UCHWAŁA NR XLIII/832/2017
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok wraz z Preliminarzem Wydatków

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.1)), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok wraz z Preliminarzem Wydatków stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Światłowski

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2245.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 60. poz. 1458.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/832/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA
MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
NA 2018 ROK

CZĘŚĆ I.
INFORMACJA
o stanie zagrożenia i przedsięwzięciach realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
I. MAPA PROBLEMÓW
Miasto i Gminę Nakło nad Notecią zamieszkuje (pobyt stały 30 708 osób i czasowy 864 osoby)
31 572 obywateli, w tym: miasto – 18 384 obywateli , wieś 13 188 obywateli – stan na 31.12.2016 r.
Uchwałą Nr X/183/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2011 roku
ustalono dla miasta i gminy Nakło nad Notecią liczbę 115 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - 112
według stanu w dniu 31.12.2016 roku :
Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

do 4,5%
oraz na piwo

powyżej 4,5% do
18% (bez piwa)

powyżej 18%

105

78

72

80

68

62

25

10

10

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych - ogółem
z tego sprzedające napoje alkoholowe
- przeznaczone do spożycia poza miejscem
sprzedaży
- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - 105
według stanu w dniu 12.12.2017 roku :
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Punkty sprzedaży napojów alkoholowych

do 4,5%
oraz na piwo

powyżej 4,5% do
18% (bez piwa)

powyżej 18%

104

80

78

81

71

67

23

9

11

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych - ogółem
z tego sprzedające napoje alkoholowe
- przeznaczone do spożycia poza miejscem
sprzedaży
- przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży

Działalność Poradni Odwykowej przy NZOZ w Nakle nad Notecią.
Od stycznia 2010 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzone są dodatkowe – ponadpodstawowe –
zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w Poradni Leczenia Uzależnień
w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie.
Zajęcia ponadpodstawowe realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez psychologa certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień i współuzależnienia.
■ W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku (od 01.04.2016 r. do 05.09.2016 r.
przerwa w świadczeniu ponadpodstawowej terapii z powodu choroby terapeuty):
Ilość dyżurów - 15
Ilość udzielonych porad-spotkań terapeutycznych - 25
W IV kwartale 2016 r. odbyło się :
Ilość dyżurów - 12
Ilość udzielonych porad-spotkań terapeutycznych - 17
■ W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku :
Ilość dyżurów - 29
Ilość udzielonych porad-spotkań terapeutycznych - 92
Działalność Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber”.
Od dnia 19 września 2011 roku działalność rozpoczął Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień
„Koliber” z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Drzymały 1.
Ogólna liczba udzielonych porad oraz pacjentów przyjętych w okresie od 1.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
Współ uzależnieni

Uzależnieni

Razem
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Dziennym

Porady/sesje
terapeutyczne
indywidualne

Porady/sesje
terapeutyczne
grupowe
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Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem
Gmina
Nakło

11
12
11
10
8
9
7
9
9
8
10
10

18
19
20
20
18
25
18
16
19
19
21
19

29
31
31
30
26
34
25
25
28
27
31
29

Uzależnieni
7
10
9
7
5
7
4
4
7
9
6
10

114

232

346

85

29
25
25
30
25
34
26
22
35
14
28
28

51
33
37
44
48
42
40
66
69
28
44
20

321

522

W okresie sprawozdawczym Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber” realizował zadania
publiczne dofinansowane przez Gminę Nakło nad Notecią w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ośrodek prowadził
terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapię na Oddziale Dziennym
oraz grupy terapeutyczne terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Psychoterapeuci przeprowadzili także 105 godzin warsztatów o tematyce profilaktycznej dla uczniów
szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych

Gminy

Nakło

nad

Notecią

oraz

pogadanek

profilaktycznych dla ich rodziców.
Ogólna liczba udzielonych porad oraz pacjentów przyjętych w okresie od 1.01.2017 r. do
30.11.2017 r.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Razem
Gmina
Nakło

Współ uzależnieni

Uzależnieni

Razem

Porady/sesje
terapeutyczne
indywidualne

Porady/sesje
terapeutyczne
grupowe

29
30
22
21
25
28
21
26
16
16
20

W tym na
Oddziale
Dziennym
Uzależnieni
13
12
5
3
4
10
3
4
5
3
3

9
10
10
10
10
9
8
10
6
7
6

20
20
12
11
15
19
13
16
10
9
14

18
22
16
25
38
25
21
40
12
28
24

17
35
17
26
30
34
41
39
13
15
6

95

159

254

65

269

273
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W okresie sprawozdawczym Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber” realizował zadania
publiczne dofinansowane przez Gminę Nakło nad Notecią w otwartym konkursie ofert na wykonanie
zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ośrodek prowadził
terapię indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapię na Oddziale Dziennym
oraz grupy terapeutyczne terapii pogłębionej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Psychoterapeuci przeprowadzili także 71 godzin warsztatów o tematyce profilaktycznej dla uczniów
szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych

Gminy

Nakło

nad

Notecią

oraz

pogadanek

profilaktycznych dla ich rodziców.
Informacje uzyskane z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ubiegłego roku wzrosła
o 20-25%. Liczba osób i rodzin z problemem alkoholowym korzystających z pomocy społecznej
zmniejszyła się o 8-10%, również zmniejszyła się o około 30-40% liczba dzieci korzystających
z dożywiania z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Liczba rodzin objętych pomocą
Liczba osób w tych rodzinach
Liczba rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Liczba osób korzystających z pomocy z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym
Liczba dzieci korzystających z dożywiania z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym
Liczba dzieci uczęszczających do Ogniska
Wychowawczego – ogółem
w tym z rodzin z problemem alkoholowym
Liczba osób objętych zajęciami w ramach KIS

