UCHWAŁA NR XXXII/580/2022
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2022 r."
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 559), art 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.), w zw.
z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych
ustaw (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2469)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2022 r.", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Chojnice do złożenia informacji z realizacji niniejszego Programu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 r. i podlega
ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kontek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII//2022 Rady Gminy w Chojnicach

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2022 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne :
I. Założenia programu :
1. Przeciwdziałanie procesowi degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych
uzależnieniem.
2. Poprawa kondycji psychofizycznej osób uzależnionych i członków ich rodzin w szczególności
uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie.
3. Objęcie ofertą profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wszystkich miejsc,
gdzie prowadzone są zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.
4. Realizacja działań profilaktyczno – informacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy
Chojnice w zakresie szkód powstających w wyniku nadużywania substancji uzależniających.
II. Zadania:
Osiągnięcie założonych celów w dziedzinach związanych z profilaktyką uzależnień, rozwojem i rehabilitacją
rodzin obciążonych problemem uzależnienia i przemocy z terenu Gminy Chojnice.
Powyżej założone cele będą realizowane poprzez :
A. Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystanie z
pomocy specjalistycznych poradni odwykowych.
B. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy: alkoholowe, narkomanii - pomocy w rozwoju na
drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie przez prowadzenia działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania
Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom
behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktycznych na
terenie szkół, zajęć pozalekcyjnych na terenie świetlic i domów kultury a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - rozwojowych w
Samorządowym Ośrodku Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Gminy Chojnice.
D. Wspamaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych na terenie Gminmy Chojnice
E. Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice .
F. Kontynuowanie zatrudnienia Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w celu realizacji programu oraz osoby wykonującej obsługę Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
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2. Planowany koszt realizacji programu w 2022 r. wynosi 366 653 złotych

ROZDZIAŁ II
Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie Chojnice stan na 31.12.2021 r. oraz przegląd
zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej w 2022 r.
I. Analiza stanu problemów alkoholowych stan na 31.12.2021 r.
1. Rynek napojów alkoholowych:
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
piwa - 110
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 80
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
- 80
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży - 110
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży - 160
2. Z danych uzyskanych od GOPS wynika , że 37 rodzin korzystało z pomocy materialnej z powodu
uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny. Wielkość środków
finansowych przeznaczonych na pomoc w/w rodzinom wyniosła 176 383,00 zł.
Instytucje do których kierowano

Ilość zawartych kontraktów z
osobą uzależnioną.

Ilość zawartych kontraktów z
osobą współuzależnioną

Osoby skierowane do poradni
odwykowych lub ośrodków
profilaktycznych.

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

Poradnia Odwykowa "OPUS"

1

0

0

0

Poradnia Odwykowa "PROMEDiCA"

1

0

0

0

Samorządowy Ośrodek Edukacji

0

0

0

1

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

0

0

0

1

Inne

0

0

0

0

3. Poradnie Odwykowe w Chojnicach:
Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 35 w Chojnicach.
4. Z policyjnych raportów wynika , że:
1. Ilość przeprowadzonych przez Policję kontroli punktów handlu napojami alkoholowymi:
- w sklepach – 48,
- w lokalach gastronomicznych – 12,
2. Ilość stwierdzonych przez Policję nieprawidłowości w związku z handlem napojami alkoholowymi:
- w sklepach – 8,
- w lokalach gastronomicznych – 2.
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3. Ilość zastosowanych sankcji w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w związku z handlem
napojami alkoholowymi:
Rodzaj sankcji

Sklepy

Lokale gastronomiczne

Ukarany:

Kara (np. mandat)

Pouczenie

Kara (np. mandat)

