ponieważ  nielegalne  są  tylko  substancje  wymienione  w prawie

narkotykowym.  Pojawienie  się  nowej  substancji  różniącej  się  wzorem  chemicznym  od

znajdującej  się  pod  kontrolą,  powoduje,  że  jest  ona  legalna.  Oznacza  to  dostępność  do

używania  niebezpiecznych  substancji,  o  nieznanym  składzie.  Wyzwaniem  dla  systemu

przeciwdziałania  jest  brak  danych  na  temat  problemów  zdrowotnych,  szkód  społecznych

wymiaru  kryminalnego,  toksyczności  itd.  Zachodzi  więc  potrzeba  wczesnego  ostrzegania

i edukacji zarówno dzieci jak i dorosłych. Do realizacji programu w tym zakresie włączyła się

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi. 

Nauka  asertywności  oraz  stworzenie  młodym  ludziom  atrakcyjnych  możliwości

spędzania czasu wolnego, podczas których będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, może

być ważnym elementem działań profilaktycznych.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Zadania  zapisane  w  niniejszym  Programie,  przewidziane  do  realizacji  w  2016  roku,

są kontynuacją  działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych i odpowiadają

nałożonym na gminy zadaniom określonym w ustawach:

1. Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

2. Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

oraz dokumentach strategicznych i operacyjnych:

4. Narodowym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

na lata 2011-2015.

5. Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015.

6. Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7. Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

8. Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

9. Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

10. Wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-

mazurskim na lata 2013-2017.

11. Powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

12. Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

13. Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Gminie  Gołdap na lata  2009-

2015.

14. Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy

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

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na 2016r. został opracowany na podstawie:

 diagnozy problemów społecznych sporządzanej w 2013 roku,

 badań dostępności alkoholu nieletnim (wyniki diagnozy i badania były prezentowane

w „Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2014”,

 bieżących informacji pozyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

III. Przy opracowaniu Programu brali udział przedstawiciele:

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 Ośrodka Pomocy Społecznej,

 Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

 służb mundurowych,

 oświaty,

 ochrony zdrowia.

   IV.  Do  konstrukcji  oraz  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii Burmistrz  Gołdapi  powołał

Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.

8



CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016.

1. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych od alkoholu.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

1. Zapewnienie 
dostępu do 
bezpłatnej i 
kompleksowej terapii
uzależnienia i 
współuzależnienia

1) prowadzenie 
dodatkowych zajęć 
terapeutycznych dla 
pacjentów uzależnionych 
od alkoholu oraz członków 
ich rodzin w programie 
terapii pogłębionej ( po 
zakończeniu intensywnej 
terapii podstawowej); 

2) treningi terapeutyczne 
dla osób uzależnionych 
(ćwiczenia umiejętności 
zachowań 
konstruktywnych); 

3) psychoterapia DDA;

4) sesje psychoterapii 
indywidualnej;

5) psychoterapia dla rodzin 
z problemem uzależnienia 
lub nadużywania alkoholu;

Placówka lecznictwa
odwykowego 

Praca ciągła

2. Doposażenie 
placówki lecznictwa 
odwykowego w 
materiały edukacyjne

1) zapewnienie materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych dla placówki 
leczenia uzależnień oraz 
instytucji i organizacji 
współpracujących w 
rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych;

2)Dofinansowanie szkoleń 
pracowników placówek

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Uzależnień 

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Praca ciągła
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 leczenia uzależnienia od 
alkoholu

3. Zapewnienie 
prawidłowego 
funkcjonowania 
gminnych miejsc 
pomocy dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie

1) finansowanie dyżurów 
specjalisty psychoterapii 
uzależnień lub instruktora 
terapii uzależnień w 
Punkcie Konsultacyjno-
Informacyjnym dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie;

2) zapewnienie porad 
prawnych w Punkcie 
Informacyjno-
Konsultacyjnym dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie;

3)zapewnienie pomocy 
specjalisty psychoterapii 
uzależnień; 

4) prowadzenie grupy 
wsparcia dla ofiar 
przemocy oraz treningów 
terapeutycznych po 
zakończeniu cyklu zajęć 
grupowych;

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny

Praca ciągła

Wskaźniki monitoringu:

1) liczba osób korzystających z dodatkowych zajęć terapeutycznych w placówce leczenia 
odwykowego,

2) liczba osób korzystających z pomocy udzielanej w Punkcie Informacyjno – 
Konsultacyjnym.

