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 ROZDZIAŁ I 

WPROWADZENIE 

 

Wśród problemów społecznych, które destrukcyjnie oddziaływają na społeczność 

lokalną, są problemy alkoholowe oraz zachowania ryzykowne dotyczące zażywania 

substancji psychoaktywnych. Zapobieganie tym problemom wymaga tworzenia lokalnych 

inicjatyw, z podziałem konkretnych zadań pomiędzy instytucje oraz osoby realizujące zadania 

profilaktyczne. Dzięki temu zadania te nie tylko będą dobrze realizowane, ale także dobrze 

dostosowane do warunków lokalnych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 skierowany jest do mieszkańców gminy Barlinek, 

którzy w życiu prywatnym i zawodowym spotykają się z problemami nadużywania alkoholu                   

i narkotyków oraz ich konsekwencjami, a także do wszystkich instytucji i organizacji 

społecznych, które zajmują się tą problematyką. Charakteryzuje go wielopłaszczyznowe 

podejście do problemu, które jest niezbędne w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów 

uzależnień. W zależności od zmieniających się potrzeb środowiska lokalnego (rodzaju                      

i nasilenia występujących zachowań ryzykownych), program może podlegać modyfikacjom. 

Podstawa prawna i merytoryczna programu 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 opracowano na podstawie: 

Ustawy: 

• Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                            

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 

224 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 

poz. 1390 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930                        

z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                  

i  wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ), 



 3  

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 

z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1638 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 546 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 

z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej (Dz. U.           

z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.), 

• Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 

z późn. zm.). 

Programy krajowe: 

• Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Uchwała nr 90/2007 Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.), 

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2016-2020, 

• Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 

(Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.), 

• Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, 

• Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Programy regionalne: 

• Uchwały Nr XLV/546/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 2013r.,  

w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i  Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Barlinek na lata 2013 – 2018. 

 

Przy opracowywaniu Programu posłużono się diagnozą potrzeb, jak również 

uwzględniono zasoby, jakimi dysponuje gmina Barlinek do realizacji omówionych poniżej 

zadań. Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy,           
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w Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 podobnie jak w roku 2016 odstąpiono od 

ujmowania tych zadań, z uwagi na to, że został opracowany oddzielnie Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018. 

Głównym celem i założeniem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016-2018 jest ograniczenie na terenie miasta i gminy Barlinek rozmiaru zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat tego zjawiska 

m.in. poprzez wskazanie instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

 Zakłada się kontynuację partnerstwa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Barlinku z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy     

w Rodzinie w ramach realizacji zadań ujętych w obu gminnych Programach, celem 

podniesienia standardów pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie przy 

współwystępowaniu problemów dotyczących uzależnień m.in. od alkoholu.  

1. Beneficjenci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

  

 Adresatami Gminnego Programu są wszyscy mieszkańcy gminy Barlinek,                            

a w szczególności dzieci i młodzież szkolna, rodziny z problemem alkoholowym, osoby 

pijące nadmiernie w tym uzależnieni od alkoholu, osoby nadużywające środków 

psychoaktywnych, wykazujące zachowania ryzykowne, a także jednostki zajmujące się pracą 

z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane                                                

z uzależnieniami, placówki oświatowe, instytucje kultury oraz wszyscy, którym zależy na 

promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w 

środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

  

2. Zasoby środowiska lokalnego do prowadzenia działalności profilaktycznej                              

i  pomocowej pod kątem posiadanych kompetencji istotnych z zakresu profilaktyki           

i  rozwiązywania problemów uzależnień.  

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej – realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej - udziela pomocy osobom i rodzinom w pokonywaniu trudnych 

sytuacji życiowych (m.in. z powodu alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie) 
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poprzez świadczenia finansowe i rzeczowe, pracę socjalną oraz różne formy świadczeń 

niematerialnych. Jednym z zadań pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym 

sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielniania osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.  

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku: 

• inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 

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

• przedstawiciele Komisji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych,  

• podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

• opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod 

względem zgodności z uchwałą Rady Miejskiej, która określa warunki lokalizacji i 

limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych,  

• na podstawie upoważnienia Burmistrza Barlinka członkowie Komisji dokonują 

kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

• pełni funkcję doradczą i opiniującą przy opracowywaniu i realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

c) Poradnia Leczenia Uzależnień - wykonuje zadania w formie: diagnozowania poprzez 

diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin osób spożywających alkohol lub 

używających innych substancji psychoaktywnych, realizacji programów korekcyjnych, 

realizacji programów psychoterapii, udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – 

leczniczych, prowadzenia działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin 

dotkniętych następstwami spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

d) Podstawowa opieka zdrowotna - wszystkie podmioty wykonujące działalność 

leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze „opieki nad osobami                     

z problemem alkoholowym” podejmują działania: wczesne rozpoznawanie ryzykownego                     

i  szkodliwego picia alkoholu przez osoby nieuzależnione oraz podejmowanie interwencji 

w celu ograniczania picia alkoholu przez tych pacjentów, stosowanie procedur 

przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu uzależnienia od alkoholu i  kierowanie 
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osób z podejrzeniem uzależnienia do konsultacji w placówkach specjalistycznych, leczenie 

osób doznających szkód zdrowotnych z powodu picia alkoholu oraz udzielanie 

podstawowych świadczeń osobom uzależnionym od alkoholu  i  współuzależnionym. 

e) Placówki oświatowo – wychowawcze, w tym Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna - prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną adresowaną 

do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udziela także 

wsparcia nauczycielom i rodzicom związanego z wychowaniem i  kształceniem dzieci                       

i  młodzieży.  

f) Policja – realizuje zadania związane z zapobieganiem destrukcyjnym skutkom 

zachowań osób nietrzeźwych w miejscach publicznych oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie. Realizuje również programy informacyjno – edukacyjne adresowane do dzieci                 

i  młodzieży.  

g) Miejskie instytucje kultury (Barlinecki Ośrodek Kultury), stowarzyszenia sportowe            

i  społeczno - kulturalne – instytucje, które promują bezpieczny i „wolny” od środków 

psychoaktywnych styl spędzania wolnego czasu, w szczególności w ramach realizacji 

programów adresowanych do dzieci i  młodzieży.  

h) Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Myśliborzu (kuratorzy sądowi, 

społeczni) orzeka, m. in. o obowiązku leczenia odwykowego.  

i) Klub Integracji Społecznej - organizuje działania mające na celu pomoc w znalezieniu 

pracy, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność 

samopomocową w zakresie zatrudniania, spraw mieszkaniowych i socjalnych, staże. 