Na dzień
30.09.2016 r.
1 362
930
2 268
196
393

Na dzień
31.12.2016 r.
1 554
1 030
2 791
199
398

Na dzień
30.09. 2017 r.
1 659
1 254
2 596
186
372

55

55

33

43
10
91

43
10
106

40
7
80

Z informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji wynika:

Ilość nieletnich będących pod wpływem środków
psychoaktywnych i przekazanych pod opiekę rodziców
Ilość osób przetrzymywanych do wytrzeźwienia
w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy
Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią
Ilość akcji policji przeciwdziałających nietrzeźwości kierowców
Interwencje domowe ogółem
- interwencje podczas których sporządzono Niebieską Kartę
(przemoc)
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Na dzień 31.12.
2016 r.

Na dzień 30.09.
2017 r.

Alkohol 1
Narkotyki 2

Alkohol 12
Narkotyki 1

140

80

31
440

14
450

88

82
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- Niebieska Karta (przemoc) w połączeniu z nadużywaniem
alkoholu
Przestępstwa a nieletni :
ogółem przestępstw
liczba ujawnionych nieletnich
liczba popełnionych czynów karalnych
% udział nieletnich w ogólnej ilości przestępstw
Czyny karalne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - ogółem
czyny nieletnich
nieletni sprawcy
% udział nieletnich w ogólnej liczbie czynów
Ilość wypadków i kolizji drogowych
Zatrzymani nietrzeźwi - kierujący pojazdami
- rowerzyści

67

65

755
10
21
2,78%
28
12
3
42,86%
Wypadki 30 Kolizje - 367
91
41

448
22
15
3,35%
40
15
14
37,50%
Wypadki 20 Kolizje - 275
32
14

Działalność Straży Miejskiej
Straż Miejska w Nakle nad Notecią przedstawiła informację :
Lp
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rodzaj działań
Straży Miejskiej
Ilość interwencji
wobec osób
nietrzeźwych
Mandaty karne za
spożywanie
alkoholu
w miejscu
zabronionym
Osoby pouczone
Doprowadzeni do
Izby Wytrzeźwień,
miejsca
zamieszkania,
szpitala, PDOZ
Zatrzymani
nietrzeźwi
kierujący
pojazdami
Skierowanie
wniosków do Sądu
Rejonowego
wobec osób
spożywających
alkohol w miejscu
pracy
Skierowanie
wniosków do Sądu
Rejonowego
wobec osób
spożywających

Na dzień 30.09.
2016 r.
172

Na dzień 31.12.
2016 r.
226

Na dzień 30.09.
2017 r.
325

73

95

198

69

87

92

28

41

30

0

0

0

0

0

0

2

3

5
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alkohol w miejscu
zabronionym
Kontrole placówek
sprzedających
alkohol

8.

15

18

16

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obszarze uzależnienia
alkoholowego
W 2016 roku odbyło się 24 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych.
Zespół Opiniujący rozpatrzył 22 wnioski, wydając 22 postanowienia pozytywne. Na bieżąco
rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.
Odbyło się także 16 posiedzeń Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego, motywującego do podjęcia
terapii przez osoby nadużywające alkohol.
Na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia i zmiany stylu życia zaproszono 78 osób – w tym
35 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Na
zaproszenie komisji zgłosiły się 42 osoby – w tym 19 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty.
Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy
Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii w Poradni Leczenia Uzależnień w NZOZ w Nakle
nad Notecią lub w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień „KOLIBER”.
W okresie sprawozdawczym 8 osób skierowano na badanie przez biegłych sądowych, a następnie
wysłano wnioski do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, celem zastosowania obowiązku
przymusowego podjęcia leczenia odwykowego.
Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzili
6 kompleksowych kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzeganie zasad i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do dnia 30 listopada 2017 roku odbyło się 23 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. oraz o dofinansowanie działań
profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył wnioski, wydając 29 postanowień pozytywnych. Na
bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.
Odbyło się także 17 posiedzeń Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego, Motywującego do podjęcia
terapii przez osoby pijące szkodliwie i nadużywające alkohol.
Na spotkania motywujące do podjęcia leczenia i zmiany stylu życia zaproszono 92 osoby – w tym
34 osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Na
zaproszenie komisji zgłosiło się 48 osób – w tym 16 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty.

Id: 50083972-75A3-4930-8A4C-ACAEABA146F7. Uchwalony

Strona 6

Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy
Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień
„KOLIBER” lub w Poradni Leczenia Uzależnień w NZOZ w Nakle nad Notecią.
W 2017 roku 6 osób skierowano na badanie przez biegłych sądowych oraz komisja motywująca
skompletowała i wysłała 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, celem zastosowania
obowiązku przymusowego podjęcia leczenia odwykowego w placówce służby zdrowia.
Członkowie Zespołu Kontrolującego przeprowadzili 6 kompleksowych kontroli przestrzegania,
przez przedsiębiorców, zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
przy Nakielskim Klubie Abstynenta.
Działalność psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przy Nakielskim Klubie Abstynenta.
Ogólna liczba udzielonych porad w 2016 roku – 232
Konsultacje
Kobiety
Mężczyźni
Uzależnieni
Współuzależnieni

