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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIŁAKOWO NA 2019 ROK
I.

WPROWADZENIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany dalej

Gminnym Programem jest częścią gminnej strategii polityki społecznej oraz podstawowym
dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa ta wymienia 6 szczegółowych
zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez
Radę Miejską. W szczególności zadania te obejmują:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
2) Udzielanie 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 określonych w art. 13 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miłakowo prowadzona
jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie
i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu realizowanych w latach
poprzednich. Przy jego opracowaniu przyjęto założenia Narodowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko- Mazurskim
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na lata 2016-2020. Uwzględniono także rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019r., wydane przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spośród problemów społecznych
występujących w całym kraju zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to
przede wszystkim z ich rozmiaru. Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie
fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób
pijących szkodliwie ale i wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód
społecznych tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe,
ubóstwo, bezrobocie czy przemocy w rodzinie. Problem ten winien być przedmiotem troski ze strony
organów administracji rządowej i samorządowej. Wartym zaznaczenia jest również fakt, iż jednym z
nadrzędnych i długofalowych celów polityki prorodzinnej państwa jest tworzenie warunków do
pełnego rozwoju i prawidłowego funkcjonowania rodziny oraz zapobieganie występowaniu postaw i
zachowań aspołecznych grożących patologiami i uzależnieniami. Rozwiązywanie problemów
alkoholowych w świetle nowoczesnego podejścia do problematyki alkoholowej oznacza zarówno
podejmowanie tych działań, które są ukierunkowane na grupy osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin, jak również i tych, które zmierzają do zmniejszenia dotkliwości problemów jakie niesie za
sobą nadużywanie alkoholu.
Członkami

Komisji

są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miłakowie, Policji, Sądu, Służby Zdrowia.
II.

PRZEPISY PRAWNE
Ustawa z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz.487, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.,
poz.1390)
III.

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania

problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań
w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób
do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie
wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności
zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
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zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo
zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w
szczególności:
 wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych
z uchwałą Rady Miasta Miłakowo;
 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miłakowa;
 prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych;
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych;
 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek
publiczny;
 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
IV.

ZADANIA

GMINNEJ

KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH
1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych w tym:
 dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.
2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji
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świadczących usługi specjalistyczne,
 inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie
pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień i przemocy w rodzinie,
 organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów alkoholowych.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
 inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży,
 inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję
zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
 prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób
niezgodny z przepisami,
 podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców
pojazdów mechanicznych,
 prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
5) Podnoszenie wiedzy mieszkańców Gminy Miłakowo 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,
 włączenie się w ogólnopolskie i regionalne profilaktyczne kampanie edukacyjne,
uwzględniające

problematykę

uzależnień,

poprzez

pokrycie

częściowe

kosztów

organizacyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia.
6) Realizowanie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych
obejmujących problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy skierowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym:
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 finansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych do wszystkich grup dzieci
i młodzieży bez względu na stopień indywidualnego ryzyka, uczących umiejętności zdrowego
i trzeźwego stylu życia,
 wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych i społeczności lokalnej,
 prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu zwiększenie umiejętności
wychowawczych rodziców.
7) 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 przy współpracy z członkami GKRPA.
Podstawą zakwalifikowania dziecka jest nasilenie problemów występujących w rodzinie,
a nie tylko jej sytuacja materialna.
8) Zaangażowanie dzieci i młodzieży w różnego typu działania alternatywne dla zachowań
ryzykownych, promujących styl życia bez uzależnień, w tym:
 organizowanie otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych bez alkoholu, konkursów
tematycznych, wystaw, spektakli teatralnych
 organizowanie działań aktywizujących i integrujących dzieci, młodzież oraz rodziny
np. festynów rodzinnych, Szkolnych Dni Profilaktyki.
9) Wsparcie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Miłakowo, w tym:
 wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji, pracy w Gminnym Punkcie
Konsultacyjnym zakup materiałów biurowych i sprzętów, materiałów edukacyjnych.
 Doposażenie realizatorów GPP i RPA w sprzęt i wyposażenie oraz modernizację pomieszczeń,
w tym zakup niszczarki i kserokopiarki dla osób koordynujących i realizujących GPP i RPA.
 Gromadzenie danych od realizatorów GPP i RPA i ich analiza w kontekście złożonych dla GPP
i RPA wskaźników rezultatów.
 Rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np. poprzez stronę internetową
 Rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o działalności Punktu Konsultacyjnego,
np. poprzez stronę internetową.
10) Współpraca