Uczestnikami klubu są m. in. osoby uzależnione od alkoholu. 

j)   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grupy 

robocze - Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w szczególności koordynuje działania podmiotów i służb w tym zakresie. 

k) Organizacje pozarządowe jak: 

• Barlinecki Klub Abstynenta - prowadzi wsparcie w utrzymaniu abstynencji dla osób 

uzależnionych i  współuzależnionych, 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” ze świetlicą „DZIUPLA”, 

• Kluby sportowe, 

• Klub Seniora „ZŁOTA STRZECHA”, 

• Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski. Koło w Barlinku 

• Polski Związek Wędkarski, 

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
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• Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Sztorm” Barlinek, 

• Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczno - Sportowe „Pegaz”,  

• Stowarzyszenie „Fabryka Tańca Barlinek”, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół „Feeling Dance Group”. 

ponadto: 

• Ośrodek Szkolenia i  Wychowania, Urząd Miejski, Kościoły (Caritasy), lokalne 

media, oraz inne podmioty. 

 

3. Wykaz instytucji, od których pozyskano dane do opracowania diagnozy w Gminie 

Barlinek. 

1) Komisariatu Policji, 

2) Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu (Filia w Barlinku), 

3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku, 

4) Ośrodka Pomocy Społecznej, 

5) Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

6) Jednostek oświatowych, 

7) Urzędu Miejskiego. 

4. Charakterystyka gminy Barlinek 

 Gmina Barlinek zajmuje powierzchnię ok. 258,77 km2, z czego na miasto przypada 

17,54 km2. Ogólna liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 

18834. 

 

Dla porównania dane z lat 2015 - 2016: 

Rok ogólna liczba ludności miasto gmina 

2016 18 834 13 392 5 442 

2015 18 955 13 491 5 464 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku 

Gminę tworzy miasto Barlinek oraz 20 sołectw: Dziedzice, Dzikowo, Dzikówko, 

Jarząbki, Krzynka, Lutówko, Łubianka, Moczkowo, Moczydło, Mostkowo, Okunie, Osina, 

Ożar, Płonno, Równo, Rychnów, Stara Dziedzina, Strąpie, Swadzim, Żydowo. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu (Filia w Barlinku)  

 W 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu (Filia w Barlinku) było 

zarejestrowanych 940 osób bezrobotnych. Dla porównania lat 2015 - 2016 w grupie osób 

bezrobotnych było: 

Rok 2016 Rok 2015 

• Miasto Barlinek 
- 683 bezrobotnych, w tym 379 kobiet 
- 84 osoby z prawem do zasiłku, w tym 47 
kobiet 

• Gmina Barlinek 
- 257 bezrobotnych, w tym 154 kobiet  
- 33 osoby z prawem do zasiłku, w tym 19 
kobiet 

• Miasto Barlinek 
- 423 bezrobotnych, w tym 246 kobiet 
- 51 osób z prawem do zasiłku, w tym 29 
kobiet 

• Gmina Barlinek 
- 245 bezrobotnych, w tym 157 kobiet  
- 21 osób z prawem do zasiłku, w tym 7 
kobiet 

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu (Filia w Barlinku) 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem działalności OPS jest wspieranie osób                        

i  rodzin zamieszkałych na terenie gminy Barlinek. Pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy społecznej udziela się rodzinom o niskim 

dochodzie, jak również, gdy występują okoliczności, o których mówi ustawa o pomocy 

społecznej. W części rodzin korzystających z pomocy OPS występuje problem uzależnienia 

od alkoholu. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. W roku 2016 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 

skorzystało 790 rodzin, w tym 244 na wsi (łączna liczba osób w rodzinach objętych pomocą 

wyniosła – 1 725).  

Powody przyznania pomocy m.in.:    

Powody przyznania pomocy Rok 2016 Rok 2015 

przemoc w rodzinie 12 rodzin, w tym na wsi - 5 16 rodzin, w tym na wsi - 6 

alkoholizm  60 rodzin, w tym na wsi - 16 55 rodzin, w tym na wsi - 19 

narkomania 2 rodziny, w tym na wsi - 1 2 rodziny, w tym na wsi - 1 

 Źródło: Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku                                                            
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Oświata  

 Na terenie gminy znajdują się 3 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 1 szkoła 

ponadgimnazjalna.  

 

Liczba uczniów w szkołach na dzień 30 września 2016r. oraz 30 września 2015r.  

Nazwa placówki oświatowej Rok 2016 Rok 2015 

Szkoła Podstawowa Nr 1 504 585 

Szkoła Podstawowa Nr 4 514 569 

Szkoła Podstawowa w Mostkowie 107 105 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 306 266 

Publiczne Gimnazjum nr 2 231 228 

Gimnazjum dla dorosłych 60 64 

ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 505 548 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku 

 

Służba zdrowia  

 Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa Komisariat Policji. W zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy Barlinka korzystają z usług podstawowych 

zakładów opieki zdrowotnej: 

� NZOZ „Żyjmy zdrowo”, 

� NZOZ „Medyk”, 

� NZOZ „Eskulap”,  

� NZOZ – Zespołowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska Medycyny Rodzinnej, 

� NZOZ „Rehabilitacja” - Zespół lekarzy i fizjoterapeutów w Barlinku. 
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ROZDZIAŁ II 

 DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE BARLINEK Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMU 

ALKOHOLIZMU I INNYCH PATOLOGII SPOŁECZNYCH 

 

1. Rynek alkoholowy w gminie Barlinek 

 Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.), oraz przepisy prawa miejscowego, tj.: 

1. Uchwała Nr II/158/2015r. Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca 2015r.          

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych.  

2. Uchwała Nr IV/39/2003r. Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu                 

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 

sprzedaży. 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie  

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 2016 2015 

42 45 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne): 25 28 

 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%  
w gminie  

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

2016 2015 

32 33 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 13 15 

 

liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
(sklepy): 

2016 2015 

110 45 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 53 28 

 



 11  

 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2016 roku 

1) poza miejscem sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży   

według zawartości alkoholu   według zawartości alkoholu     
1. 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

2. 
od 4,5 do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 

3. 
pow. 18% 

4. 
razem 

5. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

6. 
od 4,5 do 18% 
(z wyjątkiem 

piwa) 

7. 
pow. 18% 

8. 
razem 

9. 
ogółem 

(suma kolumn 
4 + 8) 

42 36 32 110 25 15 13 53 163 

 

 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2015 roku 

1) poza miejscem sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży   

według zawartości alkoholu   według zawartości alkoholu     
1. 

do 4,5% 
(oraz piwa) 

2. 
od 4,5 do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 

3. 
pow. 18% 

4. 
razem 

5. 
do 4,5% 

(oraz piwa) 

6. 
od 4,5 do 18% 
(z wyjątkiem 

piwa) 

7. 
pow. 18% 

8. 
razem 

9. 
ogółem 

(suma kolumn 
4 + 8) 

20 14 11 45 11 7 7 25 70 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku 

 

 Zgodnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, przedsiębiorcy mają obowiązek składania do końca stycznia każdego roku 

oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Na ich podstawie jest 

naliczana wysokość opłaty, jaką przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść jednorazowo lub 

w trzech równych ratach, tj. do 31 stycznia, 30 czerwca i 30 września. 