I kwartał
61
13
48
58
3

II kwartał
55
18
37
50
5

III kwartał
65
18
47
63
2

IV kwartał
51
19
32
46
5

Dla członków Nakielskiego Klubu Abstynenta psycholog przeprowadziła także 11 pogadanek –
prelekcji, mających pomóc w utrzymaniu abstynencji oraz w odbudowie prawidłowych relacji i więzi
rodzinnych.
Ogólna liczba udzielonych porad w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. – 177
Konsultacje
Kobiety
Mężczyźni
Uzależnieni
Współuzależnieni

I kwartał
64
24
40
55
9

II kwartał
59
24
35
52
7

III kwartał
54
23
31
52
2

Dla członków Nakielskiego Klubu Abstynenta psycholog przeprowadziła także 7 pogadanek –
prelekcji, mających pomóc w utrzymaniu abstynencji oraz w odbudowie prawidłowych relacji i więzi
rodzinnych.
Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży – do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
W dniu 28 stycznia 2010 roku rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania
Narkomanii w Nakle nad Notecią. Od początku 2011 roku porady i konsultacje odbywają się
pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta przy ul. Ks. Piotra Skargi 2.
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W 2016 roku z pomocy terapeutycznej skorzystało :
16 młodych osób zażywających narkotyki, często pijących też alkohol
21 rodziców i opiekunów osób zażywających środki psychoaktywne
Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono 116 porad i konsultacji
- 11 młodych osób podjęło systematyczny kontakt terapeutyczny i podpisało kontrakt uczestnictwa
w pomocy terapeutycznej indywidualnej i grupowej, również w Poradni Profilaktyki i Pomocy
Rodzinie PTZN w Bydgoszczy,
- 7 osób zostało zakwalifikowanych i uczestniczyło w programie wczesnej interwencji dla młodych osób
odnotowanych w związku z używaniem narkotyków bądź alkoholu „FreD goes net”. Zostały one
włączone do grup w Bydgoszczy,
- 2 rodziców systematycznie uczęszczało na program grupowy dla rodziców w Poradni Profilaktyki
i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy.
- 2 osoby trafiły na terapię po zatruciu i pobycie w szpitalu dziecięcym po zażyciu tzw. dopalaczy
Osoby nieletnie, korzystające z pomocy Punktu pozostają pod nadzorem kuratora sądowego,
z powodu spraw o demoralizację i zażywanie substancji psychoaktywnych.
W dalszym ciągu substancjami wiodącymi były tzw. dopalacze, często łączone z alkoholem.
W 2016 roku zmniejszyła się liczba palących marihuanę i tzw. kocimiętkę.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku z pomocy terapeutycznej skorzystało:
14 młodych osób zażywających narkotyki lub pijących alkohol
19 rodziców i opiekunów
Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. udzielono 105 porad.
11 młodych osób podjęło systematyczny kontakt terapeutyczny i podpisały kontrakt uczestnictwa
w pomocy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w tym również w Poradni Profilaktyki
i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy.
1 osoba została skierowana do ośrodka stacjonarnego leczenia uzależnienia od narkotyków.
5 osób zostało skierowanych i uczestniczyło w programie wczesnej interwencji dla młodych osób
odnotowanych w związku z używaniem narkotyków bądź alkoholu „FreD goes net”. Zostały one
włączone do grup w Bydgoszczy.
3 rodziców systematycznie uczęszczało na program grup dla rodziców w Poradni PTZN
w Bydgoszczy.
Niektóre osoby nieletnie korzystające z pomocy punktu mają nadzór kuratora z powodu spraw
o demoralizację i zażywanie substancji psychoaktywnych.
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Z informacji uzyskanych od osób korzystających z pomocy Punktu konsultacyjnego oraz
członków ich rodzin wiadomo, że liczba młodzieży używającej substancji psychoaktywnych jest
spora.
Nadal dominują użytkownicy tzw. dopalaczy ( 2 osoby trafiły do punktu po zatruciu i pobycie
w szpitalu). Znów wzrasta liczba osób palących marihuanę i tzw. kocimiętkę.
II. STAN

