
Projekt  z dn. 7 grudnia 2016 r.  

 

Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 67/2016 

      Wójta Gminy Nowy Duninów z dn. 07.12.2016r 

 

Uchwała nr.............. 

Rady Gminy w Nowym Duninowie 

 z dnia ............................. 

 

w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy 

Duninów na 2017 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 t.j) oraz art. 4
1
 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 

70, poz. 473, z późn. zm.), oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t.) Rada Gminy w Nowym Duninowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały oraz gminny program 

przeciwdziałania narkomanii stanowiący załącznik Nr 2  na rok 2017 stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  
 

 

 
                                                                                       

 

Załącznik nr 1 do uchwały…………… 

                       Rady Gminy w Nowym Duninowie  

                                               z dnia ……………….. 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok. 
 

 

I. Wprowadzenie  

 

Gmina Nowy Duninów na mocy ustawy z  dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma obowiązek 

corocznego uchwalania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określającego obszary, w jakich podejmowane będą działania ((Dz. U. 

z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), 

 

 Podstawą prawną tworzenia Programu jest ustawa z 26.10.1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473, z późn. zm.)zwana dalej ustawą. 

 

Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

 

1. Uchwała Nr 245/XXX/01 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 14 września 2001 

r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Nowy Duninów liczby punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży; 

2. Uchwała nr Nr 54/VI/11 Rady Gminy  z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad 

usytuowania na terenie gminy Nowy Duninów miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

3. Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Duninów w sprawie powołania  - Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Przy opracowaniu Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok uwzględnione zostały wskazówki wynikające z 

Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 



Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2017 roku Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w 

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odstąpiono od ujmowania tych zadań, gdyż został opracowany Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

gminie Nowy Duninów na lata 2014-2016. 

 

ADRESACI  PROGRAMU: 

 Konsumenci alkoholu; 

 Osoby pijące nadmiernie, a w tym uzależnione od alkoholu; 

 Rodziny osób z problemem alkoholowym;  

 Dzieci i młodzież szkolna.  

 

II. Cele i zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów w roku 2017. 

 

 Cele i zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2017 dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz zgodnie są z ustawą 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sformułowano jw. 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją Programu w 

latach ubiegłych.  

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok ma na celu stworzenie systemu działań na terenie Gminy, dotyczących 

ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych, zapobiegania 

powstawania szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadmiernym 

spożywaniem alkoholu oraz likwidacja skutków nadużywania alkoholu. 

 

Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawania nowych problemów 

związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Nowy Duninów oraz 

zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów 

alkoholowych. 

 

Cele strategiczne w tym zakresie to:  

 

1. Wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży.  

2. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów.  

3. Upowszechnianie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości 

nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania wsparcia.  

4. Organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla  

osób uzależnionych i współuzależnionych.  

5. Wzmacnianie kompetencji zawodowych realizatorów gminnego Programu.  



6. Wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań 

związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.  

7. Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym 

działalność profilaktyczną poprzez organizowanie różnorodnych form pracy 

edukacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej, aktywizującej, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży oraz w rodzinach.  

8.Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań 

kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

9.Opracowanie diagnozy problemów alkoholowych.  

10.Wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i 

młodzież.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2016 określa ogólne założenia organizacyjne i formy działania służące 

osiągnięciu powyższych celów. W ramach GPPiRPA wymagane będzie złożenie przez 

autorów i wykonawców każdorazowo szczegółowych programów profilaktycznych do 

realizacji, które wdrażane będą po przedstawieniu pozytywnej opinii Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów.  

 

 

 Zadania i sposób ich realizacji . 
 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu  

 

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

 

1/ Udzielanie porad i informacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia 

odwykowego. 

2/ Wskazywanie form leczenia odwykowego.  

3/ Opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego 

sądownie 

4/Kierowanie i finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych i w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy,  

5/Tworzenie warunków w zakresie pomocy pierwszego kontaktu dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych poprzez utworzenie Punktu Konsultacyjnego. 