 

Wartość alkoholu sprzedanego przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych w latach 2015-2016 

 Rok 2016 Rok 2015 

alkohol do 4,5% oraz piwo 8 384 225 zł 8 449 701 zł 

alkohol ponad 4,5% do 18% 1 370 551 zł 1 350 233 zł 

alkohol ponad 18% 7 496 632 zł 7 072 474 zł 

Źródło: Dane z Urzędu Miejskiego w Barlinku 

 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 393 000 zł. 
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Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

 Prawidłowość korzystania z zezwoleń sprawdzana jest poprzez kontrole punktów 

sprzedaży prowadzone przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Barlinku oraz Policję. Przedmiotem kontroli jest przestrzeganie zasad          

i  warunków korzystania z zezwoleń określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i  

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym przestrzeganie zakazu sprzedaży nieletnim, 

nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt i  pod zastaw oraz przestrzeganie zakazu reklamy                               

i  promocji napojów alkoholowych. 

 Prowadzone są także rozmowy profilaktyczne z właścicielami sklepów                                 

i  sprzedawcami, m.in. wyjaśnianie przepisów prawnych, uświadamianie skutków sprzedaży 

alkoholu nieletnim. 

Ilość przeprowadzonych kontroli 

 Rok 2016 Rok 2015 

Rok  38 54 

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku 

 

 

2. Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Barlinek  

 

a) Alkoholizm - do podstawowych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu zaliczyć należy 

spadek stopy życiowej społeczeństwa, spowodowany głównie bezrobociem i niskim 

wynagrodzeniem za pracę, konflikty rodzinne, ucieczkę przed rzeczywistością. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2015r. 

ZDARZENIA ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU  

nałożone mandaty karne z art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych) 

551 

ilość sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego za wykroczenie z art. 431 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

9 

ilość wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31 

przypadki ujawnienia nieletnich będących pod wpływem alkoholu 1 

ilość nieletnich umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień 0 

ilość interwencji wobec osób spożywających napoje w miejscach publicznych 576 

ilość osób umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień 36 
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ilość wniosków o ukaranie za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych skierowanych do 
Sądu Rejonowego 

9 

ilość osób w stanie nietrzeźwym odprowadzonych do miejsca zamieszkania, szpitala itp. 37 

ilość mandatów karnych nałożonych za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 551 

ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego za zakłócenia porządku będąc pod wpływem 
alkoholu 

16 

Źródło: Dane z Komisariatu Policji w Barlinku 
 

b) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana 

Zarządzeniem Burmistrza i działa na podstawie regulaminu. W ramach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Zespołu ds. Interwencji. Podczas 

zaplanowanych 12 posiedzeń Zespół rozpatrywał wnioski dot. wszczęcia postępowania 

w stosunku do osób nadużywających alkoholu.  

 
Ilość wniosków zgłoszonych do Komisji o zastosowanie leczenia odwykowego 

Rok  2016 2015 

wpłynęło wniosków: 
w tym nowych 

98 
40 

85 
51 

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku 

Z przedstawionych danych wynika, iż w roku 2016 do Komisji wpłynęło 13 wniosków 

więcej niż w roku 2015. Duża liczba zgłoszeń może być związana ze zwiększeniem 

dostępności do wiedzy z zakresu uzależnień (np. poszukiwanie informacji w Internecie, 

przekazy medialne), podejmowanych działań profilaktycznych - a tym samym samodzielnym 

poszukiwaniem pomocy przez rodziny osób mających problem alkoholowy oraz większej 

wiedzy i  świadomości społecznej, o tym, kto może złożyć wniosek i  jakie przesłanki muszą 

być spełnione, by procedura zobowiązania do leczenia odwykowego mogła zostać rozpoczęta. 

 
Ilość wniosków złożonych przez rodziny, Policję i  inne instytucje 

Rok  2016 2015 

z ogólnej liczby wniosków 
• z Komisariatu Policji               
• od członków rodziny               
• od kuratorów sądowych             
• od pracowników OPS      
• z prokuratury rejonowej  
w tym zgłoszenia ,,podwójne” -  

 
38 
34 
7 

19 
- 

12 

 
44 
19 
8 
6 
- 
8 

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku 

Ilość osób, z którymi przeprowadzono rozmowy 
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Rok  2016 2015 

na posiedzenia wezwano  144 141 

zgłosiło się  96 84 

nie zgłosiło się  48 57 

Źródło: Dane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku 

 

c) Ochrona przed przemocą w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie został powołany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2015 poz. 1390 z późn. zm.), która nakłada na 

Gminy zadanie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 W skład Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w rodzinnie 

wchodzą: kierownik sekcji pomocy środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Barlinku, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Myśliborzu, przedstawiciel Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku, pracownik socjalny ds. 

przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, pedagog Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Barlinku, pedagog Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku, 

przedstawiciel ochrony zdrowia, pielęgniarka środowiskowa NZOZ s.c. ,,RYTM”, 

przedstawiciel Komisariatu Policji w Barlinku, przedstawiciel Organizacji Pozarządowych. 

 Członkowie ww. Zespołu zgodnie z zawartymi porozumieniami wykonują zadania 

w ramach swoich obowiązków służbowych i  zawodowych oraz spotykają się w zależności od 

potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Na posiedzeniach Zespołu omawiane są 

poszczególne przypadki rodzin doświadczających przemocy domowej, oraz podejmowane 

konkretne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa członków rodzin.  

 W roku 2016 odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 2 posiedzenia z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dotyczące spraw związanych z organizacją festynu profilaktycznego - 

Świadomi i bezpieczni w naszej gminie - w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł. Hasło kampanii: "POD DOBRĄ OPIEKĄ". 

  W ramach realizacji procedury ,, Niebieska karta” powoływane były grupy robocze, 

które podejmowały interwencję w rodzinach, w których wystąpiła przemoc domowa. 
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Dane dotyczące procedury ,,Niebieska Karta” w latach 2015 – 2016 
 
 

Rok  2016 2015 

• Liczba rodzin objętych procedurą ,, Niebieska Karta”  
- wszczętych przez funkcjonariusza Policji 
- wszczętych przez pracownika socjalnego 
- wszczętych przez pedagoga  
- wszczętych przez GKRPA 

51 
35 
14 
2 
0 

30 
20 
9 
1 
0 

a) Kontynuacja procedury ,, Niebieska Karta” wszczętych w latach poprzednich: 24 27 

b) Liczba rodzin wobec których więcej niż jeden raz podmiot wszczynał procedurę 
,, Niebieska Karta”  

7 6 

c) Liczba osób wskazanych jako ofiara doświadczanej przemocy z rozróżnieniem 
na: 
1) kobiety 
2) mężczyźni 
3) dzieci poniżej 18 roku życia 

 
 

43 
8 
0 

 
 

27 
2 
1 

• Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy domowej z rozróżnieniem na: 
1) kobiety 
2) mężczyźni 
3) dzieci poniżej 18 roku życia 

