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WSTĘP 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze. zm.) art. 5 ust 1 i art. 

10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) 

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492) w Gminie Dębno został opracowany                          

i przyjęty Uchwałą nr XLVII/317/2017 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2017r. Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Dębno na rok 2018.  

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki w 2018 roku było w szczególności zmniejszenie 

skali zjawiska alkoholizmowi, narkomanii i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności  

w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą 

uzależnienia.  Treść Programu obejmowała: profilaktykę, leczenie, wszechstronną pomoc rodzinom  

z problemami uzależnienia czy edukację społeczną. Dzięki tym działaniom stworzono spójny system 

działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zmniejszenia rozmiaru problemów tych, 

które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi 

zagrożeniami. Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. 

W realizację programu zostały zaangażowane: 

  Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie, 

 Punkt Konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy                   

w rodzinie, 

 Stowarzyszenia, które są zaangażowane i wspomagają MGKPiRPA w działaniach służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Dębnie, 

 Ośrodek Pomocy w Dębnie, 

 Policja, 

 Szkoły i placówki z terenu Gminy Dębno. 

ŹRÓDŁA FINASOWANIA I STRUKTURA WYDATKÓW 

Na realizację Programu Gmina Dębno przeznaczyła środki finansowe, które zgodnie z ustawą  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii pochodziły z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu. 

Wpływy i wydatki w roku 2018 

1.Środki zaplanowane na realizację programu. 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Dębno za rok 2018: 

Razem: 545 683,00 zł 

 

 

2.Środki wydatkowane w 2018 roku: 



Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Dębno za rok 2018: 

Razem: 391 524,01 zł 

3. Procentowe wykonanie planu w 2018 roku 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii              

w Gminie Dębno za rok 2018: 

Razem: 71,25 % 

Działalność Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018r: 

W do dnia 12 grudnia 2018 roku Miejsko – Gminna Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Dębnie pracowała w następującym składzie: 

Wacław Baranowicz – przewodniczący Komisji 

Grażyna Łada – członek 

Urszula Kotas – członek 

Lucyna Lulka – członek 

Krzysztof Wiatrowski – członek 

Janusz Wielemborek – członek 

Anna Dutkiewicz – członek, Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznych 

Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku 

odbyła 24 posiedzenia. Wystosowała 64 pisma w sprawie uczestnictwa w spotkaniach, w tym 64 

wezwania na posiedzenia do osób nadużywających alkoholu, 17 wezwania do osób regularnie 

spożywających alkohol w miejscach publicznych i zakłócających porządek publiczny.  

W celu udzielenia pomocy społecznej i specjalistycznej Komisja przeprowadziła rozmowy z 28 

osobami uzależnionymi bądź podejrzanymi o uzależnienie od alkoholu.  W rezultacie 25 osoby 

skierowano do Punktu Konsultacyjnego w Dębnie, 5 osób skierowano na wykonanie usługi zdrowotno 

– diagnostycznej z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegającej na przeprowadzeniu badań i 

sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych  - Lekarz psychiatrii i Psycholog, do 4 osób 

Komisja zadecydowała się złożyć wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do 

poddania się leczeniu w zakładzie zamkniętym lecznictwa odwykowego.  

Do zadań własnych gminy na mocy art. 4¹ ust 3 oraz art. 25 i art. 26 ust 3 ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości, należy powołanie gminnej komisji, na której spoczywa obowiązek podejmowania 

czynności zmierzającej do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie 

zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osoby, które w związku z nadużywaniem 

alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylają się od pracy oraz 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to jednak, że sam fakt uzależnienia 

od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia 

leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone negatywne zachowania w sferze 

społecznej. 

MGKPiRPA w ramach tego działania wynikającego z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia: 

1.Przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym 



wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy, 

2.Zaprosza osobę na rozmowę, co, do której wpłynęło zgłoszenie i poucza ją o konieczności 

zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddaniu się leczeniu odwykowemu. 

