Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2018
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w mieście Tczewie na rok 2019

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2019

1

Lp.
1.

Zadania

Metody realizacji

Zwiększenie dostępności pomocy 1. Integracja środowisk abstynenckich:
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i a) Prowadzenie Klubów Abstynenckich
narkomanii
( powierzenie lub wsparcie )
b) Punkty Konsultacyjne d/s narkomanii
2. Konsultacje, motywowanie do podjęcia leczenia,

Realizator

145.000
Wyłonienie w
drodze otwartego
konkursu ofert,

78.000

Urząd Miejski
Zapytanie o cenę

16.000

a) Sporządzanie opinii przez biegłego sądowego,
b) koszty i opinie sądowe
2.

3.

67.000

8.000
8.000

Udzielanie rodzinom, w których 1.Organizacja pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznwystępują problemy alkoholowe i
ej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i
Wyłonienie w
narkomanii pomocy
narkomanii poprzez prowadzenie:
drodze otwartego
psychospołecznej i prawnej, a w a) Świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych,
konkursu ofert,
szczególności ochrony przed
b) Klubów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
przemocą w rodzinie
i narkomanii oraz członków rodzin.
( powierzenie lub wsparcie )
2.Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na działalność
Ośrodka Wychowawczego w Tczewie przy ul. Wojska Urząd Miejski
Polskiego 6

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

Kwota planowana
w złotych

800.100

60.000

Wyłonienie w

1. Prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno drodze otwartego
konkursu ofert,
– edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży,
Urząd Miejski
nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych
placówek oświatowo – wychowawczych oraz
prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z
osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich
2

41.000
25.000

Lp.

Zadania
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo –
wychowawczych i
socjoterapeutycznych
( powierzenie lub wsparcie )

Metody realizacji
rodzin.
- prowadzenie zajęć profilaktyczno – terapeutycznych z
osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich
rodzin.
2. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i narkomanii
dla grup zawodowych takich jak: nauczyciele, policjanci,
pracownicy socjalni, kuratorzy, realizatorzy programów
profilaktycznych, podnoszenie kompetencji przedstawicieli
instytucji działających w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów wynikających z nadużywania
alkoholu ,zwrot kosztów podróży uczestnikom
szkoleń oraz zakup spektakli profilaktyczno edukacyjnych, organizacja zimowisk i półkolonii dla szkół.

Realizator

Urząd Miejski
-zapytanie o cenę

Kwota planowana
w złotych

16.000

Urząd Miejski

22.700

3. Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne
formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i
młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje
Wyłonienie w
drodze otwartego
pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym
konkursu ofert,
kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

8.500

4. Organizacja programu "Bezpieczne wakacje w mieście i
plenerze" dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich

5. Zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce
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Wyłonienie w
drodze otwartego
konkursu ofert,

75.000

Lp.

Zadania

Metody realizacji

Realizator

uzależnień, sprzętu sportowego dla szkół za działania
profilaktyczne, nagród dla uczestników konkursów o
tematyce uzależnień, tworzenie i doposażenie świetlic
socjoterapeutycznych, środowiskowych,
klubów młodzieżowych i placówek prowadzących działania
profilaktyczno-edukacyjne,

4.

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej 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 itp.:
a) Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta " Sambor ",
b) Caritas Diecezji Pelplińskiej,
c) Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej
" Przemiana ",
d) Ognisko Szkolno- Wychowawcze w Tczewie,
e) Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie,
f) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień " Okno ",
g) Caritas par. NMP Matki Kościoła,
h) Zespół Caritas Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego,
i) Zespół Caritas Parafii św. Józefa,

5.

Podejmowanie interwencji w
1. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu
związku z naruszeniem przepisów
nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku zakazów
określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może

Kwota planowana
w złotych

3.700

Urząd Miejski
GKRPA

0,00

0,00

4

Urząd Miejski
GKRPA

Lp.

Zadania

Metody realizacji

Realizator

Kwota planowana
w złotych

dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w
podejmować interwencje oraz występować przed sądem
trzeźwości i przeciwdziałaniu
jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy
alkoholizmowi oraz występowanie
bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora.
przed sądem w charakterze
2. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel
oskarżyciela publicznego
publiczny odbywają się w trybie uproszczonym.
3. Realizacja zadania w zależności 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 uzależnionej do podjęcia leczenia;
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
c) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami Rady Miasta Tczewa w sprawie ustalania limitu
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w
miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży, oraz zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 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
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43.200

Lp.

Zadania

Metody realizacji
problemów alkoholowych;
f)
prowadzenie
ewidencji
i współuzależnionych.

osób

Realizator

uzależnionych

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej
rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisji

1) Komisja składa się z 9 członków stałych, 3 przedstawicieli
Rady Miejskiej oraz pracownika Wydziału Spraw
Społecznych, odpowiedzialnego za realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Tczewa . Ustala się , iż członkowie będący radnymi oraz
pracownik Wydziału Spraw Społecznych nie pobierają
wynagrodzenia z tytułu pracy w GKRPA. Wobec powyższego
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. z 2017 poz.
847 z późn. zm.):
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Kwota planowana
w złotych

Lp.

Zadania

Metody realizacji
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 uzależnionych do podjęcia leczenia;
b) 30% dla członka Komisji, wyznaczonego przez
Przewodniczącego do motywowania osób uzależnionych do
podjęcia leczenia;
c) 15 % dla 2 członków Komisji, wyznaczonych przez
Przewodniczącego do prac związanych z wydawaniem opinii o
zgodności
lokalizacji
punktu
sprzedaży
napojów
alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i
poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
d) 10 % dla pozostałych członków.
4) Wynagrodzenie dla członków Komisji przysługuje za każdy
przepracowany miesiąc na podstawie listy obecności i jest
płatne z dołu. Przy ustalaniu wynagrodzenia dopuszcza się
jedną nieobecność w roku.
5) Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów poniesionych
z tytułu podróży służbowych związanych z przeprowadzaniem
bądź udziałem w szkoleniach, konferencjach oraz innych
wyjazdach związanych z wykonywaniem zadań Komisji,
według przedłożonych delegacji, rachunków lub biletów, z tym
zastrzeżeniem ,że podróżą służbową będzie wykonywanie
zadań przez członków GKRPA poza miejscowością Tczew
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Realizator

Kwota planowana
w złotych

Lp.
7.

Zadania

Metody realizacji
RAZEM:

Realizator

Kwota planowana
w złotych
1.215.200

Wytw.Ł. Butkus
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