 
2 

49 
0 

 
1 
29 
0 

• Liczba rodzin doświadczających przemocy domowej ,w której są dzieci poniżej 
18 roku życia 

28 13 

• Liczba rodzin w których udzielono wsparcia: 
1) psychologa 
2) doradcy rodziny 
3) pedagoga 
4) psychologa dziecięcego (poradnia psychologiczno – pedagogiczna) 

 
25 
0 
7 

14 

 
11 
4 
5 
4 

• Liczba powołanych grup roboczych 102 71 

• Liczba grup roboczych, które odbyły się w środowisku 14 6 

• Sprawcy zgłoszeni do udziału w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych 6 9 

• Sprawcy, którzy ukończyli zajęcia korekcyjno- edukacyjne 4 4 

• Liczba ,, Niebieskich Kart” gdzie jest: 
- nadzór kuratora 
- asystent rodziny 
- nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy 
- sprawca przemocy sam opuścił lokal mieszkalny 
- sprawcy dobrowolnie poddali się leczeniu w systemie stacjonarnym 

- składano wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny 
- składano wniosek do prokuratury 

- sprawcy dobrowolnie przyjęli zastrzyk awersyjny 
- zakaz zbliżania się 

9 
5 
3 
1 
2 
7 
4 
3 
0 

9 
2 
4 
5 
0 
6 
4 
1 
4 



 16  

Liczba rodzin z problemem przemocy, która nie podjęła współpracy z Zespołem 0 3 

Liczba rodzin dotkniętych przemocą z problemem alkoholowym 30 - 

Liczba zakończonych procedur "Niebieska Karta" w roku 2016 49 - 

Źródło: Dane z  Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Barlinku 

 

W zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci na terenie jednostki 

przeprowadzono wiele spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym i klas początkujących, 

omawiając sposoby zachowań w poszczególnych sytuacjach zagrożeń.  

ROZDZIAŁ III 

 CELE I  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE 

BARLINEK NA ROK 2017 

 

 Cele i zadania określone w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz 

zgodne są z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sformułowano je uwzględniając dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją 

Programu w latach ubiegłych.  

 

1. Cel programu 

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 

zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

Cel główny realizowany będzie w obszarach:   

a) profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Barlinek 

(dzieci, młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

b) profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 

c) profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne 

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie 

spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód, 
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d) terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z 

uzależnieniem. Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program 

podstawowy, program pogłębiony, program dla DDA, program dla współuzależnionych, 

programy ograniczonego picia (pop) itp., 

e) rehabilitacji – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i 

społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

  

2. Cele strategiczne w tym zakresie to:  

a) wspieranie działań zapewniających utrzymanie abstynencji oraz działań związanych     

z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, 

b) zwiększenie skuteczności podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych        

w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 

c) zwiększenie oferty pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, członków i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą domową, 

d) poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 

udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy 

Barlinek, 

e) ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez 

realizację działań profilaktycznych, 

f) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat ryzyka zażywania środków 

psychoaktywnych poprzez edukację publiczną, 

g) podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawa dotyczącego reklamy, handlu i 

spożywania alkoholu, 

h) poszerzanie oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

i) wspieranie alternatywnych metod spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,  

j) podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, kuratorów Sądu Rejonowego, pracowników socjalnych Ośrodka 

Pomocy Społecznej, dzielnicowych Policji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz innych osób w zakresie oddziaływań profilaktycznych i znajomości 

obowiązujących przepisów prawa poprzez organizację szkoleń, konferencji. 
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ROZDZIAŁ IV 

 REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WYCHOWANIU   

W TRZEŹWOŚCI I  PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII W 2017 ROKU 

 

ZADANIE 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i  rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

 

Działania: 

1. Kontynuacja finansowania działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. 

Uzależnień (ogólnodostępny Punkt dla mieszkańców gminy Barlinek) w budynku 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Strzeleckiej 29, w pok. 22, w ramach którego dla 

osób uzależnionych, współuzależnionych, osób doznających przemocy w rodzinie               

i osób stosujących przemoc, są podejmowane działania pomocowe: prowadzenie 

konsultacji oraz interwencji kryzysowej, motywowanie do podjęcia leczenia osób 

uzależnionych i współuzależnionych, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym 

leczeniu odwykowym, rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia 

i  informacji o możliwościach uzyskania pomocy i  powstrzymania przemocy, w tym 

m.in.: 

W ramach Punktu odbywać się będą: 

a) Indywidualne i grupowe (rodzinne) spotkania z dwoma doradcami rodzinnymi, 

którzy na zmianę będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Barlinek 20 godz. 

w miesiącu – po 10 godz. – 1 specjalista 

b) Indywidualne spotkania z psychologiem, terapeutą do spraw uzależnień                             

i  współuzależnienia, który jest do dyspozycji mieszkańców Gminy Barlinek 

w wymiarze 20 godz. w miesiącu. 

 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny prowadzi swoją działalność skierowaną do 

wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek, a w szczególności osób: 

a) będących w kryzysie, 

b) uzależnionych od alkoholu i  innych środków odurzających, 

c) członków rodzin osób uzależnionych, 

d) osób doznających przemocy, 

e) osób stosujących przemoc. 
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 Do zadań Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego należy w szczególności: 

• organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych                             

i  współuzależnionych od alkoholu i  środków psychoaktywnych oraz osób 

doznających przemocy domowej, 

• motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i  osób współuzależnionych do 

podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, kierowania do 

leczenia specjalistycznego, 

• udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

• prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, 

• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia       

i  informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy 

w rodzinie, 

• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 

• udostępnianie materiałów edukacyjnych i  informacyjnych, 

• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy                          

i  kompetencji poszczególnych służb i  instytucji z terenu gminy, które 

powinny być włączone w systemową pomoc rodziny. 

 Punkt Konsultacyjno-Informacyjny nie prowadzi terapii. 

 Zakres finansowania działalności Punktów dotyczy:  

• wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie wg jego harmonogramu                       

i  stawek określonych w umowach z poszczególnymi specjalistami,  

• wyposażenia Punktu w materiały profilaktyczne i biurowe.  

2. Kontynuacja umowy z psychologiem dziecięcym (w wymiarze 50 godz. w ciągu 

całego roku) - umawianie wizyty prowadzi Przewodnicząca Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

3. Kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień "ZMIANA" w Choszcznie, 

który świadczy NIEODPŁATNĄ pomoc w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i  

innych środków psychoaktywnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Barlinek 

(ważne - nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne).  

• Ośrodek działa - poniedziałek, środa, piątek - od 8.00 do 18.00 

• wtorek i  czwartek - od 8.00 do 20.00 

• ul. Dąbrowszczaków 22, 73-200 Choszczno 
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4. Poradnia Leczenia Uzależnień - Poradnia Leczenia Uzależnień w Barlinku udziela 

świadczenia terapeutycznego w zakresie leczenia uzależnień od środków 

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Świadczenia udzielane są 

pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Pozostałe świadczenia psychologiczne nie są finansowane przez NFZ, 

w związku z czym są całkowicie płatne.  