 

Na terenie Gminy w 2017 r. kontynuować będą swoją Działalność Punkty 

Konsultacyjne, świadczące usługi dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, 

narkomanii i przemocą w rodzinie. Osoby pracujące w Punkcie Konsultacyjnym 

powinny posiadać kwalifikacje z zakresu terapii uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy, profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  

1.Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców 

Gminy Nowy Duninów, a w szczególności osób; 



1) będących w kryzysie;  

2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;  

3) członków rodzin osób uzależnionych;  

4) doświadczających przemocy;  

5) stosujących przemoc.  

 

2.Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:  

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do 

podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do 

leczenia specjalistycznego;  

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie ale nieuzależnionych, do 

zmiany szkodliwego wzoru picia;  

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;  

- organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od 

narkotyków, prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii,  

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,  

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,  

- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;  

- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i 

kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być 

włączone w systemową pomoc rodziny,  

- prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji. 

3. Punkt Konsultacyjny nie prowadzi terapii. 

4.Zakres finansowania działalności Punktów dotyczy wynagrodzenia osób pełniących 

dyżury w Punktach według jego harmonogramu i stawek określonych w umowie. 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

 liczba porad udzielonych przez psychologa w Punkcie Konsultacyjnym  

 liczba wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego w Gostyninie w temacie 

przymusowego leczenia odwykowego przez Gminna Komisję  

 liczba sporządzonych opinii przez lekarzy biegłych sądowych  

 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

 

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

 

1/ Udzielenie pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół                                                                         

Interdyscyplirny i Asystenta Rodziny 

 

2/ Współdziałanie z Policją w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami 

przemocy 



3/ Udzielanie pomocy przez punkt konsultacyjny w zakresie nadużywania uzależnień 

od alkoholu i narkotyków - przemocy domowej, pomoc rodzinom 

dysfunkcyjnym 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

 liczba rodzin objęta procedurą Niebieskiej Karty  

 liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych na 

terenie szkół  

 liczba odbytych spotkań członków Gminnej Komisji  

 liczba rozmów interwencyjno – motywujących przeprowadzonych przez członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 liczba wniosków skierowanych do Sadu Rejonowego w Wejherowie w temacie 

przymusowego leczenia odwykowego przez Gminna Komisję  

 liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

 

               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. 

 

Działania: 

 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień i zachowań problemowych, 

według autorskich programów w formie: 

a) zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, zmniejszających ryzyko 

kontaktu z alkoholem ukierunkowanych na organizację alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu przez 

     dzieci i młodzież, rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans    

edukacyjnych – pomoc w nauce; 

b) zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży 

przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia 

zachowania z powodu dysfunkcyjności rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach oraz w przedstawieniach 

profilaktycznych  

 

Powyższe formy pracy realizowane są w ramach prowadzonych punktów 

świetlicowych na terenie gminy. Zakres finansowania powyższego zadania ze strony 

GKRPA dotyczyć będzie kosztów wynagrodzenia realizatorów programów, kosztów 



zakupu pomocy, materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć zgodnie ze 

zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych środków, dożywiania dzieci 

uczestniczących w profilaktycznych zajęciach pozalekcyjnych oraz organizowaniu 

imprez okolicznościowych ( w tym zakup nagród i drobnych upominków dla dzieci) 

wynikających z planu pracy w Programie. 

 

2. Realizowanie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności 

społecznych 

obejmujących problem uzależnienia od alkoholu skierowany do uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, w tym: 

a) finansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych do 

wszystkich grup 

b) dzieci i młodzieży bez względu na stopień indywidualnego ryzyka, uczących 

umiejętności 

c) zdrowego i trzeźwego stylu życia, 

d) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i 

realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych i 

społeczności lokalnej; 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu zwiększenie 

umiejętności 

f) wychowawczych rodziców. 

