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WSTĘP 

Ustawa  z  dnia  26  października  1982 roku o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określają

obowiązek organów administracji  rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie

podejmowania  działań  zmierzających  do  ograniczania  spożywania  alkoholu,  środków

psychoaktywnych,  a  także  wspierania  przedsięwzięć  temu służących.  Ustawodawca określił

kierunki polityki wobec problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z tego

zakresu i ich źródła finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację.

Zadania te obejmują m.in.:

1.zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od

alkoholu i narkotyków;

2.udzielanie  rodzinom,  w  których  występują problemy  alkoholowe,  narkomanii  pomocy

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

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;

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

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5.podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6.wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji

społecznej;

7.udzielanie  pomocy  społecznej  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych,

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program

Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje działania zgodne zarówno z kierunkami zawartymi 

w ww. ustawach oraz odpowiada realnym potrzebom naszej gminy. 

Ponadto zgodnie z artykułem 41 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  i  art.  10  ust.  2  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii,

2



gminne  programy  mają  również  uwzględniać  cele  operacyjne  dotyczące  profilaktyki

problemów  alkoholowych,  problemów  narkomanii  określone  w  Narodowym  Programie

Zdrowia.   

Miejski  Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i  Miejski

Program Przeciwdziałania Narkomanii oprócz założeń realizacji zadań wynikających z zapisów

ustawowych będzie również kontynuować wcześniej  podjęte  działania  w kierunku promocji

regionu – miasta,  jako miejsca idealnego ze względu na swoje położenie  do rehabilitacji 

i  leczniczego  wypoczynku  w otoczeniu   przyrody,  jezior,  lasów i  zieleni  z  jednoczesnym

wykorzystaniem bogatego  zaplecza  logistycznego  infrastruktury  oraz   instytucji  i  placówek

medycznych zajmujących się leczeniem chorób związanych z uzależnieniem i zapobieganiem

negatywnym emocjom.   
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ZADANIA DO REALIZACJI

   ROZDZIAŁ  I

I.  Zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia specjalistycznego oraz dostępności pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 

i dopalaczy, jak również uzależnionych od  leków oraz mediów cyfrowych.  

SPOSÓB REALIZACJI: 

1. Wspieranie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu poprzez:

– dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa

– odwykowego,

– zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i personelu medycznego,

– doposażenie placówek w sprzęt ułatwiający realizację programów leczenia,

– współpraca z placówkami i podmiotami leczniczymi  w zakresie wskazania zalet 

i możliwości  korzystania z miejsc, instytucji  i istniejącego zaplecza logistycznego,

środowiskowego przewidzianego do zdrowego  aktywnego wypoczynku  pacjentom

w ramach terapii i rehabilitacji z jednoczesnym promowaniem regionu w ramach

marki  „Złotów.  Wielkopolskie Zdroje” .

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, w tym:

– porady  informacyjne  dla  osób  z  problemem  alkoholowym,  narkomanii  oraz

członków ich rodzin, 

– poradnictwa i doradztwa specjalistycznego na rzecz osób i rodzin, którzy potrzebują

wsparcia w zakresie zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności potrzebnych do

wyjścia  z  uzależnienia  od  narkotyków,  dopalaczy,  leków  i  innych  substancji

psychoaktywnych, 

– konsultacje  specjalistyczne  dla  rodziców dzieci,  które   nadużywają  i  przejawiają

symptomy uzależnienia od mediów i urządzeń cyfrowych,

– udzielaniu pomocy informacyjnej i wskazówek w zakresie ukierunkowania i doboru

właściwej placówki terapeutycznej oraz formy terapii adekwatnej do występującego

uzależnienia,
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– motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych,  do

zmiany zachowań i ryzykownego korzystania z alkoholu ,

– przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od

alkoholu, narkotyków po zakończeniu leczenia,

– angażowanie lokalnych grup działania do niesienia pomocy osobom uzależnionym 

w  ramach  wolontariatu   (punkty  wsparcia  przy  parafiach  katolickich,  grupy

hobbistyczne, stowarzyszenia, fundacje itp.).  