2.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy

psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

1. Organizowanie 
pomocy w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy dla 
członków rodzin z 

1) wczesne wykrywanie 
zagrożeń i zapobieganie 
stosowaniu przemocy w 
rodzinach – doskonalenie metod 
interwencji i pomocy osobom 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Praca ciągła
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problemem 
alkoholowym

doświadczającym przemocy w 
rodzinie w oparciu o procedurę 
„Niebieskiej Karty”;

 2) informowanie o instytucjach ,
które udzielają pomocy oraz o 
formach pomocy, które mogą 
być świadczone członkom tych 
rodzin; 

3) udzielanie pomocy w 
kierowaniu wniosków do 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
sprawie przymusowego leczenia 
odwykowego;

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Uzależnień 

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Placówki 
lecznictwa 
odwykowego

Komenda 
Powiatowa 
Policji 

2. Zapewnienie 
prawidłowego 
funkcjonowania 
gminnych miejsc 
pomocy dla osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie

1) współpraca z organizacją 
„Niebieska Linia” (Punkt jest 
członkiem porozumienia 
„Niebieska Linia”), prenumerata 
specjalistycznych czasopism; 

2) prowadzenie poradnictwa i 
interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie , w szczególności 
poprzez działania edukacyjne 
wzmacniające kompetencje 
rodziców w rodzinach 
zagrożonych przemocą w 
rodzinie;

3) współpraca z zespołem 
interdyscyplinarnym ds. 
przemocy w rodzinie; szkolenie 
zespołu interdyscyplinarnego;

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
uzależnień 

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie

Wg potrzeb
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Szkoły i 
placówki 
oświatowe

3. Zwiększenie 
wiedzy i 
kompetencji służb 
działających w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinach z 
problemem 
alkoholowym

1) zorganizowanie szkolenia dla 
różnych grup zawodowych w 
zakresie udzielania pomocy 
rodzinom z problemem 
alkoholowym i doznających 
przemocy w rodzinie; 

2) udział w szkoleniu lub 
konferencji z dziedziny 
przemocy w rodzinie;

 3) motywowanie sprawców 
przemocy do udziału w 
programach korekcyjno-
edukacyjnych;

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
uzależnień

Gminna 
Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie

Praca ciągła

Wskaźniki monitoringu:

1)ilość osób, którym udzielono specjalistycznej pomocy,

2) ilość przeszkolonych osób.
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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.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

1. Zmiana postaw 
dorosłych wobec 
picia alkoholu przez
dzieci i młodzież

1) dostarczenie wiedzy w 
zakresie uzależnień dzieci i 
młodzieży rodzicom, 
wychowawcom, opiekunom ; 

2) udział w kampaniach 
ogólnopolskich propagujących 
szkodliwości nadużywania 
alkoholu, środków 
psychoaktywnych i innych 
uzależnień;

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
uzależnień

Organizacje 
pozarządowe 

Służba zdrowia

Szkoły i 
placówki 
oświatowe

Praca ciagła

Rok szkolny

2. Zmiana postaw 
dzieci i młodzieży 
wobec uzależnień i 
przemocy– 
alternatywne formy 
spędzania wolnego 
czasu

1) organizacja zajęć rekreacyjno-
sportowych dla młodzieży 
szkolnej jako elementu 
programów profilaktycznych w 
szkołach; 

3) kontynuowanie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych dla dzieci 
ze środowisk zagrożonych 
dysfunkcją,  (w tym dożywianie i
organizacja wypoczynku ); 

4) zapewnienie dzieciom z rodzin
zagrożonych uzależnieniem od 
alkoholu, narkotyków, 
wymagających ochrony przed 
przemocą w rodzinie , półkolonii
kolonii , obozów 
profilaktycznych oraz 
profilaktycznych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego;

 5)organizacja i 
zagospodarowanie czasu 

Szkoły i 
placówki 
oświatowe 

Trenerzy, 
instruktorzy 

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
uzależnień

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Organizacje 
pozarządowe  

Ośrodek 

Praca ciągła

Rok szkolny

Cały rok
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wolnego z elementami 
profilaktyki dla dzieci i 
młodzieży z gminy Gołdap, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poprzez działania 
pedagogów ulicznych

Pomocy 
Społecznej

Pedagodzy 
uliczni

Wskaźniki monitoringu:

 1) liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, w tym sportowych; 

2) liczba dzieci korzystających z w/w form wypoczynku ;

3) liczba rodziców/opiekunów korzystających z różnych form dostarczania wiedzy.

4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

1. Prawidłowa 
realizacja zadań 
określonych w 
programie i innych 
ustawach

1) podnoszenie kwalifikacji 
członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Pełnomocnika Burmistrza ds. 
Uzależnień poprzez udział w 
konferencjach, szkoleniach, 
warsztatach oraz związane z tym 
koszty udziału i dojazdu ; 

2) wspieranie działań instytucji, 
stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych realizujących 
zadania wynikające z programu i 
posiadających zapisy statutowe 
związane z ochroną i promocją 
zdrowia, profilaktyką lub 
rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, szkolenia i 
użyczanie pomieszczenia na 
prowadzenie szkoleń oraz zajęć 
profilaktycznych; 

4) udzielanie wsparcia 
finansowego i organizacyjnego 

 Organizacje 
pozarządowe i 
inne podmioty

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
uzależnień 

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Praca ciągła
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podmiotom na podstawie 
złożonych wniosków o 
dofinansowanie; 

5) wspieranie działań grup 
samopomocowych ( AA i Al –
Anon) 

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

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

1. Kontrola 
przestrzegania 
zasad obrotu 
napojami 
alkoholowymi

1) dokonywanie kontroli 
przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 
październik 1982r.