3.Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności 

przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, uzasadnione jest skierowanie 

takiej osoby na badania przez biegłych  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy). 

4.Przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez 

biegłego, do której należą: opinia biegłego, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji 

przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do 

takiej rozmowy doszło, inne informacje w sprawie, jeśli osoba nie stawiła się na rozmowę w terminie 

wskazanym przez komisję. 

5.Składa wniosek o wszczęcie postępowania do sadu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania 

lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa                                        

o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek realizowania, – jako zadania własnego 

gminy – następujących przedsięwzięć:  

Zadanie 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Zadanie 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

Zadanie 3. Inicjowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                          

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności 

dla dzieci i młodzieży.  

Zadanie 4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Zadanie 5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 

kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

Zadania te zostały zawarte i opisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Dnia 18 grudnia 2018r. Burmistrz Dębna Zarządzeniem Burmistrza nr 10/5/2018 powołał nowy 

skład Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          

w Dębnie: 

Katarzyna Grzesiak – przewodniczący Komisji 

Grażyna Łada – członek 

Urszula Kotas – członek 

Lucyna Lulka – członek 

Krzysztof Wiatrowski – członek 

Janusz Wielemborek – członek 

Anna Dutkiewicz – członek, Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznych 

Środki finansowe przeznaczone w 2018 rok na działalność Komisji: 



Wynagrodzenie komisji 22 417,00 zł 

Podatek  3751,00 zł 

Szkolenia Komisji 7049,00 zł 

Delegacje związane z kontrolą zajęć, 
szkoleniami, czy kontrolą punktów sprzedaży 737,17 zł 

Opłaty sądowe 224,00 zł 
 

Środki finansowe przeznaczone dla Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych w Dębnie 
 

Wynagrodzenie 12 342,61 zł 

ZUS 2 117,67 zł 

Fundusz Pracy 354,25 zł 

 

Zadanie 1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkomanii. 

Punkt Konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,  
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 

W ramach tego zadania Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych finansuje działalność Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Punkt konsultacyjny pełni ważną 

rolę w lokalnym systemie pomocy.  Działalność tej docelowej placówki otwiera szerokie możliwości 

skutecznego wspomagania Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dębnie w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadań, które wynikają 

bezpośrednio z ustawy z dnia 26.10.1982r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. W/w punkt działa na podstawie regulaminu określonego w Zarządzeniu Nr 

28/13/2012 Burmistrza Dębna z dnia 03 kwietnia 2012r.w sprawie: ustalenia zasad działania dla 

Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności: 

1.Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

2.Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych socjalnych i 

profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.  

3.Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach 

lecznictwa odwykowego. 

4.Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany 

szkodliwego wzoru picia. 

5.Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz 

psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego. 

6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub 

udział w grupach wsparcia. 



7.Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie 

stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. 

8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji                 

z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny. 

9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień 

oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudnia się osoby posiadające interdyscyplinarne przeszkolenie 

potrzebne do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej 

pomocy. Konsultanci realizujący cele i zadania Punktu Konsultacyjnego posiadają wiedzę na temat 

problemów uzależnień; w tym picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, 

zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji dziecka w rodzinie z problemem uzależnień. 

Adresaci programu:  

1.Młodzież uzależniona od alkoholu, narkotyków. 

2.Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu. 

3.Dorosłe dzieci alkoholików. 

4.Osoby /dzieci i dorośli/ współuzależnione - członkowie rodzin alkoholików. 

5.Dzieci i młodzież - ofiary przemocy domowej / fizycznej, emocjonalnej, seksualnej /. 

6.Osoby dorosłe - ofiary przemocy. 

7.Osoby dorosłe, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie. 

Formy zgłaszania do punktu:  

1. Zgłoszenia samoistne. 

2. Osoby zgłaszane przez instytucje / Szkoły, OPS, Policja, Sąd, MGKPiRPA/ 

3. Osoby zgłaszane przez społeczność lokalną. 

Praca Punktu Konsultacyjnego nastawiona jest na udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych, dorosłym i dzieciom kompleksowej pomocy.  