II.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  problemy

uzależnienia od narkotyków oraz mediów - pomocy psychospołecznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Pomoc  dzieciom  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym,  narkomanii,  dzieciom

krzywdzonym, poprzez:

            a)  dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego – świetlic (zgodnie z  

            przepisami  ustawy  o   wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), w tym 

– zorganizowanie świąt Wielkanocnych   i świat Bożego Narodzenia,

– finansowanie  dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

b) organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową 

i problemem uzależnień, w tym organizacja wypoczynku. 

1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin

z problemem alkoholowym / problemem przemocy.

2. Organizowanie  lokalnych  narad,  szkoleń,  konferencji  w zakresie  wdrażania  systemu

pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

3. Utworzenie dodatkowej formy wsparcia dla rodziców oraz dzieci i młodzieży 

w związku z narastającym zjawiskiem izolowania społecznego , radzenia sobie 

z emocjami bez alkoholu i narkotyków na skutek pandemii COVID-19.

4. Upowszechnianie informatorów zawierających informacje o potencjalnych partnerach

działających w zakresie przeciwdziałania przemocy.
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5. Zwiększanie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskania pomocy poprzez:

• prowadzenie  edukacji  społecznej,  lokalnych kampanii  informacyjno-edukacyjnych na

temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

• włączanie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy,

• organizowanie i współorganizowanie konkursów z zakresu przeciwdziałania przemocy,

• prowadzenie badań i diagnoz na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie i finansowanie Punktu Interwencji Kryzysowej.

6. Wykorzystanie kanałów i mediów społecznościowych do propagowania i informowania

mieszkańców  o  bieżących  przedsięwzięciach,  możliwościach  uzyskania  wsparcia,

udzielenia pomocy w zakresie zagrożenia przemocą i problematyki uzależnień. 

III. 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.

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Realizacja na terenie szkół  podstawowych  programów profilaktycznych, edukacyjnych

również  rekomendowanych  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych oraz  Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  grup

docelowych: dzieci, młodzież, rodzice/ opiekunowie prawni, grono pedagogiczne, kadra

placówki w tym:

- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki  uzależnień od substancji psychoaktywnych 

i alkoholu,

- realizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

2. Podejmowanie  działań  o  charakterze  profilaktyczno-edukacyjnym  dla  dzieci  i

młodzieży 

(w tym szkół średnich), rodziców/ opiekunów.

3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 

z  dziećmi  i  młodzieżą.  Kontynuacja  realizacji  programu   pn.:  ”Spójrz  Inaczej”  -

6



rekomendowanego  przez  Państwową  Agencję  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych. 

4. Prowadzenie  działań  edukacyjnych wśród sprzedawców napojów alkoholowych oraz

działań  kontrolnych  i  interwencyjnych,  mających  na  celu  ograniczanie  dostępności

napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18-

go roku życia.  Zapoznanie przedsiębiorców z wynikami audytu przeprowadzonego w

miesiącach VIII-IX 2021 roku pn. TAJEMNICZY KLIENT. Omówienie wniosków w

formie szkolenia w I kwartale 2022 r.

5. Realizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych jako  uzupełnienie  szerokiego  programu

profilaktycznego, w tym dożywianie dzieci. 

6. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii 

i innym zjawiskom patologicznym. 

7. Promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

8. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, która jest spójna i wpisuje się 

w założenia  strategii  marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” poprzez:

 organizowanie wspólnych przedsięwzięć kampanii z MKRPA,  

- imprez, festynów, koncertów, konkursów o charakterze profilaktycznym, 

uwzględniających przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym zjawiskom 

patologicznym,

- promocja miasta jako miejsca uzdrowiskowego dla osób z problemami uzależnień, 

potrzebujących wsparcia psychicznego, spokoju i wypoczynku, rehabilitacji w 

otoczeniu jezior i zieleni, z jednoczesnym zapleczem logistycznym, sportowym i 

medycznym.  