ZASOBÓW

UMOŻLIWIAJĄCYCH

PROWADZENIE

DZIAŁALNOŚCI

PROFILAKTYCZNEJ I SOCJOTERAPEUTYCZNEJ:
1. Poradnia Leczenia Uzależnień NZOZ Nowy Szpital w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 7,
czynna jest w każdy :
wtorek od godz. 16.00 do 19.00 – dodatkowy, ponadpodstawowy program terapii dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, realizowany ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 1 osoba ;
specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia.
czwartek od godz. 13.00 do 18.00 – podstawowy program terapii realizowany ze środków NFZ –
1 osoba; psychoterapeuta-specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia oraz 1 psycholog,
piątek od godz. 8.00 do 12.00 – podstawowy program terapii realizowany ze środków NFZ –
1 osoba; psycholog kliniczny.
Poradnia prowadzi terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz porady
dla osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych.
2. Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle nad Notecią, ul. Drzymały 1 czynny jest
od poniedziałku do piątku od godziny 8,30 do 19,00.
Ośrodek prowadzi terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych, lekomanii, hazardu. Program terapeutyczny oparty jest na modelu
Minnesota – na autorskim programie Marii i Jacka Kasprzak „Intensywny Program Psychoterapii
Uzależnienia od Alkoholu IPTU oraz Zapobiegania Nawrotom Choroby.”
Personel Ośrodka stanowią :
lekarz psychiatra
psycholog
2 specjalistów terapii uzależnień
3 specjalistów terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
1 socjoterapeuta - psychoterapeuta
pracownik administracji i wolontariusze
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Ośrodek prowadzi terapię indywidualną oraz grupową :
- dla osób uzależnionych na etapie wstępnym’; 2 razy w tygodniu – poniedziałki i środy
- terapia grupowa na etapie podstawowym dla osób uzależnionych 2 razy tygodniowo– wtorki i czwartki
- dla osób współuzależnionych; 1 raz w tygodniu – środy
- warsztaty „Trening umiejętności służących zdrowieniu” dla osób uzależnionych z dłuższym okresem
abstynencji – czwartki
- edukacja dla członków rodzin – 2,5 godzinne spotkania edukacyjne w razie potrzeb
Od marca 2012 roku działa Oddział Dzienny w całości refundowany przez NFZ. Terapia na
Oddziale Dziennym prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8,30 – 14,30.
W ramach Oddziału Dziennego organizowane są również 2 tygodniowe turnusy terapeutyczne dla
członków rodzin - osób współuzależnionych i DDA.
3. Punkt konsultacyjny dla młodzieży prowadzony ze środków Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nakle nad Notecią.
Nadzór merytoryczny sprawuje Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział
w Bydgoszczy, które swoją ofertą uzupełnia pracę punku poprzez kontynuację zajęć terapeutycznych
lub programów wczesnej interwencji „Fred goes net” w siedzibie oddziału.
Aby uniknąć stygmatyzacji oraz przełamać często zupełnie bezpodstawne opory przed korzystaniem
z pomocy tego typu punkt został nazwany „Punkt konsultacyjny dla młodzieży”. Jednakże punkt
konsultacyjny od samego początku oferuje pomoc certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień
z wieloletnim doświadczeniem, który udziela pomocy w zakresie:
Poradnictwo i konsultacje dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (narkotyki
i alkohol)
Kierowanie do programu wczesnej interwencji „Fred goes net”
Diagnoza nozologiczna i problemowa w zakresie uzależnień
Rozmowy motywujące do podjęcia terapii w ośrodkach stacjonarnych z wykorzystanie podejścia
DM
Kierowanie do ośrodków i placówek detoksykacyjnych
Poradnictwo i konsultacje dla rodziców
Edukacja, poradnictwo i konsultacje w zakresie narkomanii dla wychowawców, nauczycieli, policji,
kuratorów, pracowników socjalnych
Kolportowanie materiałów edukacyjnych na temat narkomanii i dopalaczy
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Punkt konsultacyjny czynny jest jeden raz w tygodniu, w każdą środę w godzinach 14.00 -18.00
w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta (budynek MGOPS).
4. Straż Miejska w Nakle nad Notecią. Jedna osoba przygotowana jest do szkolenia sprzedawców
handlujących alkoholem, jedna osoba przygotowana do udzielania skutecznej pomocy psychologicznej
oraz jedna osoba przygotowana w zakresie tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
5. W Zakładzie Karnym w Potulicach
- Oddział Terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu - 4 etaty (3 psychologówterapeutów i 1 terapeuta );
- 1 grupa mikro-edukacji alkoholowej;
- 2 grupy AA;
- 6 psychologów na innych oddziałach realizujących program terapeutyczny poza Oddziałem
Terapeutycznym.
- 1 grupa treningowo - edukacyjna dla młodocianych przestępców w wieku 18- 24 lat.
Realizowane są również programy terapeutyczne skierowane do sprawców przemocy, między
innymi Trening Zastępowania Agresji DULUTH.
6. Nakielski Klub Abstynenta czynny jest codziennie od godz.16.00 do 20.00 :
1) konsultacje i porady dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w każdy wtorek od godz.
15.30 – 19.30,
2) grupy AA- środa od godz. 17.00,
3) punkt konsultacyjny dla młodzieży (ds. Przeciwdziałania Narkomanii) w każdy czwartek od godz.
14.00 do 18.00,
4) punkt motywujący do leczenia osób uzależnionych od alkoholu – zespół złożony z członków NKA,
w każdy piątek od godz. 17,00 oraz w miarę potrzeb w inne dni,
5) comiesięczne spotkania członków NKA z psychologiem,
6) grupy wsparcia dla członków NKA oraz programy wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin
członków NKA - w miarę zgłaszanych potrzeb.