3.  Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem alkoholowym i z grup ryzyka, połączonego z programem profilaktycznym 

lub opiekuńczowychowawczym (kolonie, półkolonie, obozy). Naborem dzieci 

uczestniczących w tej formie zajęć zajmują się pedagodzy szkolni, pracownicy 

socjalni. Podstawą zakwalifikowania dziecka jest nasilenie problemów występujących 

w rodzinie, a nie tylko jej sytuacja materialna. 

4. Zaangażowanie dzieci i młodzież w różnego typu działania alternatywne dla 

zachowań ryzykownych, promujących styl życia bez uzależnień we współpracy z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Świetlica Socjoterapeutyczną, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej i szkołami z terenu Gmin, w tym: 

a) organizowanie otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych bez 

alkoholu, 

b) konkursów tematycznych, wystaw, spektakli teatralnych, 

c) organizowanie działań aktywizujących i integrujących dzieci, młodzież oraz 

rodziny np. 

d) festynów rodzinnych,  

5. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

a) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych 

b) i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. 

c) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 

d) organizowanie narad i konferencji poświęconych problematyce uzależnień i 

przemocy w rodzinie, 



e) podnoszenie wiedzy mieszkańców Gminy Nowy Duninów na temat zagrożeń 

związanych z piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz 

dostępnej oferty pomocowej, w tym: zakup materiałów edukacyjnych (m.in. 

książek, broszur, plakatów, biuletynów, ulotek, gadżetów profilaktycznych) 

służących oddziaływaniom profilaktycznym oraz ich dystrybucja wśród 

określonych grup adresatów, 

 

 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

1. Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji i stowarzyszeń 

mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych, 

promowaniem pozytywnych zachowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

Dotyczy głównie: 

a) organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci 

młodzież, w tym zapewnienie środków finansowych na zakup nagród, napojów, 

posiłków regenerujących, 

b) pomocy finansowej przy organizacji imprez rekreacyjno-sportowych 

promujących zdrowy styl życia, 

c) realizujących cele profilaktyczne, odbywających się bez udziału alkoholu, 

integrujących społeczność lokalną, a w szczególności rodziny; 

d) organizacji i dofinansowania widowisk artystycznych, konkursów tematycznych 

dla dzieci i młodzieży. 

e) organizacja i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla 

osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia 

kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych przy realizacji działań 

profilaktycznych, 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

 liczba instytucji działających na terenie Gminy Nowy Duninów promujących 

abstynencję i zdrowy styl życia; 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach oraz w przedstawieniach 

profilaktycznych. 

 

Organizacje pozarządowe, kościoły mogą ubiegać się o realizację zadań GPPiRPA 

pod warunkiem prowadzenia statutowych działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych, przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określnych w 

art. 13 
1
 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

6. Wzmacnianie zasobów i kompetencji zawodowych realizatorów GPPiRPA 

na 2017 w tym: 



1. Wsparcie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów, w tym: 

-wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji, założonych dla 

członków komisji 

2. Gromadzenie danych od realizatorów GPPiRPA i ich analiza w kontekście            

GPPiRPA wskaźników rezultatów, 

3. Opracowanie aktualnej diagnozy problemów alkoholowych w Gminie Nowy 

Duninów. 

