
Uchwała Nr 224/XXXIX/09 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 1 oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
/Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm./ oraz art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm./ uchwala się co następuje: 

§1 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gostynina na rok 2010 stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§2 

Źródłem finansowania Programu jest budŜet gminy na 2010 rok: dział: 851 – Ochrona 
zdrowia, rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§3  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01.01.2010 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

     Jolanta Syska-Szymczak 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXXIX/09 
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 30 listopada 2009 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA ROK 2010 

 

Szczegółowe załoŜenia Programu. 

 

I. Zwi ększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: 

1. Wspieranie placówki lecznictwa odwykowego w zakresie doposaŜenia i podnoszenia 
kwalifikacji zespołu terapeutycznego. 

2. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzaleŜnienia. 
3. Organizacja i prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i Narkotyków. 
DyŜury pełnione są trzy razy w tygodniu. W Punkcie porad udzielają: kuratorzy 
zawodowi Sądu Rejonowego w Gostyninie, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: 

1. WdraŜanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 
2. Pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 

finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej. 
3. Dopłaty za pobyt dzieci w przedszkolach z rodzin zagroŜonych alkoholizmem  

i narkomanią. 
4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: 

- wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie Niebieskie Karty  
w Policji, pomocy społecznej, a takŜe wdraŜanie tych procedur w Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i Narkotyków; 
- finansowanie i realizacja programów profilaktyki przemocy domowej. 

 



III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: 

1. Organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu problematyki alkoholowej  
i narkomanii w szkołach i dla róŜnych grup społecznych.  

2. Włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczno-edukacyjne (festyny, 
happeningi) oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia w środkach masowego 
przekazu. 

3. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których zawarte są treści  
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. 

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: 

1. Współpracę ze stowarzyszeniami i klubami abstynenckimi; dofinansowanie 
kosztów obozów i kolonii terapeutycznych; finansowanie programów 
terapeutycznych realizowanych w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich.  

2. Wspieranie działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 

 

Zasady koordynacji Programu. 

Koordynatorem Programu jest Wydział Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków 
Finansowych Urzędu Miasta w Gostyninie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Gostyninie. 

 

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Za udział w posiedzeniach członkowie Komisji otrzymują kaŜdorazowo wynagrodzenie 
brutto w wysokości: 

1) przewodniczący: 240,00 zł, 

2) pozostali członkowie: 130,00 zł. 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 224/XXXIX/09 
Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 30 listopada 2009 r. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Na finansowanie zadań wynikających z Programu przeznacza się środki uzyskane z tytułu 
opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w 2010 r. – 300 000,00 zł. 

 

 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA        300 000,00 zł 
 

 
85153 Zwalczanie narkomanii            81 100,00 zł 
 
 
Prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych      
z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej  
oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieŜy  27  500,00 zł 
 Dla dzieci w wieku 8-12 lat       7  500,00 zł 
 Dla dzieci w wieku 13-17 lat – dotacja celowa dla  
    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji      20 000,00 zł 
 
Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagroŜonych    
alkoholizmem i narkomanią z elementami profilaktyki  
alkoholowej i narkotykowej          25 000,00 zł 
 
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych     14 100,00 zł 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł – happening pod Zamkiem  
przy współpracy z Akademią Inicjatyw MłodzieŜowych „DROSS”    4 100,00 zł 
Realizacja programów profilaktycznych:        5 000,00 zł 
   - dla szkół podstawowych: „Mały Mistrz Bezpieczeństwa, czyli  
     bezpieczny świat bez nałogów”  
   - dla szkół gimnazjalnych: „Zostań skiperem swojego losu, czyli  
    hobby naprawdę na duŜej fali bez uŜywek”   
  - dla szkół ponadgimnazjalnych: „Ścisły rezerwat przetrwania, czyli  
    przeŜyję, bo nie chcę Ŝyć w świecie uŜywek” 

 „Blues o zachodzie słońca” – wieczór muzyczny w ramach kampanii     
   trzeźwościowej(inicjatywa gostynińskiej młodzieŜy)                    5 000,00 zł 
 



 
Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar  
Przemocy w Rodzinie i Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i Narkotyków      7 500,00 zł 
 Wynagrodzenia za dyŜury w Punkcie        6 000,00 zł 
 Zakup materiałów i wyposaŜenia dla Punktu                  1 500,00 zł 
 
Zakupy i usługi związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii    2 000,00 zł 
              - dofinansowanie działań profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji   2 000,00 zł  

 
Koszty obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii       5 000,00 zł 
 - zakup materiałów i koszty obsługi programu,        2 500,00 zł 
               - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych     2 500,00 zł 
 
