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I. Wstęp. 

Zgodnie z art. 4¹ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.   o wychowaniu    
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych     
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu jest prowadzona w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W/w program uchwalany jest corocznie przez radę gminy, uwzględnia on cele 
operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. 
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy 
obowiązek  tworzenia  gminnego  programu  przeciwdziałania    narkomanii.  
Z uwagi na fakt , że część zadań wynikających z ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii jest spójna i skierowana w części do tych samych odbiorców, a 
także ze względu na jedno źródło finansowania tych zadań, uzasadnione jest 
uchwalenie wspólnego Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Tczewa na rok 2020. Finansowanie Programu odbywać się będzie  
w ramach środków finansowych uzyskanych z opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z finansów pochodzących 
z budżetu miasta. 
 

II. Diagnoza. 

W listopadzie 2015 r. zrealizowano badania ankietowe na próbie 
reprezentatywnej uczniów szkół : podstawowych (5 i 6 klasy), gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych (wiek: 11-19 lat). Badania podjęto z inicjatywy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy 
Urzędzie Miejskim w Tczewie. 
Celem badania była diagnoza używania przez młodzież substancji 
psychoaktywnych wraz z oceną czynników wpływających na 
rozpowszechnienie tych substancji. 
 
Wyniki diagnozy w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiały się 
następująco: 
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 Szkoła Podstawowa: 

Dzieci z ostatnich klas szkół podstawowych stanowiły 31% z ogółu badanych 
osób. Z tej blisko 300 osobowej grupy 10% zadeklarowało, że w okresie 
miesiąca przed wykonaniem badania piło alkohol. Pozostały odsetek 
zadeklarował, że nigdy w życiu nie spożywał alkoholu. W przypadku dzieci ze 
szkół podstawowych spożywanie alkoholu ograniczało się raczej do piwa. 
Pierwszą porcję alkoholu dzieci zazwyczaj wypijały w domu rodzinnym, często 
w obecności rodziców. Na ogół ten eksperyment na wiele lat zaspokajał ich 
ciekawość. Kolejny raz dziecko sięgało po alkohol  pod presją rówieśników. 
 Z badania wynika również, że picie alkoholu w tej grupie miało charakter 
okazjonalny i nie wiązało się w żaden sposób z upiciem się. Picie alkoholu przez 
dorosłych zdaniem badanych dzieci wiązało się z próbami łagodzenia stresu.  
Dzieci ze szkól podstawowych miały znajomość substancji psychoaktywnych 
obecnych na rynku. Znały nazwy narkotyków i dopalaczy - wynikało to z 
bardzo szerokiego dostępu do informacji płynących z telewizji czy Internetu. 
Znajomość nazw substancji nie przekładała się na spożywanie tych substancji. 
Należy podkreślić, że wśród dzieci ze szkól podstawowych, które wzięły udział 
w badaniu jedynie 5% zadeklarowało zażycie marihuany lub amfetaminy. 
Sięganie po narkotyki spowodowane było ciekawością a ich najczęstszym 
źródłem było starsze rodzeństwo.  
Wśród osób badanych w szkołach podstawowych odnotowano znajomość nazw 
dopalaczy, ale podobnie jak w narkotykach nie przekładało się to na stopień 
zażywania tych substancji. Dzieci z podstawówek biorących udział w badaniu 
nigdy nie zażywały dopalaczy. Doniesienia medialne upowszechniły nazwy  
niektórych substancji, stąd były one znane ze słyszenia dzieciom   i młodzieży. 
 