 

III. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

    Wiodącą role w realizacji zadań zawartych w Programie pełni Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to osoby przeszkolone posiadające 

wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki 

alkoholowej zgodnie z wymaganiami  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład komisji wchodzą następujący 

przedstawiciele: 

  

1. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2. Przedstawiciele oświaty; 

3. Pracownik służby zdrowia; 

4. Pracownik Posterunku Policji; 

5. Pracownik Urzędu Gminy. 

 

Do zadań GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: 

 

1) motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia; 

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddawania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego; 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w tym podejmowanie procedur interwencyjnych 

na rzecz dobra małoletnich dzieci z rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy, 

4) prowadzenie ewidencji osób uzależnionych i współuzależnionych, 

zarejestrowanych przez członków GKRPA; 

5) prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych w tym zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji 

zdrowia i profilaktyki (ulotek, broszur, plakatów, prenumerata czasopism); 

6) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

7) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Gminy Nowy Duninów w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów 

zawierających 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 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

8) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwolenia (zgodnie z art.18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

9) inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

10) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

zasad promocji i reklamy oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

określonych w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

11) udział członków GKRPA w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

12) Przewodniczący planuje i organizuje pracę Komisji w szczególności w zakresie 

dokonywania merytorycznej oceny wniosków profilaktycznych dotyczących 

przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych w GPPiRPA, 

planowania badań diagnozujących zjawisko uzależnień, monitorowania 

realizacji programów profilaktycznych. 

13) Celem  realizacji programu Komisja zbiera się w zależności od potrzeb jednak 

nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 

Zasady wydawania zezwoleń: 

- wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składane są w 

Urzędzie Gminy Nowy Duninów. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z 

rejestru przedsiębiorców; 

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 

- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku 

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym; 

- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt.  

W oparciu o otrzymany wniosek członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeprowadzają wizję w miejscu sprzedaży, pod kątem 

zgodności usytuowania punktu sprzedaży oraz spełniania warunków sprzedaży 

napojów alkoholowych określoną uchwałą Rady Gminy Nowy Duninów i wydaję 

postanowienie. Na podstawie tego postanowienia Wójt Gminy wydaje zezwolenie 

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Wydane zezwolenie powinno być umieszczone w widocznym miejscu 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

  

Zasady cofania zezwoleń 



Zezwolenie cofa się jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 ust. 10 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone 

jednym z niżej wymienionych dokumentów: 

protokołem Policji, protokołem z kontroli dokonanej przez Urząd Gminy w Nowym 

Duninowie lub Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów, 

protokołem (orzeczeniem) właściwego organu kontroli państwowej np. Państwowej 

Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej itp. 

Zeznaniami co najmniej 2 świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym.  

Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych: 

 

1.Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza 

miejscem sprzedaży.  

Kontrolę przeprowadzają:  

-upoważnieni przez Wójta Gminy Nowy Duninów pracownicy Urzędu Gminy; 

-członkowie GKRPA po uprzednim otrzymaniu zgody od Wójta Gminy Nowy 

Duninów.  

 

Zakres kontroli: 

1. zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym 

zezwoleniem (zezwoleniami), 

2. przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3. przestrzeganie zasad i warunki sprzedaży napojów alkoholowych określonych 

w uchwałach gminnych. 

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzane są co najmniej 

przez dwie osoby, po uprzednim miesięcznym powiadomieniu kontrolowanego. 

Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do: 

wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest 

sprzedaż napojów, w takich dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest ta 

działalność, żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń. 

Czynności kontrolowanych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby 

zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. 

Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli. 



Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami 

niezwłocznie przekazuje się do organu wydającego zezwolenie. 

Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa podmiot 

gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie 

są one podstawą do cofnięcia zezwolenia, lub wszczyna postępowanie o cofnięciu 

zezwolenia lub podejmuje inne działania przewidziane prawem. 

Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadania kontrolne. 

IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów. 

1. Komisja odbywa swoje posiedzenia minimum dwa razy w kwartale.  

2. Wynagrodzenie członków GKRPA będzie wypłacane raz na kwartał w 

wysokości 200 zł.  dla każdego członka komisji . 

3. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 2 jest 

uczestnictwo w pracach Komisji. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 będzie wypłacane po 

przedłożeniu przez Przewodniczącego Komisji podpisanych list obecności 

stwierdzających obecność w posiedzeniach.   