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

      rozwiązywaniu problemów alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Wspieranie  organizacji  i  instytucji  pozarządowych  oraz  służb  działających  na  rzecz

rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  przeciwdziałania  narkomanii,  a  także

przemocy  w  rodzinie  w  zakresie  realizacji  dodatkowych  działań  profilaktycznych,

programów  i  inicjatyw   kierowanych  do:  osób  uzależnionych,  współuzależnionych,
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ofiar i sprawców przemocy, dzieci krzywdzonych, rodziców, młodzieży,  kierowców 

i innych, a także promujących zdrowy styl życia.

2. Zapraszanie  do aktywnego udziału  w przedsięwzięciach  realizowanych przez Gminę

Miasto Złotów oraz MKRPA w Złotowie. 

3. Monitorowanie i promowanie tzw. „Banku Inicjatyw” tworzonego na podstawie zbioru

działań inicjowanych i prowadzonych przez organizacje i instytucje pozarządowe oraz

służby działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii, a także przemocy w rodzinie.

4. Współorganizacja konferencji z Komendą Powiatową w Złotowie dla rodziców , której

tematem będzie uzależnienia behawioralne (bezpieczeństwo w sieci) dzieci i młodzieży

oraz  od środków psychoaktywnych przy udziale fundacji BONUM HUMANUM.

5. Promowanie działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży poprzez tzw.

akcje odblaskowe.

V. Obszary współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie

     rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień na terenie Gminy Miasto Złotów

INSTYTUCJE I SPOSOBY REALIZACJI:

1. Gmina  Miasto  Złotów  –  budowa  platformy  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi  promującymi  zdrowy  styl  życia  wolny  od  nałogów  i  uzależnień.

Promocja  miasta  pod  marką  „Złotów.  Wielkopolskie  Zdroje” jako  regionu  o

charakterystyce pro – zdrowotnej, m.in. sprzyjającej leczeniu i rehabilitacji  chorób  i

zaburzeń związanych z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, mediów cyfrowych.

2. Punkt  Interwencji  Kryzysowej –  indywidualne  konsultacje  dla  osób  dorosłych  i

młodzieży  w  problemach:  rodzinnych,  szkolnych,  wychowawczych,  osobistych,

uzależnień. Kierowanie do MKRPA wniosków o podjęcie stosownych kroków wobec

osób nadużywających alkoholu, zażywających narkotyki oraz stosujących przemoc.

3. Koordynator dla  rodziców,  dzieci  i  młodzieży  –  w  związku  ze  zjawiskiem

wyizolowania społecznego i radzenia sobie z emocjami na skutek pandemii COVID-19

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie –  prowadzenie działań w zakresie

pracy socjalnej,  pomocy materialnej oraz integracji  społecznej i zawodowej na rzecz

osób dotkniętych problemem  alkoholowym, narkotykowym i przemocy oraz ich rodzin.
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Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz

ochronę  ofiar  przemocy  domowej.  Kierowanie  do  MKRPA  wniosków  o  podjęcie

stosownych  kroków  wobec  osób  nadużywających  alkoholu,  narkotyków  oraz

stosujących przemoc.

5. Komenda  Powiatowa  Policji  w  Złotowie  –  ochrona  przed  przemocą  w  rodzinie,

egzekwowanie  zakazu  spożywania  alkoholu  w  miejscach  publicznych,  prowadzenie

systematycznych kontroli trzeźwości kierowców, interwencji w przypadkach zakłócenia

porządku  publicznego  oraz  działań  profilaktycznych  skierowanych  do  dzieci  i

młodzieży  szkolnej,  dotyczących  problematyki  związanej  ze  zjawiskami

patologicznymi.  Kierowanie  do  MKRPA  wniosków  o  podjęcie  stosownych  kroków

wobec  osób  nadużywających  alkoholu  oraz  stosujących  przemoc.   Udział

funkcjonariusza KPP Złotów w organizowanych przez MKRPA kontrolach  punktów

sprzedaży  napojów  alkoholowych.  Podejmowanie  wspólnych  inicjatyw  na  rzecz

zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom patologii społecznej.

6. Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  w  Złotowie  – realizacja  zadań  z

zakresu  zdrowia  publicznego  mieszczącego  się  w  katalogu  zadań  zawartych  w

niniejszym Programie.

7. Straż Miejska w Złotowie – egzekwowanie zakazu spożywania napojów alkoholowych

w  miejscach  publicznych,  prowadzenie  działań  profilaktycznych  skierowanych  do

dzieci   w  wieku   szkolnym.  Udział  funkcjonariusza  SM  w  organizowanych  przez

MKRPA kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

8. Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich – orzekanie o obowiązku poddania

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

9. Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  – poradnictwo, edukacja 

i konsultacje specjalistów w zakresie psychoterapii uzależnień. Prowadzenie terapii dla

osób uzależnionych i współuzależnionych.

10. Placówki  oświatowe  -  realizacja  zadań  prewencyjnych,  dotyczących  zapobiegania

problemom  społecznym,  w  oparciu  o  szkolne  programy  profilaktyki,  zgodnie  z

wymogami  ustawy o systemie  oświaty.  Podejmowanie  innych,  dodatkowych działań

profilaktyczno-edukacyjnych.

11. Organizacje  pozarządowe  –  realizacja  działań  w  obszarze  profilaktyki  i

rozwiązywania problemów alkoholowych.
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12. Inne podmioty posiadające stosowne uprawnienia do działania w obszarze profilaktyki

uzależnień.

   VI. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Inicjowanie i koordynowanie polityki gminy wobec problemów alkoholowych 

w mieście Złotowie.

2. Informowanie osób zainteresowanych lub zagrożonych oraz członków ich rodzin 

o istniejących środkach służących do zwalczania zjawiska alkoholizmu, narkomanii 

i rozwiązywania problemów z nimi związanych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie  rozmów  interwencyjno  -  motywacyjnych  z  osobami  nadużywającymi

alkoholu.

4. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu wobec

osób uzależnionych od alkoholu.

5. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przemocy w Rodzinie oraz Punktem

Interwencji Kryzysowej.

6. Wydawanie  opinii  dotyczących  wydania  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Dokonywanie  okresowych  kontroli  punktów  sprzedaży  i  podawania  napojów

alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

8. Uczestniczenie w szkoleniach dla  członków Miejskiej Komisji RPA oraz pozostałych

grup zawodowych zajmujących się sprawami profilaktyki i rozwiązywania problemów

uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

9. Współudział przy opracowywaniu  Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych  dla Gminy Miasto Złotów.

10. Współudział przy organizowaniu szkoleń, narad i konferencji z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
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11. Aktywne  uczestnictwo  i  wsparcie  realizacji  przedsięwzięć  mających  na  celu

propagowanie  zdrowego  stylu  życia,  zapobieganie  i  profilaktykę  uzależnień,  pomoc

ofiarom przemocy.  

12. Włączanie  się  w  działalność  promocyjną  i  profilaktyczną  we  współpracy  z  innymi

podmiotami  na  rzecz  zapobiegania  zjawiskom  patologii  i  uzależnień.  Inicjowanie

wspólnych działań zewnętrznych w ramach organizowanych imprez miejskich.

13. Obsługa własnej platformy promocyjno – informacyjnej  w postaci strony internetowej 

(fan- page Facebook) celem przekazywania treści profilaktycznych, edukacyjnych oraz 

wszelkich informacji związanych z działalnością i funkcjonowaniem MKRPA w 

Złotowie. 

VII. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych 

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

      publicznego.

SPOSÓB REALIZACJI:

1. Analiza  obowiązujących  przepisów  prawa  lokalnego  dotyczących  ustaleń  liczby

punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

2. Działania kontrolne w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w związku 

z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego.

3. Szkolenie – audyt TAJEMNICZEGO KLIENTA (XIII-IX 2022 r.).

VIII. Inne działania.

SPOSÓB REALIZACJI: 

1. Diagnozowanie  i  analizowanie   problemów  społecznych  występujących  na  terenie

Gminy Miasto Złotów.
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2. Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom, grupom i innym osobom działającym na rzecz

profilaktyki  i  rozwiązywania problemów uzależnień poprzez bezpłatne  udostępnianie

pomieszczeń.