Gimnazjum  

W grupie gimnazjalistów objętych badaniem do spożywania alkoholu ogółem 
przyznało się 60% badanych. Przy czym 40% piło w okresie 30 dni przed 
badaniem.  Największą popularnością cieszyło się wśród młodzieży 
gimnazjalnej piwo. Dużo rzadziej spożywane było wino. Najczęściej spożywane 
było  między 0,5 a 1 litra (od jednej do dwóch puszek/butelek).Była to 
wystarczająca ilość alkoholu aby dzieci, według własnych deklaracji poczuły się 
na tzw. „średnim rauszu”. W przypadku wina ilości nie przekraczała ilości 250 
ml. Do najpopularniejszych miejsc picia alkoholu należały mieszkania 
znajomych i przyjaciół pod nieobecność dorosłych lub inne miejsca np. garaż 
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czy ogródek działkowy. Spożywanie alkoholu wśród gimnazjalistów najczęściej 
wynikało z presji rówieśników. Dla większości badanych druga lub trzecia klasa 
gimnazjum to czas  inicjacji alkoholowej. Podobnie jak wśród dzieci z 
podstawówki objętych badaniem tak samo i w tej grupie wiekowej 
najpopularniejszy był pogląd, że ludzie najczęściej piją alkohol dla złagodzenia 
stresu, ale tu dla odmiany po raz pierwszy pojawiły się dość licznie odpowiedzi, 
że wynikało to również z wpływu otoczenia - uważał tak co piąty badany z 
grupy gimnazjalnej. 
Gimnazjaliści doskonale orientowali się w występujących na rynku substancjach 
psychoaktywnych. Najbardziej znane były marihuana - 87% badanych 
wskazało, że znało nazwę tego narkotyku oraz amfetamina znana przez 73,3% 
badanych gimnazjalistów. Jedynie 6% badanych wskazało substancję 
wymyśloną na potrzeby badania, niewystępującą na rynku. Wprowadzenie takiej 
nazwy miało na celu określenie skłonności dzieci i młodzieży biorących udział 
w badaniu do konfabulacji. Warto zauważyć, że w skali badania jedynie 8% 
odniosło się do znajomości substancji kontrolnej - Thync, nikt natomiast nie 
deklarował zażywania jej.   
Jeśli chodzi o rzeczywiste, deklarowane przez młodzież gimnazjalną zażywanie 
narkotyków to miało ono charakter sporadyczny. W klasach gimnazjalnych  
w okresie 30 dni przed badaniem jedynie 6% zadeklarowało zażywanie 
marihuany lub haszyszu i taki sam odsetek deklarował zażywanie amfetaminy. 
Jak wynika z deklaracji badanych osób, źródłem pozyskania narkotyków 
najczęściej byli koledzy. 
Amfetamina jako substancja stymulująca mózg do zapamiętywania jest 
szczególnie niebezpieczna jako narkotyk wykorzystywany do nauki. Wzrost 
liczby spożycia amfetaminy był widoczny wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. 
Najpopularniejszym narkotykiem pierwszego kontaktu były marihuana i 
haszysz.  
Najczęstszy wiek inicjacji narkotykowej to wśród gimnazjalistów 14-16 lat 
analogicznie jak w przypadku alkoholu.  
Głównym powodem sięgania po narkotyki zdaniem tych badanych 
gimnazjalistów, którzy mieli za sobą inicjację narkotykową była ciekawość. 
Ponadto młodzież szukała w narkotykach drogi do oderwania się od problemów. 
Ponadto całkiem prozaicznie część z tej grupy sięgnęła po narkotyk z 
ciekawości.  
73,3% badanych gimnazjalistów z dopalaczy znała „Mocarza”, co czwarty 
badany gimnazjalista znał dopalacz o nazwie „Tajfun”, natomiast co piąty 
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badany w klasach gimnazjalnych   znał   również dopalacz o nazwie „Kosiarz”, 
„Green Power” czy „Armagedon”. Dobra znajomość nazw dopalaczy wiąże się 
z szeroką dyskusją na temat zagrożenia jakie niesie spożywanie tych substancji 
oraz podawane w mediach informacje o bardzo częstych zgonach po zażyciu 
poszczególnych substancji. Na 12 miesięcy przed badaniem jedynie 6,6% 
badanych gimnazjalistów deklarowało zażycie dopalacza.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

