
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W GMINIE CEKCYN NA 2013 ROK 
 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju problemy związane  

z alkoholizmem mają szczególne znaczenia. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne 

i psychiczne zarówno jednostek jak i  rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 

szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych 

tj.: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki komunikacyjne, przemoc w rodzinie, 

ubóstwo, bezrobocie i inne.  

W związku z tym działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywanie ich 

powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.  

 

II. SAMORZĄD GMINNY A USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI  

I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 

1. Zgodnie z zapisami art. 4
1
 ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  oraz integracją społeczną 

osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 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; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów 

alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13
1 

 ust. 1 i 15 ustawy) oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej.  

2. Realizacja zadań, o których mowa w art. 4
1
 ust. 1 jest prowadzona w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w gminie jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze. zm.). 



4. Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy , rada gminy ustala w drodze uchwały dla terenu gminy 

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

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Do zadań wójtów, 

burmistrzów, prezydentów  miast , zgodnie z art. 4
1
 ust. 3 ustawy należy powołanie gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujących działania w zakresie określonym 

w ust. 1 oraz podejmujących czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w  zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminne 

komisje rozwiązywania problemów alkoholowych wykonują także ekspertyzy dotyczące zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży napojów  alkoholowych z odnośnymi uchwałami rady gminy oraz wydają 

opinię w drodze postanowień, stanowiące warunek wydania zezwolenia przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy). 

 

III. PRZEPISY LOKALNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH  

W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU 

ALKOHOLIZMOWI 

 

1. Uchwała Nr VII/44/11 z dnia 31.05.2011r. Rady Gminy w Cekcynie w sprawie określenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania 

na terenie gminy Cekcyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

2. Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn Nr 19/2011 z dnia 14.03.2011r. w sprawie powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie. 

3. Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 15.12.2010r. w sprawie powołania 

pełnomocnika Wójta w celu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii. 

4. Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii w Gminie Cekcyn na 2013r. uwzględnione zostały wskazówki wynikające z rekomendacji 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2013r. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Zadania i sposoby ich realizacji określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2013r. dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości 

prowadzenia określonych form pracy i wykonania w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  

i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych  

- jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. 

6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii może 

być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i narkomanii uchwałami Rady Gminy w Cekcynie. 



7. Realizację działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii koordynuje Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień. 

 

IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH  

W GMINIE CEKCYN 

 

1. Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie gminy Cekcyn są 

dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Tucholskiego Ośrodka Psychoterapii 

Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnienia i Profilaktyki, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, placówek oświatowych.   

2. Charakterystyka gminy: Gmina Cekcyn jest położona w północnej części województwa 

kujawsko-pomorskiego. Pod względem administracyjnym należy do powiatu tucholskiego. Zajmuje 

obszar 25 tys. ha. Gmina liczy ok. 6,7 tys. mieszkańców, zaś wieś Cekcyn - ok. 1,6 tys. mieszkańców. Pod 

względem administracyjnym gmina podzielona jest na 14 sołectw. Na jej terenie funkcjonują zakłady 

opierające produkcję na drewnie, tj. tartaki i stolarnie oraz nieliczne zakłady usługowe i handlowe. 

Rolniczy charakter gminy i brak przemysłu zdecydował o sytuacji materialnej mieszkańców Cekcyna. Na 

obszarze gminy istnieje 896 indywidualnych gospodarstw rolnych. Są to szczególnie gospodarstwa 

niewielkie: kilku-, kilkunastohektarowe. Słabe uwarunkowania glebowe wpływają na niski potencjał 

produkcyjny, nie stwarzają podstaw do rozwoju wysokodochodowych gospodarstw  rolnych, a więc nie 

mogą stanowić podstawy utrzymania rodziny. Aktualnie szansą dla rozwoju gminy jest turystyka. 

Malownicze krajobrazy, lasy, jeziora, czyste powietrze wpływają na to, że tereny gminy Cekcyn odwiedza 

coraz więcej osób. Rozwój turystyki pociąga za sobą konieczność kompleksowej obsługi turystów, co  

z kolei może prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy. 