 

V. Finansowanie Gminnego Programu 

 

                Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych pokrywane są ze środków pozyskiwanych 

przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Planowane wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w 2017 r. 

 

 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

 

Lp Zadania  Sposób realizacji  Realizatorzy Wskaźniki Koszt 

Realizacji  

1. Kierowanie na 

leczenia osób 

uzależnionych 

/przeprowadzenie 

wywiadów 

Biegli lekarze GKRPA liczba wniosków 

skierowanych do 

Sadu Rejonowego w 

Gostyninie w 

temacie 

 

 



środowiskowych, 

wydawanie opinii 

przez biegłego,  

 

przymusowego 

leczenia 

odwykowego przez 

Gminna Komisję’ 

liczba sporządzonych 

opinii przez lekarzy 

biegłych sądowych  

 

 

4000 zł 

2. Opłacanie kosztów 

postępowania 

sądowego w 

przedmiocie 

uzależnienia od 

alkoholu w 

stosunku do osób, 

które mają być 

zobowiązane do 

leczenia 

odwykowego 

sądownie 

 

Opłacanie kosztów 

związanych z 

postępowaniem 

sądowym  

GKRPA liczba wniosków 

skierowanych do 

Sadu Rejonowego w 

Gostyninie w 

temacie 

przymusowego 

leczenia 

odwykowego przez 

Gminna Komisję  

 

 

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

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

 

Lp. Zadania Sposób realizacji Realizatorzy Wskaźniki  

1. Prowadzenie 

poradnictwa oraz 

udzielanie wsparcia 

dla członków 

rodzin, w których 

występują 

problemy 

alkoholowe 

Finansowanie 

działalności Punktu 

Konsultacyjnego 

-GKRPA 

 

 

 

-GOPS 

Liczba udzielonych 

porad i podjętych 

działań 

 

5000zł 

 

 

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. 

 

Lp. Zadanie do 

zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy Wskaźniki Koszt 

realizacji 

1. Doposażenie  Wójt Gminy Liczba świetlic  



Świetlicy 

Socjoterapeutycznej  

socjoterapeutycznych  700 zł 

2. Finansowanie 

działalności 

Świetlicy 

Socjoterapeutycznej 

w Soczewce. 

 

Prowadzenie 

świetlic 

socjoterapeutycznej  

Wójt Gminy Liczba i rodzaj 

świetlic 

prowadzących 

zajęcia pozalekcyjne. 

Liczba dzieci 

uczestniczących w 

zajęciach. 

 

 

27 500 zł 

3. Zorganizowanie 

imprez 

środowiskowych 

propagujących 

zdrowy styl życia 

/konkursy, pikniki, 

spotkania 

integracyjne/ 

Dofinansowanie 

imprez 

środowiskowych 

Wójt Gminy  

Dyrektorzy 

szkół 

 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez. Liczba dzieci 

biorących udział.  

 

 

2700 zł 

4. Realizacja 

programów 

profilaktycznych w 

szkołach/spektakle, 

spotkania autorskie, 

warsztaty/. 

 

Organizowanie i 

prowadzenie na 

terenie szkół zajęć 

edukacyjno- 

warsztatowych  

-GKRPA 

-Dyrektorzy 

szkół 

-Gminna 

Biblioteka 

Publiczna 

 

 

Liczba szkół, klas w 

których zrealizowano 

spotkania. Liczba 

dzieci 

uczestniczących w 

zajęciach.  

 

 

 

3000 zł 

5. Organizowanie 

wypoczynku i 

wycieczek dla 

dzieci z rodzin z 

problemem 

alkoholowym i 

doświadczających 

przemocy.(kolonii, 

półkolonii, ferii 

zimowych ) 

 

Dofinansowanie i 

finansowanie 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży.   