 
 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     218 900,00 zł
             
Prowadzenie pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych      
z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej  
oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieŜy   27 500,00 zł 
 Dla dzieci w wieku 8-12 lat         7 500,00 zł 
 Dla dzieci w wieku 13-17 lat – dotacja celowa dla  
    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji      20 000,00 zł 
 
Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagroŜonych    
alkoholizmem i narkomanią z elementami profilaktyki  
alkoholowej i narkotykowej          25 000,00 zł 
 
Koszty pobytu dzieci z rodzin patologicznych w przedszkolach  
(świadczenia społeczne)         22 500,00 zł 
 
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych     16 100,00 zł 

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł – happening pod Zamkiem  
przy współpracy z Akademią Inicjatyw MłodzieŜowych „Dross”    4 100,00 zł 
Realizacja programów profilaktycznych:                   5 000,00 zł 
   - dla szkół podstawowych: „Mały Mistrz Bezpieczeństwa, czyli  
     bezpieczny świat bez nałogów”  
   - dla szkół gimnazjalnych: „Zostań skiperem swojego losu, czyli  
    hobby naprawdę na duŜej fali bez uŜywek”   
  - dla szkół ponadgimnazjalnych: „Ścisły rezerwat przetrwania, czyli  
    przeŜyję, bo nie chcę Ŝyć w świecie uŜywek” 

Przygotowanie i remont pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy         7 000,00 zł 



 
Prowadzenie zajęć z elementami profilaktyki alkoholowej   
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Miejsko-Parafialnej   81 800,00 zł 
 Wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownik Świetlicy   18 200,00 zł 
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13-tka  pracownika Świetlicy       600,00 zł 
 Składki na ubezpieczenie społeczne – pracownik Świetlicy     5 500,00 zł 
 Składki na Fundusz Pracy – pracownik Świetlicy          500,00 zł 
 Odpisy na zakład. fund. świadcz. socjaln.-prac. Świetlicy     2 000,00 zł 
 Wynagrodzenie bezosobowe(umowa zlecenie – pracownik Świetlicy)  17 000,00 zł 
 Zakup materiałów i wyposaŜenia dla Świetlicy       4 000,00 zł 
 Remont budynku Świetlicy(remont stropu, wymiana okien)   34 000,00 zł 
 
Działalność Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar  
Przemocy w Rodzinie i Osób UzaleŜnionych od Alkoholu i Narkotyków      7 500,00 zł 
 Wynagrodzenia za dyŜury w Punkcie        6 000,00 zł 
 Zakup materiałów i wyposaŜenia dla Punktu                  1 500,00 zł 
 
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  15 000,00 zł 
 Wynagrodzenia dla członków Komisji za udział w posiedzeniach 
 (11 posiedzeń Komisji)        10 500,00 zł 
 Szkolenia członków Komisji         4 500,00 zł 
 
Wynagrodzenia biegłych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzaleŜnienia  
od alkoholu i opłaty sądowe związane z zastosowaniem  
obowiązku leczenia odwykowego          9 500,00 zł 
 Wynagrodzenia biegłych           6 000,00 zł 
 Opłaty sądowe            3 500,00 zł 
 
Działalność Rodzinnego Klubu Abstynenta        5 000,00 zł 
 Zakup materiałów, wyposaŜenia i usług pozostałych dla Klubu   
 
Zakup biletów Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem      2 000,00 zł 
 
Zakupy i usługi związane z profilaktyką i rozwiązywaniem  
problemów alkoholowych           2 000,00 zł 
               - dla Oddziału Terapii UzaleŜnień w Zalesiu w ramach wspierania  
                placówki lecznictwa odwykowego w zakresie doposaŜenia  
               i podnoszenia kwalifikacji zespołu terapeutycznego       2 000,00 zł  

Koszty obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii      5 000,00 zł 
 - zakup materiałów i koszty obsługi programu,        2 500,00 zł 
               - organizacja wieczorów wigilijnych i zakup paczek świątecznych    2 500,00 zł 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 224/XXXIX/09 
Rady Miejskiej w Gostyninie  

z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii naleŜy do zadań własnych gminy określonych  
w art. 1 oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Cytowane ustawy nakładają na organy 
samorządu gminnego obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki  
i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w postaci Gminnych Programów Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Przedstawiony projekt uchwały zawiera zadania wynikające z obydwu cytowanych 
ustaw.  
W szczególności zadania te obejmują: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych  
i zagroŜonych uzaleŜnieniem; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 
5. pomocy społecznej osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowania ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy Program. Szczególny nacisk połoŜono  
na zadania związane z profilaktyczną działalnością informacyjno-edukacyjną wśród dzieci  
i młodzieŜy oraz na wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

 
 

 
 