W tej grupie badanych 87% piło alkohol. Przy czym w okresie 30 dni przed 
badaniem piło 56,5% badanych. Do najpopularniejszych substancji 
alkoholowych spożywanych przez młodzież należało piwo. Piło je 82% z 
wszystkich osób, które deklarowały spożycie alkoholu. Tu pojawiała się 
również wódka i inne alkohole wysoko procentowe - do ich spożywania w 
ankiecie przyznało się 7,5% badanych. Alkohole wysokoprocentowe spożywane 
były głownie na tzw. osiemnastkach. Najpopularniejsze piwo najczęściej pite 
było w ilości  0,5-1 litra. Wódka i inne alkohole wysokoprocentowe zgodnie z 
deklaracjami badanych osób najczęściej spożywane były w ilości 100-250 
gramów.  
Połowa badanych deklarująca picie alkoholu jako miejsce ostatniego picia 
wskazywała miejsce zamieszkania kogoś ze znajomych.  Poziom 10 czyli 
bardzo silnego upicia się zadeklarowało 7,5% badanych. Jedna czwarta 
badanych uznała, że ostatnim razem gdy spożywała alkohol upiła się na 5 w 
dziesięciopunktowej skali. 
W tej grupie wiekowej po raz pierwszy pojawiało się bardzo silne upicie i picie 
w sposób niekontrolowany. Bardzo często wiązało się to z osiągnięciem przez 
młodzież pełnoletniości i chęcią szybkiego poczucia się dorosłym.  
52,5 % objętych badaniem uczniów szkól ponadgimnazjalnych, którzy 
zadeklarowali picie alkoholu podało jako wiek inicjacji alkoholowej 14-16 lat 
czyli także i w tej grupie potwierdza się fakt, że pierwszy kontakt z alkoholem 
następuje najczęściej w ostatniej klasie gimnazjum. Co czwarta osoba badana 
wskazała, że pierwszy raz piła alkohol w wieku 12-13 lat czyli na pograniczu 
szkoły podstawowej a gimnazjum.  
27% badanych uczniów uznało, że picie alkoholu przez dorosłych wynikało z 
wpływu otoczenia, tyle samo uznało, że alkohol łagodził stres.  Warto zwrócić 
uwagę na powtarzalność tych przekonań w każdej grupie wiekowej i kłaść 
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szczególny nacisk na niwelowanie stereotypów w programie profilaktycznym 
skierowanym do dzieci i młodzieży.  
85,6% badanych zadeklarowało znajomość marihuany i haszyszu, a 87% 
amfetaminy, podobny odsetek znał również LSD. Blisko 48% badanych chociaż 
raz w okresie 12 miesięcy przed badaniem zażywało narkotyki, przy czym do 
najczęściej zażywanych substancji należały marihuana i haszysz (26% z ogółu 
badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz amfetamina (co dziesiąta 
osoba biorąca udział w badaniu w wieku ponadgimnazjalnym). 
W okresie ostatniego miesiąca do zażywania marihuany przyznało się 17%   
a amfetaminy 6,5% z ogółu badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Narkotykiem inicjującym była marihuana najczęściej pozyskiwana od kolegów 
a dominująca w zakresie pierwszego zażycia podobnie jak u gimnazjalistów 
ciekawość. Blisko 20% z ogółu badanych w tej grupie wiekowej zadeklarowało, 
że pierwszy raz sięgnęli po narkotyk w wieku 14-16 lat czyli na pograniczu 
szkół.  
6,5% biorących udział w badaniu zadeklarowało, że w okresie ostatnich 12 
miesięcy zażywało „Mocarza”, 2% „Kosiarza”, „Koko” oraz inne dopalacze nie 
wymienione  w ankiecie.  Po dopalacze młodzież sięgała głownie z ciekawości. 
Niestety reklamę tym substancjom zrobiły doniesienia medialne i chociaż nie 
ma dopalaczy w oficjalnym obiegu to można je np. bez problemu kupić przez 
Internet. 

 

Podsumowanie 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych bardzo ważnym momentem w 
życiu młodych ludzi było przejście z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej. 
W tym wieku najczęściej dochodziło do inicjacji alkoholowej oraz 
narkotykowej. W klasach szkół podstawowych deklarowane spożywanie 
alkoholu miało charakter sporadyczny i najczęściej odbywało się pod kontrolą 
rodziców ( często bywała to przysłowiowa lampka szampana).  Wyniki badań 
zaprezentowane w raporcie nie odbiegają  od średniej ogólnopolskiej i nakładają 
się na tendencje ogólnokrajowe. Warto zatem śledzić te trendy i wdrażać nowe 
rzeczy do lokalnego systemu profilaktyki. Ważne staje się i należy nadal je 
kontynuować uwrażliwienie rodziców na pracę wychowawczą z dzieckiem. Nie 
możemy zapominać, że rodzina przekazuje dziecku wzorce i uczy schematów 
zachowania. W związku z powyższym wskazano, aby badania dotyczące postaw 
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młodzieży tczewskiej wobec substancji psychoaktywnych ponowić po 5 latach 
w celu porównania skali używania w/w środków. 