3. Charakterystyka gminy pod względem problemów społecznych. 

 

Tabela 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS Cekcyn w latach 2010-2012. 

 
2010r. 2011r. 2012r. 

Ogółem liczba rodzin, którym 

udzielono pomocy 
275 293 297 

w tym: rodziny z problemem 

alkoholowym 
15 15 16 

 

Analiza tabeli wskazuje, iż około 5% rodzin korzystających z pomocy GOPS ma problemy alkoholowe. 

Należy zaznaczyć, że dane te mogą być zaniżone, gdyż nie wszystkie rodziny przyznają się do problemu  

z alkoholem. 

 

 



Tabela 2. Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjnym w latach 2010-2012. 

 
2010r. 2011r. 2012r. 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Liczba 

osób 

Liczba 

porad 

Psycholog 70 193 58 170 62 168 

Psychoterapeuta 46 199 32 166 32 190 

 

Liczba osób zgłaszających się o poradę do Punktu Konsultacyjnego pokazuje, że jest zainteresowanie tą 

formą wsparcia. Obserwuje się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej 

otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do podejmowania działań prowadzących do poprawy 

ich sytuacji życiowej.  

 

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie Cekcyn jest również liczba wniosków 

składanych do GKRPA o podjęcie czynności wobec osób uzależnionych od alkoholu.  

 

Tabela 3. Liczba spraw prowadzonych przez GKRPA w latach 2011-2012. 

 2011 2012 

Liczba przyjętych wniosków 14 8 

Liczba spraw skierowanych do sądu 7 8 

 

Dane statystyczne Posterunku Policji w Cekcynie informują o przestępstwach, gdzie źródłem był alkohol 

lub narkotyki. 

 

Tabela 4. Postępowania w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu prowadzone przez Posterunek 

Policji w Cekcynie w latach 2010-2012. 

 2010 2011 2012r. 

Mandaty karne w związku ze złamaniem 

przepisów ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

17 19 45 

Kierowanie pojazdami w stanie 

nietrzeźwym 
33 28 42 

Interwencje ogółem 

w tym: 

108 

 

247 

 

243 

 



- w miejscach publicznych, 

- interwencje domowe. 

62 

46 

173 

74 

195 

48 

Zatrzymanie osób w pomieszczeniach dla 

osób zatrzymanych w związku  

z doprowadzeniem do wytrzeźwienia 

10 5 5 

Postępowanie przygotowawcze z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii  

w tym: 

- zakończone aktem oskarżenia wobec 

sprawców 

2 

 

 

0 

1 

 

 

2 

3 

 

 

0 

 

Tabela 5. Informacja dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Cekcyn 

liczącej 6.704 mieszkańców. 

Liczba punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych  

w gminie Cekcyn 

2010r. 2011r. 2012r. 

- do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 
28 28 28 

- do spożycia w miejscu 

sprzedaży 
19 19 17 

RAZEM 47 47 45 

Liczba mieszkańców 

przypadająca na jeden punkt 

sprzedaży 

141 141 149 

 

Na potrzeby diagnostyczne GKRPA w 2011r. w Gimnazjum w Cekcynie przeprowadzono ankietę, która 

miała na celu opracowanie diagnozy używania środków psychoaktywnych oraz problemów dot. przemocy 

w rodzinie. 

Opracowanie wniosków końcowych: 

1) zdaniem młodzieży rówieśnicy nadużywają alkoholu, gdy piją nadmierną ilość piwa (odpowiedź może 

sugerować łatwą dostępność piwa lub alkohol najczęściej spożywany przez młodzież), 

2) dla młodzieży ważnym problemem społecznym jest używanie dopalaczy i używanie narkotyków 

(66,7% ankietowanych jest takiego zdania), jednocześnie młodzież zaznacza, że wymienione używki 

(papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) nie powinny być dostępne dla wszystkich, w szczególności 

dopalacze i narkotyki, 

3) według ankietowanych młodzież często sięga po alkohol (42,8%), a bardzo często po papierosy 