Czas pracy Konsultantów: Czas ten przeznaczony jest na konsultacje i spotkania indywidualne.  

Ilość przeprowadzonych konsultacji, spotkań w 201 8 roku przez Gminny Punkt Konsultacyjny 

1.Wszyscy przyjęci: 1658 

2.Konsultacja: 1658 

3.Przyjęci alkoholicy: 838 

4.Osoby współuzależnieni: 282 

5.Narkomanii: 19 

6. Podwójne uzależnienia: 42 

7.Osoby z problemami emocjonalne: 76 

8.Uczestniczyli w grupach roboczych („Niebieskie karty”): 68 

9.złożone wnioski do MGKPiRPA: 28 

10.Zastrzyki: 6 

11.Ośrodek Terapeutyczny w Międzyrzeczu, Ciborzu, Gryficach, Gorzowie: 18 

Pracownicy Punktu: 

1.Urszula Kotas – instruktor terapii uzależnień 

2. Janusz Wielemborek – instruktor terapii uzależnień 



3. Ewa Brankowska – Szarłan - Specjalisty Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień 

 
Imię i nazwisko 2018r. 

Urszula Kotas 30720,00 zł 

Janusz Wielemborek 
Wynagrodzenie  14 850,00 zł 
Podatek 1166,00 zł 
Ubezpieczenie zdrowotne 1584,00 zł 

Ewa Brankowska – Szarłan 18 400,00 zł 
 
Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego: 
 2018r. 
Telefon stacjonarny w punkcie 358,75 zł 
Czynsz za pomieszczenia 3190,50 zł 
 

Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dębno 
(tzw. izba wytrzeźwień) 

Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego 

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla 

osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dębno (tzw. izba wytrzeźwień) – Gmina rok rocznie 

zawiera porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań                     

w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Dębno 

 2018r.  
750,00 zł 

 

Zadanie 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

2.1.Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności placówek, w których prowadzona jest praca z 

dziećmi i rodzin z problemem alkoholowym. 

Roku 2018 na terenie gminy Dębno funkcjonowało 13 świetlic wiejskich w: Dargomyślu, Cychrach 

Bogusławiu, Krześnicy, Oborzanach, Smolnicy, Warnicach, Różańsku, Dysznie, Mostnie, 

Grzymiradzu, Ostrowcu, Dolsku. Działalność w/w punktów miała na celu wspieranie rodziny                  

w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowanie 

właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką                    

i różnego rodzaju zajęciami. 

Głównymi celami funkcjonowania zajęć świetlicowych w 2018 roku były: 

- organizacja czasu wolnego, 

- udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom w realizacji obowiązku szkolnego (pomoc                       

w nauce i odrabianiu lekcji), 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

- nauka komunikowania się, współpracy i współdziałania, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, 

- dążenie do samorozwoju i odnoszenia sukcesów w szkole i w domu, 

- rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia, 

- integrowanie społeczności świetlicowej, 

- uczenie tolerancji, 



- podtrzymywanie tradycji oraz celebrowanie dni świątecznych, 

- działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 

Nadzór nad realizacją założonych celów i zadań świetlic pełnili wychowawcy organizując jej pracę 

zgodnie z ułożonym przez siebie planem.  

Dzieci i młodzież korzystały z zajęć w świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie. Poza zajęciami 

odbywającymi się w świetlicy organizowane były częste wycieczki, wyjścia w plener, gdzie 

organizowane są ogniska, grille, zabawy na wesoło, konkursy, wyjścia na boiska i place zabaw celem 

rozwijania sprawności fizycznej oraz spacery do lasu w ramach zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych. 