GKRPA Liczba 

zorganizowanych 

form wypoczynku, 

liczba dzieci biorą 

udział  

3000 zł 

 

4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

 

 

Lp. Zadanie do 

zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy Wskaźniki Koszt 

realizacji 

1. Wspomaganie 

inicjatyw 

Organizowanie 

lokalnych imprez, 

-GKRPA Liczba i rodzaj 

podjętych działań  

 



profilaktycznych 

promujących 

trzeźwy i 

bezpieczny sposób 

spędzania wolnego 

czasu  

warsztatów  

profilaktycznych,  

konkursów 

promujących 

zdrowy styl życia 

bez używek 

-GOPS 

-Dyrektorzy 

Szkół 

-Organizacje 

pozarządowe  

-Klub 

Wolontariatu 

 

 

 

3500 zł 

2.  Szkolenia dla 

członków GKRPA 

Organizowanie i 

uczestnictwo w 

szkoleniach  

-GKRPA Liczba osób 

uczestniczących w 

szkoleniach  

 

1000 zł 

3. Wynagradzanie 

członków GKRPA 

za posiedzenia  

Organizowanie 

posiedzeń GKRPA  

-GKRPA Liczba obecności na 

posiedzeniach  

5600 zł 

4.  Szkolenia dla 

sprzedawców  

Organizowanie i 

uczestnictwo w 

szkoleniach 

-GKRPA Liczba osób 

uczestniczących w 

szkoleniach 

 

1000 zł 

 

5.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określnych w art. 13 
1
 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Lp. Zadanie do 

zrealizowania 

Sposób realizacji Realizatorzy Wskaźniki Koszt 

realizacji 

1. Kontrola sprzedaży 

alkoholu 

Prowadzenie 

działań 

kontrolnych 

punktów sprzedaży 

napojów 

alkoholowych 

GKRPA Liczba podjętych 

działań kontrolnych 

oraz 

skontrolowanych 

punktów sprzedaży. 

Liczba podjętych 

działań 

interwencyjnych 

500 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

    Załącznik nr 2 do uchwały………… 

                                                                                Rady Gminy w Nowym Duninowie 

                                                                            z dnia ………………………………                                                          

                                                                                  

 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII 

NA ROK 2017 

 

 

 

Celem programu jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zażywanie środków 

odurzających powodujących uzależnienie. 

 

I. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza 

1)   zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2)   udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3)   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów: 

- poznania istoty zjawiska narkomanii, jej przyczyn i skutków 

- uczenie zachowań asertywnych 

- reagowania w sytuacji kontaktu z narkotykami 



4)   wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5)   pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

II. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych. 

1.Podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, 

jeżeli przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie mówią inaczej 

2. Osoby uzależnione mogą być leczone przez zakłady opieki zdrowotnej, które 

posiadają odpowiednie zezwolenia 

3. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub 

faktycznego opiekuna albo z urzędu, sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią 

osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację 

4. Zabezpieczenie środków na wykonanie testów na obecność narkotyków w 

organizmie. 

5. Pomoc finansowa w pokryciu kosztów pobytu osób uzależnionych w placówkach 

specjalistycznych leczących uzależnienie. 

 

III. Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 

1.Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób 

uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie 

ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem narzędzi przewidzianych 

ustawą o pomocy społecznej. 

2. Współpraca z placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi dla osób 

uzależnionych i zagrożonych narkomanią. 

 

Realizatorzy programu: 

1) Szkoły znajdujące się na terenie gminy  

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

4) Posterunek Policji 

5) Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa 

obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych 

 

Realizatorzy programu współpracują z : 

 



1. Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które udziela pomocy 

fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

oraz prowadzi krajowy system informacyjny. 

2. Organem wykonawczym samorządu wojewódzkiego, który opracuje Wojewódzki 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. Radą do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która jest organem koordynacyjno- 

doradczym w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

 

Koszt realizacji programu                                              

w tym:  

- Działalność edukacja - szkolenie  

  w zakresie rozpoznawania  

       i wykrywania środków odurzających                              - 1.000.- 

      - zakup broszur i ulotek                                                    -  1000.-                        

      - Koszt wykonania badań na obecność                             -   500.- 

        narkotyków w organizmie 

- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży            -  2.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  3 do uchwały…………… 

                       Rady Gminy w Nowym Duninowie  

                                               z dnia ……………….. 