(51,3%); niepokojący jest także wynik dotyczący spożywania narkotyków, gdyż 26,4% respondentów 

uważa, że młodzież sięga po nie w niektórych sytuacjach, 



4) zdaniem badanych, miejscami, w których najczęściej pojawiają się używki są: imprezy w klubach, 

biwaki szkolne i wycieczki oraz imprezy w domu. Najbardziej niepokojące są wskazania, dotyczące 

bezpośrednio środowiska szkolnego oraz rodzinnego uczniów, 

5) inicjacja alkoholowa, zdaniem ankietowanych, nastąpiła w przedziale wieku od 10-15 lat i zazwyczaj 

odbywała się w towarzystwie kolegów. Niepokojącym jest fakt, że 17,4% młodzieży po raz pierwszy 

piło alkohol z dorosłymi członkami rodziny, 

6) głównymi motywami sięgania po używki przez młodzież jest chęć dobrej zabawy, ciekawość i chęć 

spróbowania, jak to jest po zażyciu, a także dla rozluźnienia, 

7) 76,4% badanych deklaruje, że nie używa narkotyków, a 25,4%, że nie pije alkoholu, 

8) 78% ankietowanych uczniów twierdzi, że czuje się bezpiecznie w domu, co sugeruje dobre kontakty  

z rodzicami i poprawną atmosferę wychowawczą, 

9) 13,5% uczniów nie czuje się bezpiecznie w szkole, a 8,2% twierdzi, że było agresywnie zaczepianych, 

niepokojące są też wyniki dotyczące form agresji stosowanych wobec uczniów - 88% ankietowanych 

doświadcza takich form agresji, jak: obgadywanie, wyśmiewanie i przezywanie, a ponad 33% przemoc 

fizyczna, w tym bicie, kopanie i popychanie. Takie wyniki sugerują dość istotny problem młodzieży  

w naszej szkole, któremu należy poświęcić jeszcze więcej uwagi i działań profilaktycznych, 

10) Prawie 20% spośród ankietowanych zna osobę, która doznaje przemocy w domu, a jako najczęściej 

występującą formę przemocy, występującą w domu, podają wyzwiska. Należy zatem prowadzić 

działania, zachęcające młodzież do ujawnienia takich informacji w celu zapewnienia optymalnej 

pomocy osobom, doznających przemocy. 

11) Ponad 45% respondentów nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku, kiedy dozna przemocy lub 

kiedy ktoś z bliskich jej doświadcza. Jako najczęściej wymienione instytucje udzielające pomocy 

wymienia: policję, ośrodek pomocy społecznej, pedagoga, rodziców i wychowawców. Należy zatem  

w działaniach profilaktycznych skierowanych do młodzieży skupić się także na konieczności 

przekazywania informacji o kompetencjach instytucji, wspierających rodziny w trudnej sytuacji. 

 

V. STAN ZASOBÓW W SFERZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  W GMINIE CEKCYN 

 

 Na terenie gminy Cekcyn funkcjonują następujące instytucje i organizacje, które w swoich 

działaniach realizują zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, w tym przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i narkomanii: 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie, 

2) Posterunek Policji w Cekcynie, 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

4) Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

5) Klub Integracji Społecznej, 

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie, 



7) Placówki oświatowe (Zespół Szkół w Cekcynie, Szkoła Podstawowa w Iwcu, Szkoła Podstawowa w 

Zielonce), 

8) Gminna Świetlica Terapeutyczna, 

9) Parafie, 

10) Stowarzyszenia mające w swoich statutach zadania związane z profilaktyką uzależnień, 

11) Tucholski Ośrodek Psychoterapii Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnienia i Profilaktyki, 

12) Sąd Rejonowy w Tucholi, 

13) Powiatowy Urząd Pracy, 

14) Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie, 

15) Gminna Biblioteka w Cekcynie, 

16) Pełnomocnicy: Marszałka i Wojewody. 