• Poradnia ma swoją siedzibę w Barlinku przy ulicy Szpitalnej 11, pok. 110,  

I  piętro oraz filię w Myśliborzu czynną w każdy piątek.  

• Czas pracy poradni: poniedziałek, wtorek, środa i  czwartek w godz. 9:00 – 

17:00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja (telefonicznie bądź osobiście) pod 

numerem tel. 601 990 606. 

• Pacjenci podejmujący leczenie realizują w toku indywidualnych sesji 

psychoterapeutycznych podstawowy program terapii i/lub są kierowani na 

leczenie stacjonarne do ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu. Poradnia 

udziela również pomocy osobom współuzależnionym. 

5. Pomoc terapeutyczna i  rehabilitacyjna podobnie jak w latach ubiegłych realizowana 

będzie przez Barlinecki Klub Abstynenta, który działa przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Barlinku poprzez: 

•   Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (ogólnodostępny) dla osób                                  

z problemem alkoholowym u siebie i  w rodzinie - czynny w czwartki w godz. 

17:00 – 19:00,  tel. 95 7462 241 lub 887 790 961  

•   Spotkania Klubowe: poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 17:00 – 19:00 

•   Grupy Samopomocowe:  

- Spotkania grupy wsparcia „Al-Anon” (dla współuzależnionych – rodzin 

alkoholika) - każda środa od godz. 17:00 

- Spotkania grupy „AA” (anonimowi alkoholicy) - każdy czwartek od godz. 

18:00 

 Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

6. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o chorobie alkoholowej poprzez zakup                    

i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych typu broszury, ulotki dla 

klientów Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz mieszkańców gminy Barlinek. 
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7. Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym w 

Myśliborzu oraz specjalistycznymi placówkami lecznictwa odwykowego. 

8. Prowadzenie bazy danych placówek terapeutycznych i lecznictwa odwykowego. 

9. Umożliwienie podjęcia nieodpłatnego udziału w terapii dla osób uzależnionych od 

alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

10. W miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji ww. zadania. 

 

Wskaźniki realizacji zadania 

• ilość odbytych spotkań i konsultacji indywidualnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• ilość osób zgłaszających się do poszczególnych punktów, w tym mężczyzn i  kobiet 

• ilość osób, które skorzystały z terapii  

• ilość uczestników spotkań klubu AA 

• liczba materiałów edukacyjnych o chorobie 

• liczba osób nadużywających alkohol i osób uzależnionych uczestniczących w programach 

 

ZADANIE 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

w tym: 

 

Działania:  

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku jest 

powołana Zarządzeniem Burmistrza i działa na podstawie regulaminu. W skład GKRPA 

wchodzi 5 członków – przedstawicieli grup zawodowych rekomendowanych przez PARPA: 

przewodniczący – kurator społeczny, pracownik socjalny, pedagog szkolny, policjant oraz 

drugi kurator społeczny.  

Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie za pracę, jaką wykonują w ramach 

realizacji zadań.  

Komisja pracuje w następujących zespołach interdyscyplinarnych: 

a) Zespół ds. kontroli rynku alkoholowego (kurator społeczny i policjant)  

Zadania zespołu: 

- opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na alkohol, 

- kontrole placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe, realizacja uchwał 

dotyczących rynku alkoholowego 
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Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

1. ilość wydanych postanowień w sprawie opinii odnośnie wydania zezwoleń na alkohol, 

2. ilość odbytych spotkań, 

3. ilość przeprowadzonych kontroli (wskaźniki ujęte przy zadaniu „kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu). 

 

b) Zespół ds. interwencji GKRPA - Zespół ds. diagnozowania osób w przedmiocie 

uzależnienia (kurator społeczny, pracownik socjalny, pedagog)  

Zadania zespołu: 

• pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, odwiedzanie rodzin z problemem 

alkoholowym,  

• opiniowanie w sprawie kierowania wniosków na leczenie, 

• organizowanie spotkań terapeutycznych,  

• dokumentowanie podejmowanych działań, 

• przekazywanie informacji i współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Barlinku w przypadku stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie           

z problemem alkoholowym,  

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin z problemem 

alkoholowym, w których stwierdzono przemoc,  

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których stwierdzono problem alkoholowy, 

przemoc 

Podejmowanie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu celem zmotywowania ich do 

podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego: 

• finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i  wskazania rodzaju zakładu 

lecznictwa odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy, 

• opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia 

odwykowego sądownie. 
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W ramach wzmacniania zasobów i  kompetencji zawodowych realizatorów Gminnego 

Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 

zaplanowano: 

a) Zabezpieczenie oferty szkoleniowej skierowanej na rzecz osób realizujących                           

i  wspierających gminny Program, w tym: 

• szkolenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii, 

• organizowanie szkoleń lub finansowanie udziału w szkoleniach z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej, asystentów rodzinnych, kuratorów, pedagogów, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, i innych osób uczestniczących w realizacji zadań 

Programu, 

• organizację i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikujących dla osób 

prowadzących zajęcia profilaktyczne w celu podniesienia kompetencji i umiejętności 

zawodowych niezbędnych przy realizacji zadań profilaktycznych m.in dla pedagogów 

szkolnych. 

Wsparcie realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Barlinku, w tym: 

• wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji, 

• zakup materiałów biurowych i edukacyjnych, promocyjnych GKRPA. 

Rozpowszechnienie i rozpropagowanie informacji o działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, np. poprzez lokalne strony internetowe. 

W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy został powołany 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszła osoba będące jednocześnie członkiem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponieważ alkoholizm często 

związany jest z przemocą, będą oni mogli wykorzystać w pracy zespołu swoje doświadczenia 

i znajomość lokalnego środowiska.  

Członkowie komisji otrzymują zwrot kosztów za korzystanie z prywatnych 

samochodów przy realizacji zadań ujętych w Programie. 

Wskaźniki oceny realizacji zadań: 

• ilość wniosków zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• ilość osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, 

• ilość odbytych spotkań/wyjazdów, 
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• ilość wniosków skierowanych do sądu, 

• ilość osób (rodzin) objętych pomocą, 

• liczba zorganizowanych szkoleń, 

• ilość odbytych posiedzeń w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

2. Opinie biegłego 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. określa tryb powoływania 

biegłych, zasady sporządzania opinii oraz warunki i sposoby dokonywania badań 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Badania mogą przeprowadzić biegli psycholodzy                

i  psychiatrzy, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii 

uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i  metod krótkiej interwencji motywującej do terapii 

oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii                        

i  orzecznictwa. Opinia powinna być opracowana wspólnie przez psychologa i psychiatrę. 