 

 

Nowy Duninów, dn………………………………… 

 

 

Wniosek o przyznanie środków finansowych z Gminnej Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie 

 

1. Nazwa i adres placówki wnioskującej o środki 

finansowe………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej (koordynującej z danej 

placówki)……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Rodzaj zadania: 

a) Program profilaktyczny…………………………………………………………. 

b) Zagospodarowanie czasu wolnego……………………………………………… 

c) Inne……………………………………………………………………………… 

 

3. Uzasadnienie zapotrzebowania na realizację wskazanego zadania: 

- w oparciu o priorytety Szkolnego Programu Profilaktyki; 

- identyfikację obszarów wiejskich; 

- diagnozę sytuacji szkolnej; 

 

Oferta zgodna z / (zaznaczyć jeden z programów) 



 Gminnym Programem Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nowym 

Duninowie 

 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 

 

4. OPIS PROJEKTU 

a) cele projektu:………………………………………………………………… 

b) adresaci projektu z ukierunkowaniem na osoby z problemem alkoholowym 

………………………………………………………………………………….. 

c) liczba bezpośrednich uczestników projektu…………………………………… 

d) uzasadnienie podejmowanych działań (proszę wskazać w jaki sposób 

podejmowane działania wpisują się w gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii):…………………………………………………………………… 

e) realizator projektu (adres, telefon) oraz imienny wykaz realizatorów zadania 

wraz ze szczegółową informację o kwalifikacjach niezbędnych do jego 

realizacji…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

f) metody pracy: w jaki sposób projekt uwzględnia elementy profilaktyki 

uzależnień wśród odbiorców:…………………………………………………. 

g) liczba bezpośrednich uczestników projektu:……………………………….. 

h) pośredni uczestnicy projektu i ich liczba ( np. widzowie przedstawienia 

przygotowanego przez 

młodzież):………………………………………………. 

5. Planowany termin realizacji zadania:…………………………………………………… 

6. Termin złożenia sprawozdania finansowo – merytorycznego………………………….. 

7. Kwota wnioskowana…………………………………………………………………..... 

8. Koszt zadania………………………………………………………………………..….. 

 

OPIS KONKRETNYCH DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU 

 

Lp. Realizacja działania  Termin realizacji  Osoba 

odpowiedzialna za 

jego przebieg  

Uwagi 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

 

 

BUDŻET PROJEKTU ORAZ PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  



 

Lp. Kategoria 

kosztów 

Koszt 

ogółem 

 W tym Koszt 

zatwierdzony 

przez 

GKRPA 

Udział 

własny 

Udział 

wnioskowany 

      

      

      

      

      

 RAZEM     

 

9. Oświadczenia: 

1) Oświadczam, że powyższe zadanie mieści się w zadaniach statutowych 

kierowanej przeze mnie jednostki; 

2) Oświadczam, że w przypadku otrzymania środków finansowych na realizację 

przedstawionego zadania, zobowiązuje się do jego realizacji w sposób opisany 

we wniosku. 

 

Uwaga: 

1. Wydatkowanie niezgodne z kalkulacją planowanych kosztów może skutkować 

niefinansowaniem zadania przez Gminną Komisje Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Nowy Duninów. 

2. Realizatorzy programu zobowiązani są do prowadzenia listy obecności uczestników 

programu. 

3. Wnioski o dofinansowanie należy składać do GKRPA w Nowym Duninowie na 

miesiąc wcześniej przed planowanym terminem realizacji zadania. 

 

 

 

………………………………………………. 

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej placówkę 

zgłaszającą zapotrzebowanie  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje: 

Decyzja GKRPA 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Kwota:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