 

VI. CEL GŁÓWNY  

 

Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i innych 

uzależnień oraz podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości używania 

środków psychoaktywnych. 

Cel główny realizowany będzie poprzez działania w następujących obszarach: 

1. Profilaktyka i prewencja. 

2. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie. 

 

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

Profilaktyka i prewencja 

Cel strategiczny nr 1.  

Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Cele cząstkowe: 

1) wdrażanie różnorodnych form programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zapobiegających 

używania alkoholu i substancji psychoaktywnych; 

2) wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu różnorodnych form 

pracy profilaktycznej, opiekuńczo- wychowawczej, edukacyjnej i aktywizującej, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży; 

3) rozwijanie wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych z używaniem alkoholu 

poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problemów 

alkoholowych. 

 

 

 



Działania: 

 

Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie. 

Cel strategiczny nr 2. 

Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Cele cząstkowe: 

1) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w realizacji zadań  

i programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Działania: 

Działania/Programy Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki realizacji 

celu 

prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych, aktywizujących, 

ukierunkowanych na organizację 

alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież, 

zmniejszających ryzyko kontaktu  

z alkoholem w ramach pozalekcyjnych 

zajęć jak, np. sportowo-rekreacyjnych, 

kółek zainteresowań oraz innych form 

dzieci  

i młodzież szkolna 

GKRPA, szkoły, 

świetlice, pedagodzy 

szkolni, instruktorzy, 

wychowawcy, terapeuci 

- liczba godzin zajęć 

 opiek. – wych., 

sportowo- 

rekreacyjnych i innych 
 

realizacja programów profilaktycznych i 

warsztatów dla uczniów i nauczycieli w 

placówkach oświatowych na terenie 

gminy 

uczniowie, nauczyciele, 

wychowawcy, pracownicy 

innych instytucji 

realizujących programy 

profilaktyczne, rodzice 

GKRPA, instytucje 

szkolące, szkoły, GOK 

- liczba programów 

profilaktycznych, 

 
- liczba uczestników 

programów 

profilaktycznych 

organizacja szkoleń zwiększających 

kompetencje osób podejmujących 

działania w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

członkowie GKRPA, 

nauczyciele, wychowawcy, 

inne osoby podejmujące 

działania  

w zakresie problemów 

alkoholowych 

GKRPA, instytucje 

szkolące, szkoły, 

GOPS, kuratorzy, 

terapeuci i inni 

- liczba szkoleń, 

 

- ilość godzin szkoleń, 

 

- liczba uczestników 

zakup specjalistycznej literatury  

i materiałów edukacyjnych w celu 

rozpowszechnienia ich wśród  uczniów, 

nauczycieli i rodziców 

uczniowie, nauczyciele 

 i rodzice 
GKRPA, szkoły, 

rodzice, świetlice 

- ilość szt. 

specjalistycznej 

literatury i materiałów 

edukacyjnych 

publikowanie w prasie lokalnej 

artykułów dotyczących problematyki 

uzależnień 

uczniowie, nauczyciele  

i rodzice 
GKRPA, GOPS, Urząd 

Gminy 

- ilość publikacji 

specjalistycznych  

w prasie i na stronie 

internetowej 

Działania/Programy Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki realizacji 

celu 

podejmowanie działań w celu 

utworzenia grupy samopomocowej do 

realizacji działań motywujących do 

podjęcia terapii i propagowania postaw 

trzeźwościowych 

uczestnicy grup 

samopomocowych (osoby 

uzależnione i ich rodziny) 

GKRPA, grupy 

samopomocowe 

- liczba grup 

samopomocowych 

- liczba uczestników 

grup samopomocowych 

- liczba godzin zajęć  

w grupach 

samopomocowych 



 

Cel strategiczny nr 3. 

Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

Cele cząstkowe: 

1) ułatwienie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach terapeutycznych; 

2) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Działania:  

propagowanie instytucji i osób 

wyspecjalizowanych w niesieniu 

pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 

w obszarze problemów uzależnień 

członkowie GKRPA, 

pracownicy socjalni GOPS, 

funkcjonariusze Policji, 

członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy, 

nauczyciele, wychowawcy i 

kuratorzy 

GKRPA, GOPS, 

Policja, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy, szkoły, 

Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej 

- liczba instytucji 

zaangażowanych  

w niesienie pomocy  

w obszarze 

problematyki 

uzależnień, 

- liczba osób, którym 

udzielono wsparcia 
kontynuowanie działań kontrolnych 

 i interwencyjnych w stosunku do 

sprzedawców napojów  alkoholowych 

mających na celu ograniczenie 

dostępności napojów  alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom niepełnoletnim 

członkowie GKRPA, 

sprzedawcy napojów 

alkoholowych 

GKRPA, podmioty 

odpowiedzialne za 

sprzedaż napojów 

alkoholowych w gminie 

Cekcyn 

- liczba kontroli, 

- liczba punktów 

skontrolowanych 

Działania/Programy Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki realizacji 

celu 

umożliwienie osobom z gminy Cekcyn 

systematycznego udziału w zajęciach 

terapeutycznych w  Tucholskim Ośrodku 

Psychoterapii Uzależnienia  

od Alkoholu, Współuzależnienia  

i Profilaktyki, 

osoby uzależnione i ich 

rodziny 

GKRPA, Tucholski 

Ośrodek Psychoterapii 

uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależnienia  

i Profilaktyki, 

- liczba osób 

korzystających z 

terapii, 

- liczba godzin 

terapeutycznych 

finansowanie Punktu Konsultacyjnego 

dla osób uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków i innych oraz osób 

doświadczających przemocy domowej 

osoby i rodziny  

z problemami uzależnień  

i innymi problemami 

społecznymi 

GKRPA, Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba osób 

korzystających z porad 

psychologicznych, 

- liczba porad 

psychologicznych 

- liczba osób 

korzystających z porad 

psychoterapeuty, 

- liczba porad 

psychoterapeutycznych 

finansowanie Klubu Integracji 

Społecznej 

osoby uzależnione, po 

przebytym leczeniu 

podstawowym w warunkach 

stacjonarnych 

GKRPA, KIS 

- liczba godzin KIS, 

- liczba godzin 

terapeutycznych 

finansowanie ponadstandardowej terapii 

uzależnień dla osób i rodzin po odbyciu 

terapii podstawowej 

osoby uzależnione od 

alkoholu 

GKRPA,   Tucholski 

Ośrodek Psychoterapii 

Uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależnienia  

i Profilaktyki 

- liczba uczestników 

ponadstandardowej 

terapii uzależnień, 

- liczba udzielanych 

porad 



 

Cel strategiczny nr 4. 

Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe. 

Cele cząstkowe: 

1) rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach poprzez współpracę Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Cekcyn, 

2) udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez działalność Gminnej Świetlicy Terapeutycznej. 

Działania:  

 

 

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

 

      Realizacja programu zakłada: 

1) podniesienie świadomości mieszkańców gminy Cekcyn wobec nadużywania alkoholu, 

2) udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i wspóluzależnionym, 

3) zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z ograniczeniem alkoholizmu 

na terenie gminy Cekcyn, 

4) zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnień. 

kierowanie do sądu wniosków  

o przymusowe leczenie w stosunku do 

osób, które odmówiły dobrowolnego 

leczenia bądź je przerwały; 

osoby uzależnione i ich 

rodziny 

GKRPA, 

psychoterapeuta Punktu 

Konsultacyjnego 

- liczba wniosków 

skierowanych do Sądu 

finansowanie warsztatów i szkoleń dla 

realizatorów zadań wynikających  

z programu w celu podniesienia 

kwalifikacji i profesjonalizmu 

świadczonych usług. 