3. Podnoszenie  kompetencji  przez  członków  Miejskiej  komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

ROZDZIAŁ II

I. Źródła i zasady finansowania  Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem  finansowania  zadań  Miejskiego  Programu  Profilaktyki   i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  i  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  są

środki finansowe budżetu Gminy Miasto Złotów pochodzące z opłat za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Szczegółowy plan finansowania zadań Programu określa załącznik nr 2.

II. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów   

     Alkoholowych w Złotowie.

1. Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie 

w wysokości 40 diet.

2. Pozostali  członkowie  Komisji  otrzymują  wynagrodzenia  za  udział  w posiedzeniach,

kontrolach i innych czynnościach wynikających z niniejszego Programu w wysokości 4

diet.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 przysługuje za każdy dzień, w którym członek

Komisji  brał  udział  w  czynnościach  określonych  w  pkt  2.  Podstawą  wypłacenia

wynagrodzenia jest podpis na liście obecności zaakceptowanej przez Przewodniczącego

Komisji.

4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia,  o którym mowa w pkt 1 i  2 jest  wartość diety

określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia

2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
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w  państwowej  lub  samorządowej  jednostce  sfery  budżetowej  z  tytułu  podróży

służbowej.   

5. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje 

i wiedzę przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych 

w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 4.

III. Postanowienia końcowe.

1. Przez cały okres realizacji Program będzie podlegał monitoringowi.

2. Nadzór nad realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych” oraz nad „Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii” na 2021

rok sprawuje Burmistrz Złotowa.

3. Koordynatorem  realizacji  zadań  Programu  jest  Referat  Organizacyjny   Urzędu

Miejskiego w Złotowie.

4. Rada  Miejska  w  Złotowie  otrzyma   roczne  sprawozdanie  z  wykonania  niniejszego

Programu w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Oprac. W. Gniot/M.Zając
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HARMONOGRAM

RZECZOWO-FINANSOWY 

DO MIEJSKIEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

ORAZ DO

MIEJSKIEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

DLA GMINY MIASTO ZŁOTÓW

NA 2022 ROK

Złotów, październik 2021 r.

Załącznik  nr 2
do Uchwały Nr…………...2021
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia ,,,,, października 2021r.



L.p
Rodzaj zadania

Wartość
zadania
ogółem

Z tego Sposób
realizacji

/wykonania
UwagiPrzeciwdziałanie

alkoholizmowi
Przeciwdziałani
e narkomanii

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Zadania związane ze wspieraniem 
lecznictwa odwykowego: szkolenie
personelu, zakup materiałów 
edukacyjnych dla pacjentów, 
personelu, doposażenie placówki

5.000,00 5.000,00  zakup usług,
 zakup               
materiałów

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Organizowanie narad, szkoleń, 
kursów specjalistycznych, 
konferencji kierowanych do 
różnych grup zawodowych i osób 
fizycznych  oraz rodziców z 
zakresu  udzielania pomocy i 
rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz  przemocy w 
rodzinie (w tym dla członków 
zespołu interdyscyplinarnego)

8.000,00 3.000,00 5.000,00 zakup usług, 
zakup 
materiałów w 
tym 
edukacyjnych

2. Prowadzenie punktu interwencji 
kryzysowej 

42.000,00 42.000,00 zakup usług, 
zakup 
materiałów 
i wyposażenia

3. Utworzenie dodatkowej formy 
wsparcia dla  rodziców oraz dzieci 
i młodzieży w związku z 
trwającym zjawiskiem izolowania 
społecznego, radzenia sobie z 
emocjami bez alkoholu i substancji
psychoaktywnych na skutek 
pandemii COVID-19

15.000,00 15.000,00 wynagrodzenie 
Koordynatora

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży.