Pouczenie

Właściciel

0

3

0

2

Sprzedawca

0

1

0

0

Klient

3

1

0

0

4. Ilość nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych przez Policję lub odwiezionych do domów
rodzinnych:
- dziewczęta – 2,
- chłopcy – 5,
5. Ilość zatrzymanych osób przez Policję w pomieszczeniach policyjnych:
5.1. Nietrzeźwych:
- kobiety – 5,
- mężczyźni – 42,
5.2. Pozostali:
- kobiety – 2,
- mężczyźni – 11.
5.3. Ilość osób nietrzeżwych przewiezionych przez Policję do izby wytrzeżwień na terenie innej gminy:
- kobiety – 0,
- mężczyźni – 2.
6. Podejmowane przez Policję działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na terenie
Gminy Wiejskiej Chojnice to:
- informacyjne działania prewencyjne w mediach oraz cykliczne działania pod kryptonimem "Alkohol i
narkotyki", "Trzeźwy poranek", "Bezpieczny weekend".
7. Ujawnione na terenie Gminy Chojnice lub popełnione przez mieszkańca gminy przestępstwa
narkotykowe.
Ujawnieni sprawcy

Posiadanie
narkotyków

Używanie
narkotyków

Handel narkotykami

Inne

Razem

Kobiety

0

0

0

0

0

Mężczyźni

14

6

4

0

24

Ujawnieni nieletni
sprawcy

Posiadanie
narkotyków

Używanie
narkotyków

Handel narkotykami

Inne

Razem

Dziewczyny

0

0

0

0

0

Chłopcy

0

0

0

0

0
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8. Z danych dotyczących prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice wynika , że
Komisja zbierała się 19 razy i rozpatrywała 29 nowych spraw. Mężczyzn 23, kobiet 6.
Kto zgłosił

Rodzina

Miejska Komisja
RPA

SP ZOZ

Kurator
sądowy

Grupa
Robocza

Policja

Razem

Mężczyźni

19

0

0

0

0

4

23

Kobiety

2

0

0

1

2

1

6

Razem

21

0

0

1

2

5

29

Efektem prac komisji było:
EFEKTY DZIAŁAŃ

ILOŚĆ

Podpisanie kontraktu:

19

Leczenie dobrowolne:

20

Badanie dobrowolne:

10

Ukończenie terapii:

9

Badanie sądowe:

5

Leczenie sądowe:

9

Wstrzymano:

32

Łącznie zgłoszonych w ciągu roku:

29

Kontynuowanych z lat poprzednich:

41

Łącznie spraw w toku:

70

Komisja zaopiniowała 10 zezwolenia na handel napojami alkoholowymi.
II. Analiza zasobów w działalności leczniczej i profilaktycznej.
1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, której członkowie przeszkoleni są
w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
2. Punkt Konsultacyjny przy Urzędzie Gminy w Chojnicach , który świadczy usługi w zakresie poradnictwa
i doradztwa osobom w rodzinach , których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
3. Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie
Gminy Chojnice.
4. Dziesięć świetlic wiejskich:
Świetlica Wiejska w Chojniczkach,
Świetlica Wiejska w Ciechocinie,
Świetlica Wiejska w Czartołomiu,
Świetlica Wiejska w Kłodawie,
Świetlica Wiejska w Pawłowie,
Świetlica Wiejska w Klawkowie,
Świetlica Wiejska w Kruszce,
Świetlica Wiejska w Doręgowicach
Świetlica Wiejska w Nowym Ostrowitem
Świetlica Wiejska w Angowicach.
5. Dwa wiejskie domy kultury:
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Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach
Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach.
6. Powiatowa Komenda Policji w Chojnicach , która ma swojego przedstawiciela w
Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
7. Pieć szkół w których realizowane są warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci pod
nazwą „Spójrz inaczej”.
Szkoła Podstawowa w Charzykowach,
Szkoła Podstawowa w Kłodawie,
Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach,
Szkoła Podstawowa w Lichnowach,
Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi,
8. Dwie poradnie leczenia uzależnień:
Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 35 w Chojnicach.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma swoich dwóch przedstawicieli w
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Sądu Rejonowego w
Chojnicach, który ma swojego przedstawiciela w Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
11. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich i Rodziny Sądu Rejonowego
w Chojnicach, z którym współpracujemy w ramach nadzoru nad przebiegiem
leczenia osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego przez Sąd.
12. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej Miasta Chojnice, którego pełna oferta działań grupowych
dostępna jest dla mieszkańców Gminy Chojnice.

ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań:
Cel szczegółowy nr I :Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni odwykowych wartość zadania 50 000 złotych
Zadania nr I.1.
I. 1.Współpraca z poradniami odwykowymi na terenie miasta Chojnice.
I. 1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
Dane z poradni odwykowych o ilości osób korzystających z terenu Gminy Chojnice.
I. 1.2. Realizator:
Poradnie odwykowe.
- Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
- Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 35 w Chojnicach.
I. 1.3. Termin realizacji:
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Praca całoroczna.
I. 1.4. Wydatki:
Narodowy Fundusz Zdrowia.
I .1.5. Podmiot finansujący:
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadania nr I.2.
I.2. Monitorowanie zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontraktów socjalnych na
leczenie z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem.
I.2.1. Wskaźniki realizacji zadania:
Dane z GOPS dotyczące ilości zawartych kontraktów.
I.2.2. Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
I.2.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
I.2.4. Wydatki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
I.2.5. Podmiot finansujący:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
Zadania nr I.3.
I.3. Monitorowanie zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontraktów socjalnych z
osobami bliskimi osobie uzależnionej i ofiarami przemocy w rodzinie na przeciwdziałanie problemom
wynikającym z nadużywania alkoholu i występowania przemocy w rodzinie.
I.3.1. Wskaźniki realizacji zadania:
Dane z GOPS dotyczące ilości zawartych kontraktów.
I.3.2. Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
I.3.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
I.3.4. Wydatki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
I.3.5. Podmiot finansujący:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 A
Zadanie nr I.4.
I.4. Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
rodzin borykających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu przy Urzędzie Gminy w
Chojnicach.
I.4.1 Wskaźniki realizacji zadania:
Ilość osób uzależnionych i współuzależnionych, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego
I.4.2. Realizator:
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Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice dyżurujący w Punkcie
Konsultacyjnym – zatrudniony w formie umowy o pracę.
I.4.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
I.4.4. Wydatki:
- Wynagrodzenie przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin
Chojnice – zatrudniony w formie umowy o pracę.
- Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego.
I.4.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr II: Udzielanie rodzinom , w których występują problemy: alkoholowe, narkomanii pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie oraz prowadzenie działań mających na celu doskonalenie umiejętności
społecznych z uwzględnieniem działań edukacyjnych, służących wzmacnianiu opiekuńczych i
wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych problemem przemocy i/lub uzależnienia wartość zadania 33 300 złotych.
Zadanie nr II.1
II.1. Prowadzenie działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
II.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
Ilość grup i osób na grupach korzystających z pomocy Ośrodka.
II.1.2.Realizator:
Realizatorzy programów wspierająco -edukacyjnych i opiekuńczo- rozwojowych – forma zatrudnienia –
umowa zlecenie.
II.1.3. Termin realizacji:
Praca od I - VI i IX - XII.
II.1.4. Wydatki:
II.1.4.1. Wynagrodzenie realizatorów programów wspierająco - edukacyjnych i opiekuńczo- rozwojowych –
forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
II.1.4.2. Zakupu artykułów niezbędnych do zajęć w Ośrodku.
II.1.4.3. Zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Ośrodku.
II.1.4.4. Finansowanie czynszu najmu za pomieszczenia na potrzeby Ośrodka.
II. 1.4.5. Zwrot kosztów za przejazdy osobom biorącym udział w zajęciach na terenie ośrodka.
II.1.4.6. Koszty służbowego telefonu komórkowego i łącza internetowego.
II.1.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr III: Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu
profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej. - wartość zadania 123 500 złotych.
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Zadania nr III.1.
III.1. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie świetlic
wiejskich podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.
III.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
III.1.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.
III.1.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