7. Ognisko Wychowawcze działające przy MGOPS w Nakle nad Notecią, czynne od poniedziałku do
piątku od godz. 13.40 do godz.19.00 (zawieszone codzienne spotkania od połowy sierpnia 2016 r. - po
nawałnicy)
8. Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – w wymiarze 2 godzin
tygodniowo – prowadzone są zajęcia grupowe dotyczące uzależnienia od alkoholu. Zajęcia, prowadzone
są przez psychoterapeutów NOTU „Koliber”.
9. Instruktorzy i nauczyciele realizujący w szkołach programy profilaktyczno – wychowawcze,
między innymi: „ Nasze Spotkania”, „ Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na agresję”, „Siedem Kroków”,
„Jak polubić naukę”, „Domowy Detektyw”.
CZĘŚĆ II
CELE GMINNEGO PROGRAMU – DĄŻENIE DO :
Zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez młodzież:
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1) ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby nieletnie,
2) wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształtowania postaw służących
zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia,
3) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji,
4) wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu, narkotyków i nikotyny.
Zmniejszenia śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych:
1) zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień i innych świadczeń
zdrowotnych dla osób uzależnionych,
2) wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Zmniejszenia rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu
i zażywaniem narkotyków między innymi przez:
1) promowanie nowoczesnych metod wczesnego diagnozowania zagrożeń zdrowotnych związanych
z piciem alkoholu oraz zażywaniem substancji psychoaktywnych,
2) uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorców picia.
Zmniejszenia ilości i dolegliwości alkoholowych życia rodzinnego:
1) zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń
funkcjonowania rodzin spowodowanych nadużywaniem alkoholu,
2) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej
i socjoterapeutycznej dla rodzin w których występuje problem nadużywania alkoholu,
3) wspieranie stowarzyszeń i środowiskowych grup społecznego przeciwdziałania przemocy.
Zmniejszenia ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością
w pracy:
1) ułatwienie pracownikom uzależnionym od alkoholu dostępu do pomocy w profesjonalnych
placówkach odwykowych oraz w środowiskach wzajemnej pomocy,
2) programy profilaktyczno - edukacyjne w miejscu pracy.
Zmniejszenia wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego nietrzeźwości
sprawców, przez:
1) kontrole przestrzegania przepisów zakazujących sprzedaż i podawanie alkoholu nietrzeźwym,
2) zwiększenie dostępności oraz skuteczności terapii osób uzależnionych prowadzonej w zakładzie
karnym,
3) zwiększenie kontroli drogowych przeprowadzanych przez Policję oraz Straż Miejską.
Zmniejszenia

i sukcesywnego

wyeliminowania

rozmiarów

naruszeń

prawa

na rynku alkoholowym – kontrolowanie przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców
alkoholu przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Straż
Miejską.
8. Promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii:
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1) organizowanie kampanii edukacyjnych promujących „trzeźwy styl życia".
2) edukacja społeczna i środowiskowa informująca o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji
psychoaktywnych
9. Ograniczenia
bezalkoholowych:

spożycia

alkoholu

i zmiany

struktury

jego

spożycia

na rzecz

napojów

1) edukacja publiczna i środowiskowa wspierająca racjonalne decyzje dotyczące picia alkoholu,
2) ograniczenie dostępności poprzez kontrolę ilości i usytuowania punktów sprzedaży.
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU
W celu realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią powołał
pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Działania profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów wszystkich :
1) Uwzględnienie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu i zgubnym działaniu
substancji psychoaktywnych dla jednostki oraz w życiu rodzinnym przez prowadzenie programów
profilaktycznych:
a) „Elementarza Alkoholowego II - Siedem Kroków” w klasach nieobjętych
programami profilaktycznymi – w szczególności dla uczniów szkół wiejskich,

wcześniejszymi

b) programu profilaktyczno - wychowawczego „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz inaczej na agresję”
w klasach O-6 i gimnazjach; nowe grupy i kontynuacja w istniejących grupach,
c) programu psychoedukacyjnego „Nasze Spotkania” dla uczniów starszych klas szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
d) programu profilaktycznego „ Domowy Detektyw” dla
w szczególności nieobjętych programem „Spójrz inaczej”.