1. Działania  profilaktyczno-
edukacyjne   
dla dzieci, młodzieży  i ich 
rodziców / opiekunów w tym 
organizowanie i 
współorganizowanie konkursów

20.000,00 10.000,00 10.000,00 zakup usług
zakup 
materiałów 
edukacyjnych
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IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych i narkomanii

1. Współpraca i wspomaganie 
dodatkowych działań 
podejmowanych przez instytucje 
(w tym organizacje kościelne) 
związane z zapobieganiem 
alkoholizmowi, narkomanii i 
innym zjawiskom patologicznym, 
w tym edukacja publiczna oraz 
promocja zdrowego stylu życia, 
organizacja i współorganizacja 
zabawy abstynenckiej oraz 
dyskoteki „trzeźwościowe 
powitanie lata”

25.000,00 20.000,00 5.000,00 Zakup usług 
zakup 
materiałów
zakup 
wyposażenia 
przeznaczone-
go na cele 
edukacyjno- 
profilaktyczne

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

1.

2.

Działania zwiększające dostępność
pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu (wspieranie działalności 
stowarzyszeń abstynenckich w za-
kresie udzielania pomocy, porad-
nictwa, edukacji, rehabilitacji oso-
bom uzależnionym od alkoholu i 
innych środków psychoaktywnych 
a także osobom współuzależnio-
nym oraz ofiarom przemocy) – 
kwota  42.000   zł.   

Profilaktyczna działalność infor-
macyjna i edukacyjna ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci i mło-
dzieży, w tym:
- organizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych z programem profilak-
tycznym – kwota 5.000 zł;
-  promocja  zdrowego stylu  życia:
działania  (np.  kampanie,  imprezy,
festyny)  o  charakterze  profilak-
tycznym  uwzględniający  przeciw-
działanie alkoholizmowi, narkoma-
nii i innym zjawiskom patologicz-
nym - kwota  20.000 zł.

282.000,00 272.000,00 10.000,00 Konkurs ofert
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3.

4.

Realizacja na terenie szkół, których
organem prowadzącym jest Gmina
Miasto  Złotów,  programów profi-
laktycznych dla grup docelowych:
dzieci,  młodzież,  rodzice/opieku-
nowie  prawni,  grono  pedagogicz-
ne, kadra placówki, w tym:

- realizacja zajęć z zakresu profi-
laktyki uzależnień od substancji 
psychoaktywnych i alkoholu kwota
- 20.000 zł,
- realizacja  zajęć z zakresu prze-
ciwdziałania narkomanii kwota - 
10.000 zł.

Udzielanie  rodzinom,  w  których
występują  problemy  alkoholowe
(rodziny  dysfunkcyjne)  pomocy
psychospołecznej  i  prawnej,  a  w
szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie, w tym: 

- dofinansowanie działalności  pla-
cówek wsparcia dziennego zgodnie
z przepisami ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, w tym
zorganizowanie  świąt  Wielkanoc-
nych i  Świąt  Bożego Narodzenia)
kwota -145.000,00 zł
-  organizacja  czasu  wolnego  dla
dzieci z rodzin dotkniętych choro-
bą  alkoholową  i  problemem  uza-
leżnień,  w tym organizacja wypo-
czynku kwota- 40.000 zł.

VI. Inne zadania

1. Szkolenie i audyt sprzedawców 
napojów alkoholowych

5.000,00 5.000,00 Zakup usług,
zakup 
materiałów

2. Wynagrodzenia członków MKRPA
oraz Koordynatora i obsługi

115.000,00 115.000,00 Wynagrodze-
nia i pochodne
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3. Finansowanie kosztów utrzymania 
baz lokalowych: MKRPA, PIK, 
stowarzyszeń i osób fizycznych  
realizujących zadania zawarte w 
niniejszym programie

33.000,00 33.000,00 Czynsz i inne 
opłaty z tym 
związane, 
zakup 
materiałów i 
wyposażenia

4. Opinie biegłych i koszty sądowe 2.000,00 2.000,00

5. Szkolenia członków MKRPA 8.000,00 8.000,00 Zakup usług,
zwrot kosztów
podróży

OGÓŁEM 560.000,00 530.000,00 30.000,00

Oprac. W. Gniot/M. Zając
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