III.1.2. Realizator:
Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach zatrudnieni przez GOK.
III.1.3. Termin realizacji:
Praca w okresie I - VI i X – XII.
III.1.4. Wydatki:
III.1.4.1. Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w
zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych.
III.1.4.2. Finansowanie kosztów konsultacji w formie umów - zleceń dla instruktorów realizujących programy
profilaktyczne.
III.1.5. Podmiot finansujący:
III.1.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
III.1.5.2. Środki własne GOK.
Zadania nr III.2.
III.2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie świetlic
wiejskich i w innych miejscach nie podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.
III.2.1. Wskaźniki realizacji zadania:
III.2.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.
III.2.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.
III.2.3. Realizator:
Instruktorzy zajęć zatrudnieni w formie umowy zlecenia.
III.2.3. Termin realizacji:
Praca głównie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
III.2.4. Wydatki:
III.2.4.1. Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w
zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych.
III.2.4.2. Wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych – zatrudnionych w formie umowy
zlecenia.
III.2.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
Zadania nr III.3.
III.3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie wiejskich
domów kultury podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.
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III.3.1. Wskaźniki realizacji zadania:
III.3.1.1. Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.
III.3.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.
III.3.2. Realizator:
Instruktorzy zajęć profilaktycznych w wiejskich domach kultury zatrudnieni przez GOK.
III.3.3. Termin realizacji:
Praca w okresie I - VI i X - XII.
III.3.4. Wydatki:
III.3.4.1. Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w
zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych.
III.3.4.2. Finansowanie kosztów konsultacji w formie umów - zleceń dla instruktorów realizujących programy
profilaktyczne.
III.3.5. Podmiot finansujący:
III.3.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
III.3.5.2. Środki własne GOK
Zadania nr III.4.
III.4. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie szkół podlegających
Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
III.4.1. Wskaźniki realizacji zadania:
III.4.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych.
III.4.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.
III.4.2. Realizator:
III.4.2.1.Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach zatrudnieni przez GZO.
III.4.3. Termin realizacji:
Praca w okresie I - VI i IX – XII.
III.4.4. Wydatki:
III.4.4.1. Zakup materiałów, artykułów i usług podnoszących atrakcyjność realizowanych zajęć
profilaktycznych według kwoty ustalonej dla jednego ucznia w zależności od ilości dzieci biorących udział
w zajęciach profilaktycznych na terenie placówek.
III.4.5. Podmiot finansujący:
III.4.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
III.4.5.2. Środki własne GZO
Zadania nr III.5.
III.5. Zorganizowanie biwaku i pikniku profilaktycznego dla dzieci jako ewaluacji nabytych umiejętności w
trakcie zajęć profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich i WDK.
III.5.1. Wskaźniki realizacji zadania:
III.5.1.1. Ilość dzieci biorących udział w biwaku i pikniku profilaktycznym.
III.5.2. Realizator:
Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudnieni w
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formie umowy - zlecenia.
III.5.3. Termin realizacji:
Praca w okresie - VI - VII.
III.5.4. Wydatki:
III.5.4.1. Koszty zakwaterowania, wyżywienia. transportu, materiałów do realizacji programu biwaku i
pikniku profilaktycznego.
III.5.4.2. Koszty zatrudnienia opiekunów.
III.5.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr IV: Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień. - wartość zadania 2 000
złotych.
Zadania nr IV.
IV.1.Zorganizowanie własnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
IV.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
IV.1.1.1. Ilość zorganizowanych i przeprowadzonych kampanii.
IV.1.1.2. Ilość osób, do których dotarł przekaz kampanii.
IV.1.2. Realizator:
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
IV.1.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
IV.1.4. Wydatki:
IV.1.4.1. Zakup materiałów do kampanii.
IV.1.4.2. Wynagrodzenia realizatorów kampanii.
IV.1.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego– wartość zadania 17 700 złotych.
Zadania nr V.1.
V.1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu oraz
kierowanie spraw do Sądu o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej w wypadku wystąpienia
przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
V.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
V.1.1.1. Ilość wniosków o zobowiązanie do leczenia.
V.1.1.2. Ilość wniosków skierowanych do Sądu.
V.1.1.3. Ilość wniosków o przeprowadzenie badania przez biegłych w kwestii uzależnienia od alkoholu.
V.1.2. Realizator:
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Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
V.1.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
V.1.4. Wydatki:
V.1.4.1. Wynagrodzenie biegłych sądowych przeprowadzających diagnozę w kwestii stopnia uzależnienia od
alkoholu i wskazania rodzaju leczenia.
V.1.4.2. Opłata sądowa za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia choroby alkoholowej.
V.1.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
Zadania nr V.2.
V.2. Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
V.2.1. Wskaźniki realizacji zadania:
V.2.1.1. Ilość przeprowadzonych kontroli.
V.2.1.2. Ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa.
V.2.2. Realizator:
V.2.2.1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
V.2.2.2. Wydział Organizacyjno Prawny Urzędu Gminy w Chojnicach.
V.2.3. Termin realizacji:
Praca całoroczna.
V.2.4. Wydatki:
Wynagrodzenie członków Komisji przeprowadzających kontrolę.
V.2.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr VI: Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Chojnice.
1. Członkowie Komisji otrzymują rekompensatę za utracony czas w trakcie wykonywanej pracy na rzecz
komisji i podzespołów problemowych komisji w wysokości dwukrotnej diety jak za podróże służbowe
krajowe, obejmującą również koszty przejazdów za każdy dzień pracy.
Cel szczegółowy nr VII: Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii – wartość zadania
złotych.