uczniów szkół podstawowych,

2) Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów.
2. Szkolenia grup zawodowych:
1) szkolenie dla osób handlujących alkoholem w punktach sprzedaży i placówkach gastronomicznych,
2) szkolenie pracowników MGOPS z zakresu działań interwencyjnych wobec osób nadużywających
alkoholu i ich rodzin oraz doświadczających przemocy,
3) szkolenie dla pracowników służby zdrowia,
4) szkolenie pracowników straży miejskiej, policji, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych,
nauczycieli, pracowników urzędu,
5) szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6) szkolenia dla Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3. Finansowanie szkoleń, narad, konferencji, dla osób realizujących zadania Gminnego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Inne formy oddziaływań profilaktycznych w czasie lekcyjnym i pozalekcyjnym, między innymi:
1) organizacja imprez profilaktycznych, profilaktyczno - rekreacyjnych i profilaktyczno –sportowych
promujących zdrowy styl życia,
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2) organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych i udział w profilaktycznych
kampaniach ogólnopolskich np. Unia Sklepów "Masz Wpływ" adresowaną do sprzedawców napojów
alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
3) opracowywanie, wydawanie i zlecanie druku broszur, ulotek, plakatów, gadżetów i innych form
służących oddziaływaniom profilaktycznym,
4) dofinansowanie imprez sportowych zawierających elementy profilaktyki uzależnień,
5) finansowanie wydarzeń artystycznych promujących treści profilaktyczne,
6) finansowanie biletów wstępu do kina, teatru, filharmonii, na basen itp. w ramach realizowanego
programu profilaktycznego,
7) dofinansowanie Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach,
8) dofinansowanie Międzygminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego,
9) dofinansowanie Międzygminnego Konkursu Profilaktycznych Teatrzyków Szkolnych,
10) dofinansowanie Międzygminnego Konkursu Profilaktycznego "Nałogi - droga donikąd",
11) dofinansowanie festynów profilaktycznych „Bezpieczne wakacje 2018”.
5. Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.
6. Finansowanie kolonii i obozów terapeutycznych oraz dofinansowanie obozów i biwaków
profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2018.
Oferty rozpatrywane będą przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych według odrębnego regulaminu opracowanego przez wyżej wymienioną Komisję.
7. Doposażenie „Niebieskiego Pokoju” w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią oraz
zakup narkotesterów, materiałów promocyjnych i edukacyjnych.
Organizowanie akcji profilaktycznych i włączanie się w debaty i akcje profilaktyczne, prowadzone
przez Policję np: "Dopalacze kradną życie", „Trzeźwy kierowca", "Niebieski tydzień", ”Bezpieczna
droga do szkoły".
8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
rodziców, kierowców.
9. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz dożywianie dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
10. Opłaty sądowe oraz wynagrodzenie dla biegłych sądowych, związane z kierowaniem do sądu
wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
11. Wspomaganie grup edukacyjnych i terapeutycznych na Oddziale Terapeutycznym dla
uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach oraz w Domu Pomocy Społecznej.
12. Kontynuowanie działalności grup edukacyjnych dla współuzależnionych i grup wsparcia dla
alkoholików oraz prowadzenie konsultacji przez psychologa w Punkcie Konsultacyjnym działającym
przy Nakielskim Klubie Abstynenta.
13. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz współpraca
z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
14. Wspieranie
statutowej działalności Stowarzyszeń oraz dofinansowanie realizacji zadań
określonych w niniejszym programie - dotyczy w szczególności:
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1) Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień
„Koliber”
2) Stowarzyszenia „Nakielski Klub Abstynenta”,
3) Fundacji „Salus Homini” i inne, realizujące programy profilaktyczno-terapeutyczne.
15. Udział finansowy we współtworzeniu i współfinansowaniu wojewódzkiego telefonu - pogotowia
dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska Linia”.
16. Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, fachowych publikacji o tematyce profilaktycznej oraz
książek do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
17. Dofinansowanie zakupu pakietów edukacyjnych - książek, broszur, plakatów dotyczących szeroko
rozumianej profilaktyki, przeznaczonych dla rodziców, dzieci i młodzieży.
18. Sfinansowanie zajęć profilaktyczno - wychowawczych w szkołach różnego szczebla poprzez
zakup niezbędnych materiałów, nagród, sprzętu, wyposażenia.
19. Umowy-zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i warsztaty profilaktyczne podczas Akcji
Lato i w czasie roku szkolnego.
20. Prenumerata czasopism profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów Szkół Podstawowych
i Ogniska Wychowawczego.
21. Wspomaganie działalności Ogniska Wychowawczego.
22. Wsparcie merytoryczne i finansowe utworzenia i prowadzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej.
23. Wspomaganie działalności Klubu Integracji Społecznej.
24. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu.
25. Wyposażenie biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
26. Wspieranie działań, w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia,
skierowanych do mieszkańców gminy, a podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, m. in.:
Policję, Straż Miejską, Nakielski Ośrodek Kultury, Wiejskie Domy Kultury w Paterku, Potulicach
i Ślesinie, Bibliotekę Publiczną, Dom Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnię Psychologiczno
Pedagogiczną, Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zakład Karny w Potulicach.
III. DZIAŁANIA

ADMINISTRACYJNE

NA

RZECZ

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH;
Zgodnie z art.12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26.10.1982 r. z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Nakle nad Notecią ustaliła 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.
Przedsiębiorcy, którzy posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,

zobowiązani

są

do

przestrzegania

ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
IV. KOMPETENCJE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

powoływani są

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy i motywowanie do zmiany trybu życia i podjęcia leczenia przez osoby uzależnione
lub pijące szkodliwie
2) kierowanie na badania pozwalające ustalić stopień uzależnienia od alkoholu,
3) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
4) udzielanie pomocy kuratorom sądowym, wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu
odwykowemu,
5) udzielanie pomocy członkom rodzin w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu,
używaniem środków psychoaktywnych oraz z przemocą,
6) współdziałanie
alkoholizmowi,

z instytucjami

w zakresie

wychowania w trzeźwości

i przeciwdziałania

7) opiniowanie wniosków na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
8) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż oraz placówek
gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przestrzegania przez
przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwolenia,
9) współtworzenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
i Przeciwdziałania Narkomanii.

Alkoholowych

3. Komisja powołuje 3 zespoły robocze:
1) Zespół Opiniujący wnioski o dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
przemocy rówieśniczej,
2) Zespół Motywujący, prowadzący rozmowy z osobami uzależnionymi od alkoholu lub pijącymi
szkodliwie, motywujący do podjęcia leczenia odwykowego, sporządzający wnioski do sądu
3) Zespół ds. kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych
4. Zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych / art.4’ ust.5
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. z 2016 r. poz. 487. z późn. zm. / .
Za każdy miesiąc pracy w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych członkowie
otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
- Przewodniczący

- 420,00 zł brutto

- Z-ca Przewodniczącego - 390,00 zł brutto
- Członek

- 360,00 zł brutto
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Podstawą do wypłaty 100% wynagrodzenia jest obecność na minimum jednym posiedzeniu
Komisji lub Zespołu w danym miesiącu.
Za usprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji lub Zespołu potrąca się 50%
miesięcznego wynagrodzenia.
V. KONTROLA REALIZACJI
Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii
Pełnomocnik

ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom składa sprawozdanie

z działalności i realizacji Programu Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy Nakła nad Notecią oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

składają

sprawozdanie

z wykonania

ustawy

o wychowaniu

w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Radzie Miejskiej raz w roku w sposób ustalony przez Radę.
Stała

współpraca

Burmistrza

i Pełnomocnika

Burmistrza

z Pełnomocnikiem

Zarządu

Województwa Kujawsko – Pomorskiego d /s Profilaktyki.
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PRELIMINARZ NA ROK 2018
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz ich rodzin
Lp.