 

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

• ilość osób skierowanych na badania 

• ilość opinii wydanych przez biegłych 

• ilość wniosków skierowanych do sądu w sprawie skierowania na leczenie zamknięte 

 Ponadto: 

• działalność edukacyjno-informacyjna związana z przeciwdziałaniem przemocy 

domowej poprzez edukację publiczną /ulotki, broszury, plakaty/, 

• szkolenia i kursy specjalistyczne zwiększające kompetencje w zakresie pomagania 

ofiarom przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej 

w rodzinie alkoholowej, 

• wspieranie prac zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy                      

w rodzinie, 

• współrealizacja procedury "Niebieska karta", 

• zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości 

przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy, 

• podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, 

• w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji ww. zadania. 
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Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

• ilość osób, które skorzystały z poradnictwa w Punkcie 

• ilość przepracowanych godzin przez poszczególnych specjalistów 

• liczba dzieci i  rodziców skierowanych do punktu przez dyrektorów szkół, pedagogów, kuratorów 

(efektywność współpracy z Oświatą) 

• liczba rodzin objętych działania pomocowymi 

• liczba działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz liczba 

osób biorących w nich udział 

 

ZADANIE 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,        

w tym: 

 

Działania: 

1. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży - m.in.: zajęcia pozalekcyjne, turnieje i zawody sportowe, konkursy                     

wyjazdy integracyjne i pikniki mające wyraźny cel profilaktyczny eksponujący sportowy, 

aktywny i zdrowy styl życia. W trosce o to, by dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miały szansę 

korzystania z atrakcji szkolnych, jakimi są wycieczki szkolne, planuje się przeznaczenie 

środków na ich dofinansowanie. Podstawą do dofinansowania jest wniosek dyrektora szkoły z 

załączoną listą dzieci. 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość wniosków skierowanych do komisji, 

• ilość dzieci, którym przyznano dofinansowania. 

• kwota przyznanych dofinansowań. 

2. Dofinansowanie pozalekcyjnej działalności sportowej będącej elementem programu 

profilaktycznego w placówkach oświatowych i młodzieżowych klubach sportowych, 

stowarzyszeniach tanecznych, kulturalnych z programem socjoterapeutycznym, realizowanej 

przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami. W ramach udziału w kampaniach 

ogólnopolskich, tj. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest możliwość dofinansowania materiałów 

koniecznych do ich realizacji, zakupu nagród (pucharów) dla zwycięzców oraz 
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partycypowanie w kosztach organizacyjnych. Stowarzyszenia prowadzące młodzieżowe 

kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie realizowanych programów 

profilaktyczno-sportowych. W szkołach mogą być dofinansowane zajęcia sportowe po 

zajęciach lekcyjnych, które są prowadzone w ramach realizacji programów profilaktycznych. 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość dzieci uczestniczących w programach, 

• ilość szkoleń skierowanych do osób realizujących programy, 

• ilość przeszkolonych osób. 

 

3. Finansowanie, organizowanie na terenie placówek oświatowo-wychowawczych warsztatów 

edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej – program z zakresu profilaktyki uzależnień, a w szczególności 

udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia w przypadku zatrucia substancjami 

psychoaktywnymi (np. alkoholem, narkotykami, nikotyną). Warsztaty profilaktyczne 

stanowią program wczesnej interwencji w szkołach i są odpowiedzią na narastający problem 

szkodliwego używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Realizowane są według 

programu zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży. 

Odbiorcami warsztatów jest młodzież gimnazjów i szkół podstawowych.  

4. Finansowanie, organizowanie na terenie placówek oświatowo-wychowawczych 

programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej. Planowane jest przystąpienie do 

kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która cieszy się od lat 

dużą popularnością wśród dzieci i  młodzieży z naszej gminy. W ramach realizacji kampanii 

przewidziane są ciekawe formy angażowania uczniów do różnych sposobów spędzania 

wolnego czasu, tj. konkursy plastyczne, konkursy z wiedzy na tematy związane z kampanią, 

zawody sportowe, a także działania skierowane do osób dorosłych, np. akcja „Znicz”, 

realizowana przez działania informacyjne skierowane do kierowców, ulotki rozdawane przez 

harcerzy i Policję, albo akcja „Postaw na rodzinę”, realizowana również poprzez rozdawanie 

ulotek w szkołach w czasie spotkań z rodzicami. W szkołach planuje się również 

przeprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie uzależnień od środków 

psychoaktywnych (dopalacze) dla dzieci i młodzieży, w zależności od potrzeb zgłaszanych 

przez dyrektorów szkół. W ramach realizacji działań podejmowana również będzie 

współpraca z organizacjami pozarządowymi, np. przy realizacji zajęć profilaktyczno-

sportowych w czasie ferii, wakacji szkolnych.  
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5. Organizacja wypoczynku dla dzieci w sezonie letnim 

Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci                             

i  młodzież, w tym dofinansowanie do wypoczynku letniego i  zimowego dla dzieci                            

i  młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i  z grup ryzyka, połączonego z programem 

profilaktycznym ( kolonie, półkolonie).  

• Naborem dzieci uczestniczących w tej formie zajęć zajmą się pedagodzy, pracownicy 

socjalni, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół 

Interdyscyplinarny Przeciwdziałania ds. Przemocy w Rodzinie. 

• Podstawą zakwalifikowania dziecka jest nasilenie problemów występujących       

w rodzinie, a nie tylko jej sytuacja materialna. 

• Przy weryfikacji uczestnictwa dzieci należy zwracać uwagę na to, aby dane dziecko 

nie uczestniczyło wielokrotnie w kolonii. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość zgłoszonych dzieci, 

• ilość zakwalifikowanych do wyjazdu. 

 

6. Organizowanie i dofinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci -                  

w dniu 01 czerwca - Dzień Dziecka - planowany jest festyn rodzinny dla całej społeczności 

lokalnej gminy Barlinek, który ma być okazją do integracji dzieci z rodzicami.  

7. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,                  

o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w miejscach ich sprzedaży bądź spożycia: 

• organizowanie spotkań poświęconych problematyce uzależnień i przemocy w rodzinie 

(zwłaszcza na terenach wiejskich), 

• zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji pogadanek         

i  prelekcji realizowanych w szkołach, świetlicach i  ogniskach wychowawczych. 

Zakupione będą również materiały informacyjne dla uczestników spotkań w punktach 

konsultacyjnych, tj. broszury edukacyjno-informacyjne oraz czasopisma dla Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierające najnowsze 

informacje z zakresu alkoholizmu.  

• podnoszenie wiedzy mieszkańców Gminy Barlinek na temat zagrożeń związanych z 

piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty 

pomocowej, 
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• udział w ogólnopolskich i regionalnych profilaktycznych kampaniach edukacyjnych, 

uwzględniających problematykę uzależnień, poprzez częściowe pokrycie kosztów 

organizacyjnych przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach posiadanych środków 

finansowych, 

• przy współpracy Komisariatu Policji w Barlinku, Barlineckiego Ośrodka Kultury, 

stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką uzależnień i  działających na terenie gminy 

zorganizowanie festynu rodzinnego w ramach akcji „Bezpieczne miasteczko”. 