członkowie GKRPA, 

pracownicy socjalni GOPS, 

kuratorzy, funkcjonariusze 

Policji, nauczyciele i 

wychowawcy, pracownicy 

służby zdrowia 

GKRPA, placówki 

realizujące szkolenia 

- liczba warsztatów 

 i szkoleń, 

- liczba uczestników 

szkoleń,  

- liczba godzin usług 

szkoleniowych 

Działania/Programy Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki realizacji 

celu 

świadczenie pomocy dla ofiar przemocy, 

w szczególności w rodzinach  

z problemami alkoholowymi  

ofiary przemocy, sprawcy 

przemocy 

GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy, Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba osób, którym 

udzielono wsparcia, 

- liczba sprawców 

przemocy 

realizacja programu opiekuńczo-

wychowawczego w ramach 

funkcjonowania Gminnej Świetlicy 

Terapeutycznej 

wychowankowie Gminnej 

Świetlicy Terapeutycznej 

GKRPA, Gminna 

Świetlica 

Terapeutyczna, szkoły 

- liczba wychowanków 

GŚT 

 

organizacja i finansowanie wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z realizacją 

programu profilaktycznego  

dzieci i młodzież – 

uczestnicy kolonii 

GKRPA, organizator 

kolonii 

- liczba uczestników 

kolonii 



 

IX. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

 

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii stanowią dochody gminy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych zgodnie z art. 18
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań programu określa Rada Gminy w drodze 

uchwały w sprawie budżetu na 2013r.  

 

X. ZASADY FINANSOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W CEKCYNIE 

 

1. Wydatki na wynagrodzenia i diety, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie finansowane są z budżetu 

gminy w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Cekcynie (doposażenie pomieszczeń, artykuły biurowe, itp.) finansowane są jak  

w pkt 1. 

3. Za każdy udział w posiedzeniach Komisji, w kontrolach dotyczących przestrzegania przepisów  

o sprzedaży napojów  alkoholowych oraz w posiedzeniach podkomisji do spraw rozmów profilaktycznych 

ustala się następującą wysokość diet członków Komisji: 

1) przewodniczący Komisji - nie otrzymuje diety; 

2) członek Komisji - 90 zł brutto; 

3) Pełnomocnik Wójta otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 450 zł brutto, które będzie 

przekazywane na wskazane konto bankowe do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4) Diety dla członków Komisji będą wypłacone po przedłożeniu przez przewodniczącego Komisji 

podpisanych list obecności stwierdzających udział w posiedzeniach i kontrolach. 

5) Diety dla członków Komisji będą wypłacone nie częściej, niż raz w miesiącu przelewem na wskazane 

przez członków Komisji konto bankowe w terminie 14 dni od daty przedłożenia list obecności na 

posiedzeniach Komisji, zespołów bądź kontrolach. 

 

 

 

 

 



XI. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I NARKOMANII W 2013R. 

 

L.P. Nazwa zadania 
Plan środków na  

2013r. 

1. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Świetlicy 

Terapeutycznej 
7.500,00 

2. 
Wynagrodzenia osobowe Komisji, Podkomisji i Pełnomocnika 

oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Komisji 
8.000,00 

3. Orzekanie o przedmiocie uzależnień  3.000,00 

4. Zatrudnienie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 7.200,00 

5. 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w Punkcie Konsultacyjnym  

– zatrudnienie psychoterapeuty uzależnień dla rodzin z problemem 

alkoholowym, opiniowanie wniosków do GKRPA, wydawanie 

opinii terapeutycznych 

16.000,00 

6. 
Dofinansowanie ponadpodstawowej terapii osób uzależnionych  

i współuzależnionych z gminy Cekcyn 
2.400,00 

7. 
Działania z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do 

różnych grup społecznych 
5.400,00 

8. 

Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz innych patologii 

społecznych członków Komisji, sprzedawców napojów 

alkoholowych i innych 
3.000,00 

9. Kolonie profilaktyczne 15.000,00 

10. Dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej  3.000,00 

11. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 3.000,00 

12. Zakup materiałów o tematyce patologii społecznych 900,00 

13. Koszty przeprowadzenia diagnozy problemów narkomanii  600,00 

Razem 
 

75.000,00 

 

 

 