Podmioty, instytucje
odpowiedzialne za
realizację

Zakres zadania

Paragraf

Koszt realizacji
Plan

1.

Pełnomocnik-GKRPA
(Psycholog, gospodarz)

2.

Pełnomocnik-GKRPA (1
osoba: Ekspert Krajowego
Biura ds. Narkomanii 4 godziny tygodniowo)

3.

Pełnomocnik-GKRPA
(Ośrodek Terapii
Uzależnień)

Wynagrodzenie (umowa
zlecenie), prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego
przy NKA
Zakup usług Wynagrodzenie i koszty prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego Przeciwdziałanie
Narkomanii
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji działanie Ośrodka Terapii
Uzależnień

Pozostało

4170

26 200

26 200

4300

15 000

15 000

2830

0

0

41 200

41 200

SUMA

Zadanie II
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie
Lp.

Podmioty, instytucje
odpowiedzialne za
realizację

Zakres zadania

Paragraf

Koszt realizacji
Plan
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1.

Pełnomocnik-GKRPA (1
osoba)

2.

Pełnomocnik-GKRPA Nauczyciele biorący udział
w Akcji Lato' 2018,
nauczyciele prowadzący
zajęcia profilaktyczne
w ciągu roku szkolnego

Wynagrodzenie za
prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Umowy-zlecenie dla
pedagogów i opiekunów
prowadzących zajęcia
profilaktycznowychowawcze w czasie roku
szkolnego i Akcji Lato' 2018

4170

0

0

4170

17 000

17 000

17 000

17 000

SUMA

Zadanie III
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych
Lp.

Podmioty, instytucje
odpowiedzialne za
realizację

Zakres zadania

Paragraf

Koszt realizacji
Plan

1.1

1.2

1.3

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty
Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty
Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
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Pozostało

Obozy, wycieczki i biwaki
profilaktyczne oraz
terapeutyczne w roku
szkolnym i w czasie Akcji
Lato 2018' - zakwaterowanie
z wyżywieniem

4300

50 400

50 400

Wycieczki, obozy i biwaki
profilaktyczne oraz
terapeutyczne w roku
szkolnym i w czasie Akcji
Lato 2018' - transport

4300

55 000

55 000

Wycieczki, obozy i biwaki
profilaktyczne oraz
terapeutyczne Lato 2018' bilety wstępu

4300

5 000

5 000
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podmioty

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty
Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty
Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty
Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka,
Samorządy Mieszkańców,
Sołectwa, pozostałe
podmioty

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty
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Wycieczki, obozy i biwaki
profilaktyczne oraz
terapeutyczne Lato 2018' zakup materiałów

4210

6 000

6 000

Wycieczki, obozy i biwaki
profilaktyczne oraz
terapeutyczne Lato 2018' zakup materiałów przeciwdziałanie narkomanii

4210

1 000

1 000

Obozy, biwaki i półkolonie
profilaktyczne oraz
terapeutyczne-Akcja Lato
2018' - zakup środków
żywności

4220

1 000

1 000

4220

500

500

4220

4 500

4 500

Obozy, biwaki i półkolonie
profilaktyczne oraz
terapeutyczne-Akcja Lato
2018'- zakup środków
żywności - przeciwdziałanie
narkomanii
Festyny, konkursy,
happeningi, turnieje
profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl
życia, organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne zakup środków żywności
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2.4

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

3.1

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

3.2

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

3.3

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty
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Festyny, konkursy,
happeningi, turnieje
profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl
życia, organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne zakup środków żywności przeciwdziałanie narkomanii
Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne zakup materiałów
Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne zakup materiałów przeciwdziałanie narkomanii
Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,

4220

1 000

1 000

4210

8 000

8 000

4210

5 000

5 000

4190

8 000

8 000
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spektakle profilaktyczne zakup nagród

3.4

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

3.5

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

3.6

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty
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Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne zakup nagród przeciwdziałanie narkomanii
Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne spektakle i koszty związane
z organizacją festynów
Festyny, konkursy,
happeningi profilaktyczne
i profilaktyczno-sportowe
promujące zdrowy styl życia
(turnieje), organizacja
i finansowanie lokalnych
kampanii profilaktycznych
i udział w ogólnopolskich,
spektakle profilaktyczne spektakle i koszty związane
z organizacją festynów przeciwdziałanie narkomanii

4190

5 000

5 000

4300

10 000

10 000

4300

10 000

10 000
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4.

Pełnomocnik-GKRPA Szkoły, ZOOR, MGOPS,
NOK, Biblioteka, pozostałe
podmioty

5.

Pełnomocnik-GKRPA

6.

Pełnomocnik-GKRPA Straż Miejska, Policja

7.1

Pełnomocnik-GKRPA MGOPS - Świetlica
Socjoterapeutyczna

7.2
7.3

Pełnomocnik-GKRPA MGOPS - Świetlica
Socjoterapeutyczna
Pełnomocnik-GKRPA MGOPS - Świetlica
Socjoterapeutyczna

7.4

Pełnomocnik-GKRPA MGOPS - Świetlica
Socjoterapeutyczna

8.