 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość zakupionych pomocy, 

• ilość przekazanych ulotek, broszur propagujących zdrowy tryb życia, 

• ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

• grupy zawodowe, do których zostały przekazane do dalszego propagowania ulotki, broszury itp., 

• grupy odbiorców propagowanych ulotek, broszur itp. 

8. Świetlice wiejskie - (kontynuacja zatrudnienia 9 „świetlicowych” na terenach wiejskich 

w ramach umów zlecenia zawartych z Gminą Barlinek). W roku 2016 na terenie Gminy 

Barlinek funkcjonowało 9 świetlic wiejskich w: Dziedzicach, Dzikowie, Krzynce, Lutówku, 

Moczkowie, Równie, Rychnowie, Starej Dziedzinie oraz w Żydowie. Udział dzieci 

w zajęciach w świetlicy wiejskiej możemy traktować jako jedną z form zagospodarowania 

czasu wolnego dzieciom narażonym na wykluczenie społeczne. Zakres finansowania 

powyższego zadania dotyczyć będzie kosztów wynagrodzenia osób "świetlicowych" wg 

zawartych umów, zakup materiałów i  pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie ze 

zgłaszanymi potrzebami w miarę posiadanych środków.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość dzieci uczęszczających do każdej ze świetlic w ciągu roku, 

• ilość dzieci uczęszczających do świetlic w okresie wakacji i  ferii zimowych, 

• ilość wystaw, pokazów, współpraca i  uwidocznienie pracy dzieci w czasie warsztatów. 

 

9. Konkursy plastyczne 

Planuje się przeprowadzenie we wszystkich placówkach oświatowych gminnego 

konkursu plastycznego na temat związany z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowego 

stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Konkurs stanowi element szeregu działań 

profilaktycznych realizowanych w szkołach przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, przy 

współpracy z dyrektorami i  pedagogami szkolnymi.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość placówek uczestniczących w konkursie (szkoły, przedszkola, ogniska, świetlice), 

• ilość dzieci uczestniczących w konkursie, 

• ilość zorganizowanych wystaw prac konkursowych, 

• ilość zgłoszonych prac. 

 

10. Organizowanie imprez integracyjnych 

Zorganizowanie festynu profilaktycznego „Świadomi i bezpieczni” w naszej gminie, 

który będzie jednym z elementów przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej 

„Na skrzydłach przyjaźni”. W ramach festynu zaplanowano liczne atrakcje z udziałem 

najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli oraz ich rodziców przy współpracy 

wolontariuszy z gimnazjów. Impreza będzie wspaniałą okazją do zabawy i bliskich kontaktów 

dzieci z różnych miejscowości naszej gminy. 

Ponadto planuje się zorganizowanie innych wspólnych imprez integracyjnych dla 

dzieci objętych programami profilaktycznymi w świetlicach, np. Dzień Dziecka – 1 czerwca, 

Światowy Dzień bez Alkoholu.  

 

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość dzieci uczestniczących w festynie, spotkaniach w ramach zagospodarowania czasu wolnego                       

z dala od używek  

 

11. Szkolenia członków komisji i różnych grup społecznych realizujących programy 

profilaktyczne, m.in. nauczycieli i sprzedawców alkoholu.  

W miarę potrzeb i możliwości finansowych szkolone są osoby, które bezpośrednio 

pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin. Ze szkoleń skorzystają 

również osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, aby wzbogacić się o nowe wiadomości                        

i  doświadczenia potrzebne w ich pracy. Konieczność uczestniczenia w różnych szkoleniach                 

i  konferencjach wynika z obowiązku realizowania coraz to nowych zadań nakładanych na 

gminy przez pojawiające się nowe przepisy. Szkolenia i superwizje są nieodzownym 

elementem pracy zawodowej terapeutów, ponieważ przeciwdziałają tzw. wypaleniu 

zawodowemu. W 2017 roku planuje się wspólne szkolenie dla różnych grup zawodowych         

z zakresu przeciwdziałania skutkom alkoholizmu i  przemocy.  
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Wskaźniki realizacji celów: 

• liczba przeszkolonych osób i  przedstawicieli różnych grup społecznych zajmujących się problematyką 

alkoholową i  przemocą oraz liczba szkoleń, kursów itp. 

• ilość przeszkolonych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• ilość rodzajów szkoleń (tematów), 

• liczba osób przeszkolonych z zakresu uzależnień, 

• liczba uczestników szkoleń i  superwizji. 

 

12. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w różnego typu działania alternatywne dla zachowań 

ryzykownych, promujących styl życia bez uzależnień, w tym: 

a) organizowanie bądź finansowanie otwartych środowiskowych imprez 

profilaktycznych bez alkoholu, konkursów tematycznych, spektakli teatralnych, 

wystaw, 

b) organizowanie bądź finansowanie działań aktywizujących i  integrujących dzieci, 

młodzież i  rodziny w ramach np. festynów rodzinnych, Szkolnych Dni 

Profilaktyki 

c) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji profesjonalnych 

programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, 

rodziców i  nauczycieli, 

d) prezentacja programów profilaktycznych o tematyce uzależnień dzieciom w wieku 

przedszkolnym, uczniom, radzie pedagogicznej i rodzicom jako ilustracja działań 

profilaktycznych prowadzonych w danej szkole, 

e) współpraca ze szkołami, ośrodkami kultury, klubami sportowymi, 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie prowadzenia zajęć 

alternatywnych umożliwiających dzieciom i młodzieży zaspokajanie potrzeb 

aktywności i osiągnięć poprzez rozwijanie zainteresowań, w szczególności 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (według 

zgłaszanych potrzeb), 

f) organizowanie i dofinansowanie superwizji lub konsultacji dla Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego,  

g) wspieranie i dofinansowanie działań podejmowanych przez ośrodek kultury, kluby 

sportowe i inne podmioty w zakresie organizacji imprez dla dzieci i młodzieży 

oraz dorosłych, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia, 
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h) organizowanie i finansowanie szkoleń o tematyce przeciwdziałania uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

i) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji ww. zadania. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

• liczba dzieci, młodzieży i  nauczycieli uczestniczących w programach profilaktycznych, 

• liczba szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których prowadzone są programy 

profilaktyczne, 

• liczba programów w szkołach i  pozaszkolnych. 

 

ZADANIE 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym:  

 

Działania: 

 1. Wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze abstynenckim i prozdrowotnym poprzez 

finansowanie działalności rozrywkowej, artystycznej, sportowej, turystycznej, integracyjnej, 

która kształtuje normy obyczajowe oraz styl życia zgodnie z duchem trzeźwości 

podejmowanych przez różnego typu organizacje, instytucje i stowarzyszenia. 

2. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w ramach promocji zdrowego stylu życia 

bez nałogów - wsparcie realizacji zadań zleconych w obszarze profilaktyki uzależnień 

poprzez ogłoszone konkursy ofert. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

• liczba organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu ofert, 

• liczba organizacji pozarządowych, które realizowały zadanie publiczne, 

• kwota, jaka została przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych, 

• liczba podjętych działań przez organizacje pozarządowe w ramach promocji zdrowego stylu życia. 

 

 

ZADANIE 5 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i  

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
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Działania: 

1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w punktach sprzedaży alkoholu ze 

szczególnym uwzględnieniem sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i 

nietrzeźwym.  

2. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

3.  Współpraca z Policją w sprawach związanych z łamaniem przepisów prawa dot. obrotu 

napojami alkoholowymi, reklamy i promocją napojów alkoholowych. 

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ((Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.), oraz występowanie przed sądem w 

charakterze oskarżyciela publicznego. 

5. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,                  

o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych w miejscach ich sprzedaży bądź spożycia: 

• podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności 

napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim - organizowanie i finansowanie szkoleń w szczególności dla 

sprzedawców i właścicieli sklepów z asortymentem alkoholowym, "zakup 

kontrolowany", 

• szkolenie właścicieli i sprzedawców placówek prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa, 

• podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – 

przeprowadzanie akcji „trzeźwy poranek”. 

6. Zadanie obejmuje również zwrot kosztów używania prywatnych samochodów oraz zakup 

artykułów biurowych niezbędnych dla prawidłowej pracy komisji.  

Wskaźniki realizacji celów: 

• ilość skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu, 

• ilość wystawionych mandatów, 

• ilość udzielonych pouczeń, 

• ilość stwierdzonych wykroczeń w związku ze sprzedażą alkoholu, 

• ilość stwierdzonych przestępstw w związku ze sprzedażą alkoholu, 

• liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i  podawanie napojów alkoholowych w związku z 

zabranianiem sprzedaży alkoholu małoletnim. 
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ZADANIE 6 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

 

Centra integracji społecznej zostały utworzone w miastach wojewódzkich. Ich celem 

jest pomoc w procesie resocjalizacyjnym osobom wykluczonym społecznie. W przypadku 

podjęcia przez powiat inicjatywy utworzenia podobnej placówki przy współfinansowaniu 

gmin, środki finansowe zostaną wygospodarowane w ramach realizacji Programu.  

 

ROZDZIAŁ V 

 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

• Ustala się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Barlinku wynagrodzenie w wysokości 278,00 zł za udział w jednym posiedzeniu 

Komisji. 

• Ustala się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Barlinku wynagrodzenie w wysokości 69,50 zł za przeprowadzenie jednej kontroli 

punktu sprzedaży alkoholu. W jednym miesiącu mogą być przeprowadzone max. 4 

kontrole punktów sprzedaży alkoholu. 

• Za posiedzenia związane z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych wynagrodzenie nie przysługuje. 

• Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest: lista obecności z posiedzenia Komisji 

podpisana przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę lub protokół z przeprowadzonej 

kontroli punktów sprzedaży. 

• Osoby wchodzące w skład Komisji nie będące pracownikami Urzędu Miejskiego                   

w Barlinku, korzystają z delegacji na zasadach jak inni pracownicy Urzędu 

Miejskiego Barlinek. 

• Finansowanie kosztów szkolenia członków Komisji będzie się obywać ze środków 

pochodzących za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak                         

i wniesionych opłat za korzystanie z nich. 
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ROZDZIAŁ VI 

 OBSŁUGA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

• Komisja działa w oparciu o Regulamin. 

• Finansowanie wydatków związanych z działalnością Komisji m.in.: zakup materiałów i 

urządzeń do pracy Komisji obywać się będzie ze środków pochodzących za wydanie 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jak i wniesionych opłat za korzystanie z 

nich. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 

2017 

 

1. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017: Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Barlinku, Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz inne instytucje 

realizujące pośrednio zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 i 

współpracujące w ich realizacji. 

2. Realizacja zadań zawartych w programie odbywać się będzie poprzez: 

a) konkursy ofert, 

b) porozumienia / umowy, 

c) faktury, rachunki. 

3. Źródła finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017: 

a) finansowanie realizacji zadań zawartych w niniejszym Programie będzie dokonywane 

w ramach środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych jak i wniesionych opłat za korzystanie z nich. 

b) powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy Barlinek na realizację zadań 

własnych gminy wynikające z ustawy ujęte w dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdział 

85153 – zwalczania narkomanii, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
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c) planowana wysokość środków na realizację zadań wynikających z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 wynosi 393 000 zł. 

 

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Barlinek na rok 2017 

Układ planu 
wydatków  

w  paragrafach 

 

Rozdz.85153,85154 

 
ROK 2017 

  
Rozdz.85153 

 
Rozdz.85154 

2820 Dotacje: 0,00 96.000,00 
2820  0,00 96.000,00 

4110, 4170 Umowy zlecenia wraz z pochodnymi  0,00 138.100,00 
 

4170 
GKRPA   
punkt konsultacyjny            
świetlice                           
Pełnomocnik Burmistrza   
Mini Basket Liga                   
trener z grupy wsparcia 
biegły psychiatra 

 
 
 

0,00 

 
 
 
 

138.100,00 
 
 

4110 GKRPA, świetlice 0,00 10.400,00 
4190 nagrody konkursowe 0,00          

2.000,00 
4210 materiały i wyposażenie 3.000,00 30.000,00 
4300 zakup usług pozostałych 23.000,00 81.000,00 
4410 podróże służbowe krajowe 0,00 1.500,00 
4700 szkolenia pracowników 4.000,00 4.000,00 
 SUMA  30.000,00 363.000,00 
  393.000,00 

 

4. Monitoring, sposób kontroli i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017: 

a) stały monitoring programu prowadzony jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

b) po zakończeniu realizacji Programu jego podmioty realizujące zobowiązani są do 

przedstawienia sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań. Wnioski z oceny 

realizacji Programu stanowić będą podstawę do zmian wdrożeniowych. 

c) Burmistrz Barlinka do 31 marca 2018 r. złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie                                     

z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 przygotowanego przez 
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Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oczekiwane efekty Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

• zmniejszenie rozmiarów populacji osób ryzykowanie pijących napoje 

alkoholowe, 

• zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa w zakresie zakazu spożywania 

napojów alkoholowych w miejscach publicznych, 

• zmniejszenie liczby osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, 

• zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, 

• zmniejszenie rozmiaru i  dolegliwości związanych z przemocą w rodzinie, 

• zwiększenie liczby osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, 

• zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Barlinek w zakresie problemu 

uzależnień i  nadużywania alkoholu. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

  Mariusz Maciejewski 

 

 