 
 
III. Cele programu. 
 
Celem programu jest ograniczenie używania alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych wśród mieszkańców Tczewa oraz  zmniejszenie negatywnych 
skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z nadużywania napojów 
alkoholowych i   innych środków psychoaktywnych. Realizacja powyższego 
celu przełoży się na zwiększenie jakości życia mieszkańców miasta oraz na 
zrównoważony rozwój w sferze społecznej. 
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IV. Zadania i metody realizacji 

 

 

 

Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

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

narkomanii 
( powierzenie lub wsparcie ) 

 

1. Integracja środowisk abstynenckich: 
 
a) Prowadzenie Klubów Abstynenckich  
 
b) Punkty Konsultacyjne d/s narkomanii 
 
2. Konsultacje, motywowanie do podjęcia leczenia,  
  
 a) Sporządzanie opinii przez biegłego sądowego, 
 b)  koszty i opinie sądowe  

 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 

 
 

Urząd Miejski 
Zapytanie o cenę 

 148.000 
 

 80.000  
   

 68.000   
 

 12.000 
   

                
 

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 
 
 

 820.100 
  
 
 
 
 
 
 

30000 
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

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 

( powierzenie lub wsparcie ) 
  

1. Prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno          
– edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży,  
   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    
 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, 
    sporządzanie diagnoz i raportów dotyczących 
    przeciwdziałania patologiom społecznym. 
 
 
 
3. Organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne  
    formy spędzania czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i  
    młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje      
    pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym    

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 
Urząd Miejski 

 
 
 
 
 

Urząd Miejski 
-zapytanie o cenę 

 
 
 

Urząd Miejski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert,  

 35.000 
20.000 

  
 
 
 
 

            15.000 
             
 

 
 
 

 6700 
  
 
 
 
 
 

 
 
           
          
 
 
 
             8.000  
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Lp. Zadania Metody realizacji  Realizator Kwota planowana 

w złotych 

    kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa). 
 
 
4. Organizacja programu "Bezpieczne wakacje w mieście i  
    plenerze" dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich  
 
 
 
5. Zakup materiałów edukacyjnych, czasopism o tematyce 
    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,  

 
 
 

Wyłonienie w 
drodze otwartego 
konkursu ofert, 

  
 
 
 
 
 

 

 
74.000 

 
 
 
 
 
 

1400 
  
 
 
 
   

 

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 przekazywanie 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, 

    Urząd Miejski 
        GKRPA 
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i) Zespół Caritas Parafii św. Józefa,  

 
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 

przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego 

 
1. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu  
    nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku zakazów 
    promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może 
    podejmować interwencje oraz występować przed sądem  
    jako oskarżyciel publiczny, czyli kierować sprawy  
    bezpośrednio do sądu z pominięciem prokuratora. 
2. Sprawy, w których gmina występuje jako oskarżyciel  
    publiczny odbywają się w trybie uproszczonym. 
3. Realizacja zadania w zależności od potrzeb. 

 
Urząd Miejski 

GKRPA 

  

 
 

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 (tj. Dz.U. 2018 poz. 2137 z 

  
 

 46.800 
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poźn. zm.)); 
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 (tj. Dz.U. 2018 poz. 2137 z 
poźn. zm.)); 
e) inicjowanie działań lokalnych w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych; 
f) prowadzenie ewidencji osób uzależnionych                                          
i współuzależnionych. 
 
 
 
 
2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
  
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 
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z dnia 26 października1982 r. art. 4 ¹ ust. 5(tj. Dz.U. 2018 poz. 
2137 z poźn. zm.); 
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2177 z późn. 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 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.    
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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 

7.  RAZEM:  1.182.000 
 
 

Wytw.Ł. Butkus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