z

instytucjami,

organizacjami

pozarządowymi

i

osobami

fizycznymi

w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
 organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
 Prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania
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i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.
 udział

członków

GKRPA

w

pracach

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
11) Przewodniczący planuje i organizuje pracę Komisji w szczególności w zakresie dokonywania
merytorycznej oceny wniosków profilaktycznych dotyczących przyjmowania do wykonania
szczegółowych zadań określonych w GPP i RPA, planowania badań diagnozujących zjawisko
uzależnień, monitorowania realizacji programów profilaktycznych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie zbiera się w miarę
potrzeb.
Instytucje pomocowe.
 Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi, 14-300 Morąg ul. Warmińska 23
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
 Niepubliczny zakład Opieki zdrowotnej, 14-310 Miłakowo ul. Kopernika 17
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie, 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 16
 Posterunek Policji w Miłakowie, 14-310 Miłakowo ul. Daszyńskiego 14
 Zespół Kuratorów Sądowych w Sądzie Rejonowym w Ostródzie ul. Sobieskiego 12
 Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Miłakowie, 14-310 Miłakowo ul. Włodyki 20
Do zadań Gminnego Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
1) Prowadzenie

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
2) Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
3) Motywowanie osób

współuzależnionych do

ewentualnego podjęcia psychoterapii

w zakładach lecznictwa odwykowego.
4) Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany
szkodliwego wzoru picia.
5) Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego
oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
6) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące
lub udział w grupach wsparcia.
7) Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez
udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy.
8) Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb
i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
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9) Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów
uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
 przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia
o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek,
o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
 postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która
stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji
tj. Policja;
 zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek
z art.24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o
konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się
leczeniu odwykowemu;
 wykonanie wywiadu środowiskowego przy współpracy z pracownikami socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Miłakowie oraz z Policjantami Posterunku Policji w Miłakowie;
 skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną
przez biegłego;
 złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art.26
ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

8|Strona

V.

FINANSOWANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W RAMACH
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1) Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie z art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2) Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ujmuje się corocznie w planie budżetowym Gminy Miłakowo
VI.

ZASADY

WYNAGRODZENIA

CZŁONKÓW

GMINNEJ

KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIŁAKOWO
ORAZ PRACOWNIKÓW PUNKTU KONSULTACYJNEGO
1) Wydatki na wynagrodzenia, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków
Gminnej Komisji realizowane są ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań
własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
określonych w niniejszym Programie.
2) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Miłakowie i Gminnego Punktu Konsultacyjnego (meble, sprzęt komputerowy,
artykuły papiernicze, spożywcze, druki, itp.) finansowane są jak w pkt 1.
3) Za udział w jednym posiedzeniach Komisji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 przewodniczący

180 zł brutto

 sekretarz

180 zł brutto

 członek

120 zł brutto

4) Komisja przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych
w sklepach i punktach gastronomicznych. Za jednorazowy udział członka Komisji w kontroli co
najmniej 2 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonej w jednym dniu, członek
komisji otrzyma wynagrodzenia tak jak za udział w jednym posiedzeniu Komisji.
5) Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 i 4 będzie wypłacane po przedłożeniu przez
Przewodniczącego Komisji podpisanych list obecności stwierdzających udział w posiedzeniach,
kontroli.
6) Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie list wypłat- przelewem na wskazane
konto osobiste w terminie do 20 dnia każdego m-ca następującego po terminie złożenia
dokumentów.
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VII.

KONTROLA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
Burmistrz Miłakowa sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje niezbędne działania zmierzające
do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Kontakt:
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie:
Miłakowski Dom Kultury (wejście oddzielne po prawej stronie budynku)
14-310 Miłakowo ul. Włodyki 20
tel. kont. 575 778 819
e-mail: gkrpa@milakowo.eu

Przyjęcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie
Pani Anna Łapczyk w pokoju nr 3, tel. kont. 89 757 83 42.
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