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                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/392/2014                                                                                       
                                                                                                                             z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia                                                                           
                                                                                                                             Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
                                                                                                                             Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
                                                                                                                             w mieście Tczewie na rok 2015 
 
 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2015 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

1. Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzaleŜnionych od alkoholu i 

narkomanii 
( powierzenie lub wsparcie ) 

 

1. Integracja środowisk abstynenckich: 
 
a) Prowadzenie Klubów Abstynenckich  
 
b) Punkt Konsultacyjny d/s narkomanii 
 
2. Konsultacje, motywowanie do podjęcia leczenia,  
  
 a) Sporządzanie opinii przez biegłego sądowego. 
   
 b) Koszty sądowe 

 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 

 
 

Urząd Miejski 
Zapytanie o cenę 

134.000 
 

73.000 
   

61.000 
 

  20.000 
   

             18.000 
 
               2.000 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe i 

narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie 

( powierzenie lub wsparcie ) 

1.Organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutyczn- 
    ej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i   
    narkomanii poprzez  prowadzenie: 
a) Świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, 
b) Klubów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
     i narkomanii oraz członków rodzin.  
 
2.Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na działalność 
Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska 
Polskiego 6   
     
 

 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 

 
 
 
 

Urząd Miejski 
 
 

734.760 
 
 
 
 
 
 
 

60.000 
 

3. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania 

 
1. Prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno      
– edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieŜy,  
   nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych 
   placówek oświatowo – wychowawczych oraz  

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 
Urząd Miejski 

 
 

46.000 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a takŜe działań na 

rzecz doŜywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – 
wychowawczych i 

socjoterapeutycznych 
( powierzenie lub wsparcie ) 

  

   prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z 
   osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich    
   rodzin.  
 
2. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie  
  pomocy z rodziną z problemem alkoholowym i narkomanii    
  dla grup  zawodowych takich jak: nauczyciele, policjanci,  
    pracownicy socjalni, kuratorzy, realizatorzy programów 
    profilaktycznych, zwrot kosztów podróŜy uczestnikom 
    szkoleń  oraz zakup spektakli profilaktyczno -  
    edukacyjnych. 
 
 
3. Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne  
    formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i  
    młodzieŜy z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym 
kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 
 
 
4. Organizacja programu "Bezpieczne wakacje w mieście i  
    plenerze" dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii  
    zimowych, wakacji letnich – zimowiska, półkolonie,  
    obozy, kolonie oraz wypoczynek w mieście. 
 
 
 
 
5. Zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce 
    uzaleŜnień, sprzętu sportowego dla szkół za działania  

 
 
 
 
 

Urząd Miejski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert,  
Urząd Miejski 

 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 
 Urząd Miejski 

 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski 

 
 
 
 
 

25.000 
 
 
 
 
 

 
 
           
           20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

140.000 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

    profilaktyczne, nagród dla uczestników konkursów o  
 tematyce uzaleŜnień, tworzenie i doposaŜenie placów                    
zabaw, boisk  sportowych, świetlic socjoterapeutycznych,  
środowiskowych, klubów młodzieŜowych i placówek 
prowadzących działania profilaktyczno-edukacyjne, koszty  
ubezpieczenia  

      GKRPA  
 
 

  8.740 
 

4. Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i 

narkomanii 

1. Współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
poprzez udzielenie dotacji, wsparcia finansowego,  przekazanie 
materiałów edukacyjnych, organizowanie szkoleń,  wymiana 
informacji, doświadczeń i.t.p.: 
a) Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta !" Sambor ", 
b) Caritas Diecezji Pelplińskiej, 
c) Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej  
     " Przemiana ",  
d) Środowiskowy Hufiec Pracy w Tczewie, 
e) Państwowy Dom Dziecka w Tczewie, 
f) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Tczewie 
g) Punkt Konsultacyjny ds. UzaleŜnień " Okno ", 
h) Caritas par. NMP Matki Kościoła, 
i) Zespół Caritas Parafii PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, 
j) Zespół Caritas Parafii św. Józefa,  

         GKRPA 
Urząd Miejski 

0,00 

 
5. 

 
Podejmowanie interwencji w 

związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z 
dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie 

 
1. W przypadku złamania zakazu sprzedaŜy alkoholu  
    nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku zakazów 
    promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina moŜe 
    podejmować interwencje oraz występować przed sądem  
    jako oskarŜyciel publiczny, czyli kierować sprawy  
    bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. 

 
Urząd Miejski 

GKRPA 

0,00 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

przed sądem w charakterze 
oskarŜyciela publicznego 

2. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarŜyciel  
    publiczny odbywają się w trybie uproszczonym. 
3. Realizacja zadania w zaleŜności od potrzeb. 

 
 

6. 

 
 

Udzielanie pomocy osobom                     
z problemem alkoholowym przez  
Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

 
 
1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych: 
a) motywowanie osoby uzaleŜnionej do podjęcia leczenia; 
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia                
o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego;    
c) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy  
z uchwałami Rady Miasta Tczewa w sprawie ustalania limitu 
punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia w 
miejscu, jak i poza miejscem sprzedaŜy, oraz zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust.3a ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości               
i przeciwdziałania alkoholizmowi); 
d) kontrolowanie przestrzeganie zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia (zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             
i przeciwdziałania alkoholizmowi); 
e) inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych; 
f) prowadzenie ewidencji osób uzaleŜnionych                                          
i współuzaleŜnionych. 

  
 

31.500 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

 
 
 
 
2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
  
1) Komisja  składa się z 10 członków, w tym jedna osoba pełni 
funkcję radnego. Ustala się, iŜ członkowie będący radnymi nie 
pobierają wynagrodzenia z tytułu pracy  w GKRPA. Wobec 
powyŜszego wynagrodzenie planowane jest dla 9 członków 
komisji;  
2) Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w pracach – posiedzeniach Komisji 
przysługuje wynagrodzenie – zgodnie z ustawą                            
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dnia 26 października1982 r. art. 4 ¹ ust. 5; 
3) Ustala się ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości procentowej wynagrodzenia ogłoszonego zgodnie             
z art.2 ust 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.                      
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679 z póź. zm.):  
 
a) 40% dla Przewodniczącego Komisji, który jest 
odpowiedzialny za organizację  i prawidłową realizację zadań 
wykonywanych przez Komisję oraz za prace w podzespole d/s 
motywowania osób uzaleŜnionych do podjęcia leczenia; 
 
b) 30% dla członka Komisji, wyznaczonego przez 
Przewodniczącego do motywowania   osób uzaleŜnionych do 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

podjęcia leczenia;   
 
c) 15% dla 2 członków Komisji, wyznaczonych przez 
Przewodniczącego do prac związanych z wydawaniem opinii       
o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy napojów 
alkoholowych, przeznaczonych do spoŜycia w miejscu, jak               
i poza miejscem sprzedaŜy oraz zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych;  
 
d) 10 % dla pozostałych członków. 
 
4) Wynagrodzenie dla członków Komisji przysługuje za kaŜdy 
przepracowany miesiąc na podstawie listy obecności i jest 
płatne z dołu. Przy ustalaniu wynagrodzenia dopuszcza się 
jedną nieobecność w roku.    

7.  RAZEM:  1.220.000 
 
 
wytw. J. Czapski- Pruszak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