Gmina Nakło nad Notecią

Prenumerata czasopism
profilaktycznych
"REMEDIUM", "ŚWIAT
PROBLEMÓW"
Punkty Konsultacyjne
i Terapeutyczne - zakup
materiałów i wyposażenia
Doposażenie "niebieskiego
pokoju", zakup
narkotesterów, materiałów
i wyposażeniaprzeciwdziałanie narkomanii
Wynagrodzenia-Umowy
zlecenie dla prowadzących
zajęcia w Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Zakup materiałów
i wyposażenia do Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Zakup środków żywności do
Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Zakup usług pozostałych
związanych z działalnością
Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

4210

2 000

2 000

4210

500

500

4210

1 000

1 000

4170

10 000

10 000

4210

10 000

10 000

4220

2 000

2 000

4300

5 000

5 000

6050

60 000

60 000

260 900

260 900

SUMA

Zadanie IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
Lp.

Podmioty, instytucje
odpowiedzialne za
realizację

Zakres zadania

Paragraf

Koszt realizacji
Plan

1.1
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Pozostało
0

0

Strona 23

1.2

1.3

Pełnomocnik-GKRPA Specjalista terapii uzależnień
i współuzależnień 3 godziny tygodniowo Poradnia Leczenia
Uzależnień przy NZOZ
w Nakle
Pełnomocnik-GKRPA Biblioteki

2.

Pełnomocnik-GKRPA

3.

Pełnomocnik-GKRPA Różne stowarzyszenia

4.

Pełnomocnik-GKRPA Prelegenci i Wykładowcy

5.
6.1
6.2

GK RPA-Pełnomocnik
Pełnomocnik-GKRPA MGOPS Ognisko
Wychowawcze
Pełnomocnik-GKRPA MGOPS Ognisko
Wychowawcze

6.3

Pełnomocnik-GKRPA MGOPS Ognisko
Wychowawcze

7.

Pełnomocnik - GKRPA

8.1

Pełnomocnik - GKRPA
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Wynagrodzenia (umowy
zlecenie) Dodatkowe
(Ponadpodstawowe)
programy terapii dla
uzależnionych
i współuzależnionych od
Alkoholu
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Szkolenia pracowników
niebędących pracownikami
korpusu służby cywilnej
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji OPP,
Fundacjom,
Stowarzyszeniom
Umowy zlecenia dla
prowadzących konferencjęprzeciwdziałanie narkomanii
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów
i wyposażenia dla Ogniska
Wychowawczego
Zakup środków żywności
dla Ogniska
Wychowawczego
transport i zakwaterowanie
podczas wycieczek i obozów
profilaktycznych oraz
pozostałe usługi związane
z działalnością Ogniska
Dofinansowanie bezpłatnego
wojewódzkiego połączenia
telefonicznego "Niebieska
Linia"
Wynagrodzenia członków
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

4170

10 500

10 500

4240

0

0

4700

2 500

2 500

2360
2810
2820

40 000
2 000
133 000

40 000
2 000
133 000

4170

1 000

1 000

4120

300

300

4210

4 000

4 000

4220

5 000

5 000

4300

3 000

3 000

2330

1 600

1 600

4170

40 000

40 000
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8.2

Pełnomocnik - GKRPA

8.3

Pełnomocnik - GKRPA

8.4

Pełnomocnik - GKRPA

8.5
8.6

Pełnomocnik - GKRPA
Pełnomocnik - GKRPA

8.7

Pełnomocnik - GKRPA

8.8

Pełnomocnik - GKRPA

8.9

Pełnomocnik - GKRPA

8.10

Pełnomocnik - GKRPA

8.11

Pełnomocnik - GKRPA

Składki na ubezpieczenia
społeczne
Szkolenia grup zawodowych
Szkolenia grup zawodowych
- przeciwdziałanie
narkomanii
Podróże służbowe
Ubezpieczenie majątku
Koszty postępowania
sądowego-wpisy sądowe
Opłaty telefoniczne biura
pełnomocnika
Materiały i wyposażenie do
biura pełnomocnika
Przeprowadzenie badań
i przygotowanie opinii przez
biegłych sądowych
Zakup usług remontowych

4110

5 000

5 000

4300

5 000

5 000

4300

2 500

2 500

4410
4430

1 500
300

1 500
300

4610

400

400

4360

1 500

1 500

4210

1 000

1 000

4390

3 800

3 800

4270

2 000
265 900

2 000
265 900

SUMA

Podsumowanie
Zadanie I
Zadanie II
Zadanie III
Zadanie IV
Suma
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Plan

Pozostało
41 200
17 000
260 900
265 900
585 000

41 200
17 000
260 900
265 900
585 000
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Plan
Przeciwdziałanie
Narkomanii
Paragraf
4170
4190
4210
4220
4300
Razem
Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych
2330
Paragraf
2360
2810
2820
4110
4120
4170
4190
4210
4220
4270
4300
4360
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4410
4430
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Pozostało

585 000

585 000

1 000

1 000

5 000
7 000
1 500
27 500
42 000

5 000
7 000
1 500
27 500
42 000

1 600

1 600

40 000

40 000

2 000
133 000
5 000
300
103 700
8 000
31 500
12 500
2 000
133 400
1 500
3 800
1 500
300
400
2 500

2 000
133 000
5 000
300
103 700
8 000
31 500
12 500
2 000
133 400
1 500
3 800
1 500
300
400
2 500
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60 000
543 000

60 000
543 000
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną
osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii należą do zadań
własnych gminy. Określone zadania są realizowane na podstawie uchwalanego przez
radę gminy gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii
rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym, że Gminny Program
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017, przyjęty Uchwałą Nr XXX / 585 / 2016 Rady Miejskiej w
Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku, traci ważność z dniem 1 stycznia
2017 roku, uzasadnionym jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok.
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