2) inicjowanie działań na rzecz 
systematycznego podejmowania 
interwencji przez 
funkcjonariuszy Policji w 
sprawach spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach 
publicznych;

3) podejmowanie interwencji w 
przypadku złamania zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim lub
nietrzeźwym oraz w przypadku 
złamania zakazów promocji i 
reklamy napojów alkoholowych; 

4) zorganizowanie szkolenia dla 
sprzedawców napojów 
alkoholowych

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych

Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Uzależnień

Wg 
harmonogramu 
kontroli

Praca ciągła
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Wskaźniki monitoringu: 

1) liczba kontroli placówek handlowych i gastronomicznych;

2) liczba ujawnionych przypadków łamania prawa ;

3) liczba przeszkolonych sprzedawców.

6. Wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Nazwa zadania Sposób realizacji Realizatorzy
Termin

realizacji

3. Poprawa stanu 
psychofizycznego i 
funkcjonowania 
społecznego osób 
uzależnionych od 
alkoholu

1) kierowanie na badanie 
psychiatryczno-psychologiczne 
osób nadużywających alkoholu; 

2) wnoszenie wniosków o 
wszczęcie postępowania 
nieprocesowego o zobowiązanie 
do przymusowego leczenia 
odwykowego; 

3) motywowanie do podjęcia 
leczenia odwykowego – 
przeprowadzanie rozmów 
motywujących przez członków 
Komisji;

4)dostarczanie informacji o 
rodzinach, w których występują 
problemy alkoholowe i inne 
uzależnienia,(na podstawie 
wywiadów środowiskowych);

Biegli sądowi 

Sąd Rejonowy 

Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Komenda 
Powiatowa 
Policji

Inni 
wnioskodawcy

Praca ciągła
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Wskaźniki monitoringu:

1) liczba badań psychiatryczno-psychologicznych,

2) liczba osób skierowanych na przymusowe leczenie,

3) liczba osób korzystających z przymusowego leczenia,

4) ilość przeprowadzonych rozmów motywujących.

VI. PODMIOTY REALIZUJĄCE GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI                    

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień,

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne działające na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

VII. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Źródłem finansowania zadań  są środki finansowe znajdujące się  w budżecie gminy

Gołdap na 2016 rok (Dział 851 Rozdział 85153 i 85154) pochodzące z opłat za korzystanie

z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i nie mogą  być  wykorzystane na inny cel -

preliminarz wydatków na 2016 rok.

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

b) kontroluje placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania ustawy

 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
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c) uczestniczy w posiedzeniach zespołu opiniującego wnioski o wydanie zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych;

d) uczestniczy w posiedzeniach zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków

finansowych budżetu gminy pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkom  Komisji  przysługuje  miesięczne  wynagrodzenie,  w  formie  ryczałtu  za

udział w realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

Wysokość ryczałtu ustala się w sposób następujący:

-Przewodniczący Komisji - 830 zł,

-pozostali członkowie Komisji – 477 zł.

       Ryczałt  wypłacany jest z dołu. Wysokość ryczałtu określonego ulega proporcjonalnemu

zmniejszeniu  za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach  według następującego

wzoru: (ilość nieobecności: łączna ilość posiedzeń w danym miesiącu x wysokość przysługu-

jącego ryczałtu).

W przypadku, gdy w miesiącu nie odbędzie się, co najmniej jedno posiedzenie (z braku

quorum lub nie zostanie zwołane) – ryczałt nie przysługuje. Za usprawiedliwioną uważa się

nieobecność w pracach komisji z powodu: choroby albo konieczności opieki nad chorym

potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub innego, jeżeli Przewodniczący Komisji uzna tą

nieobecność za usprawiedliwioną.

IX. EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                                     

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Ewaluacja  służy  ocenie  skuteczności  działań  podejmowanych  w  ramach  realizacji

programu.  Stanowi  również  podstawę  jego  modyfikacji.  Ewaluacja  jest  współczesnym

wymogiem realizacji każdego programu profilaktyki.

Sposób realizacji:

Prowadzenie badań w zakresie:

 pełnego rozpoznania potrzeb populacji osób mających problemy alkoholowe w celu

określenia priorytetu działań;
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 monitoringu,  dostępności,  skuteczności,  jakości  oraz  efektywności  ekonomicznej

różnych kategorii działań;

 monitoringu  potrzeb  i  skuteczności  działań  profilaktyczno-terapeutycznych  wśród

dzieci i młodzieży oraz monitoringu szkolnych programów profilaktyki.

X. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja zadań  ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2016  rok koordynowana  będzie  przez

Pełnomocnika  Burmistrza  ds.  Uzależnień.  Sprawozdanie  z  wykonania  w  danym  roku

Programu przedłożone  zostanie  Burmistrzowi  Gołdapi  w  terminie  do  31  marca  roku

następnego.
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