10 000

Zadanie nr 1.
VII.1. Dofinansowanie Szkole Podstawowej w Kłodawie programu pod nazwą "Zachowania ryzykowne
młodzieży – alkohol i inne substancje psychoaktywne.
VII.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
VII.1.1.1. Ilość dzieci biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.1.2. Ilość rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.1.2. Ilość nauczycieli biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.2. Realizator:
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EduAkcja Sp. Z o. o., ul. Dantego 1B lok.36, 01 – 914 Warszawa
VII.1.3. Termin realizacji:
Praca w okresie I - VI i IX - XII
VII.1.4. Wydatki:
Zakup materiałów i usług do realizacji działań profilaktycznych.
VII.1.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
Zadanie nr 1.
VII.1. Sfinansowanie Szkole Podstawowej w Pawłowie programu profilaktycznego pod nazwą "Nie zmarnuj
swojego życia" dla klas VI – VIII, oraz "Nie zmarnuj swojego talentu" dla
klas I – V.
VII.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
VII.1.1.1. Ilość dzieci biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.1.2. Ilość rodziców biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.1.2. Ilość nauczycieli biorących udział w działaniach edukacyjnych.
VII.1.2. Realizator:
Fundacja "Nie zmarnuj swojego życia", ul. Ksawerów 3, 02 – 656 Warszawa
VII.1.3. Termin realizacji:
Praca w okresie I - VI i IX - XII
VII.1.4. Wydatki:
Zakup materiałów i usług do realizacji działań profilaktycznych.
VII.1.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

Cel szczegółowy nr VIII: Kontynuowanie zatrudnienia oraz inne płace i pochodne – wartość zadania 130 153
złotych.
Zadania nr 1.
VIII.1. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii Gminy Chojnice.
VIII.1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
Opracowania sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu oraz przedstawienie go Radzie Gminy
Chojnice.
VIII.1.2. Realizator:
VIII.1.2.1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice –
forma zatrudnienia – umowa o pracę.
VIII. 1.2.2. Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w Punkcie Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice oraz sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Chojnice - forma zatrudnienia - umowa o pracę.
VIII.1.3. Termin realizacji:
Praca w całoroczna.
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VIII.1.4. Wydatki:
VIII.1.4.1. Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
zatrudniony w formie umowy o pracę.
VIII.1.4.2. Koszty służbowego telefonu komórkowego.
VIII.1.4.3. Koszty używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością
pracodawcy.
VIII.1.4.4. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora w Punkcie Konsultacyjnym Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice i sekretarza Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w formie umowy o pracę.
VIII.1.4.5. Podmiot finansujący:
Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

ROZDZIAŁ IV.
Zasady finansowania niniejszego Programu.
1. Finansowanie realizacji niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty
gospodarcze.

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji
celowych Wojewody oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także z darowizn,
zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.
ROZDZIAŁ V.
Kontrola efektywności niniejszego Programu.
1. Rada Gminy Chojnice otrzyma sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu.
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Uzasadnienie
W związku z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz
niektórych innych ustaw na mocy, którego tracą moc wszystkie programy uchwalone przed dniem 1 stycznia
2022 r. zachodzi konieczność uchwalenia ponownie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jest kontynuacją działań realizowanych w latach
poprzednich. Określa zadania własne gminy, zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania własne gminy w obszarze
profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Elementem gminnego programu są również zadania i działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom
behawioralnym.
Realizacja zadań w wyżej wymienionych ustawach prowadzona jest w postaci gminnego programu
uchwalanego corocznie przez radę gminy. Przepisy do wymienionych powyżej ustaw stanowią, iż źródłem
finansowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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