Działalność świetlic prowadzona w 2018 roku skupiona była przede wszystkim na zapewnieniu 

dzieciom opieki w czasie wolnym, po zajęciach szkolnych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz 

stworzeniu warunków do odrabiania zadań domowych, zjedzenia posiłku, wypoczynku i relaksu. 

Działalność w/w punktów finansowana jest z budżetu przeznaczonego na działalność Miejsko – 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie. 

 
 2018r. 

wynagrodzenie 69 417,46 zł 

ZUS  10 833,30 zł 
Ubezpieczenie zdrowotne 7 175,54 zł 

Podatek  5307,00 zł 
Środki finansowe przeznaczone 
na prowadzenie zajęć dla dzieci 

 i młodzieży 
5224,89 zł 

 
2.2 Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Miejsko – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku 

sfinansowała lub dofinansowała różne przedsięwzięcia związane z przemocą, takie jak: 

a) warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cychrach pt. „Cyberprzemoc” 

 - liczba uczniów: 35 

b) warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły  

w Barnówku pt. „Cyberbullying – sto cyberprzemocy” 

- liczba nauczycieli : 7 

- liczba uczniów: 31 

- liczba rodziców: 4 

c) komisja sfinansowała warsztaty profilaktyczne pt. Czy dokuczanie jest przemocą”  dla uczniów                  

z klas IV- VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy 

- liczba nauczycieli : 2 

- liczba uczniów: 55 

d) warsztaty profilaktyczne pt. „Złość da Ci w kość” dotyczące przemocy i agresji dla uczniów klas 6 -

7  ze Szkoły Podstawowej w Różańsku 

- liczba nauczycieli : 3 

- liczba uczniów: 27 

e) MGKPiRPA sfinansowała szkolenie pt.  Konflikt – problem okresu młodzieńczego dla uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Cychrach 

- liczba uczniów: 20 



f) Komisja sfinansowała również warsztaty profilaktyczne pt. „Czy dokuczanie jest przemocą„ dla 

uczniów z kl. VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 

- liczba uczniów: 25 

g) MGKPiRPA sfinansowała szkolnie pt. Przemoc wśród uczniów” dla klas I-IV i V- VIII z Zespołu 

Placówek Oświatowych im. ks. Andrzeja Przybyły w Barnówku 

- liczba nauczycieli : 2 

- liczba uczniów: 46 

h) Komisja sfinansowała warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek                      

w Smolnicy pt. „Depresja i zachowania autoagresywne” 

- liczba uczniów: 46 

- liczba nauczycieli: 3 

i) W ramach tego zadania MGKPiRPA w Dębnie finansuje również działalność Konsultanta ds. 

przemocy w rodzinie. Na terenie Gminy Dębno n/w obowiązki pełni Pani  Krystyna Danuta 

Stankiewicz. 

1.Do obowiązków Zleceniobiorcy należą: 

1) Kompleksowe organizowanie i obsługa pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych. 

2) Reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zespole Interdyscyplinarnym powołanym przez 

Burmistrza Dębna. 

3) Koordynowanie z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych. 

4) Opracowywanie wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarny i przedkładanie Burmistrzowi Dębna oraz 

Radzie Miejskiej w Dębnie projektu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na kolejne lata. 

5) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań zgodnie  z aktualnymi 

przepisami i ustaleniami wewnętrznymi OPS. 

7) Współpraca z innymi specjalistami oraz podmiotami wchodzącymi w skład Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego i realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                

w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, 

łagodzenie skutków ubóstwa. 

2018r.  

wynagrodzenie 7 464,05 zł 

Ubezpieczenie 

zdrowotne 
796,95 zł 

Podatek 594,00 zł 
851-85195-4300 
warsztaty 1050,00 zł 

 

Zadanie 3. Inicjowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży.  



Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki skierowanych 

do dzieci, młodzieży i ich rodziców. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, 

gimnazjalnymi i szkołami ponadgimnazjalnym w realizacji profilaktycznej działalności informacyjno 

– edukacyjnej prowadzono na terenie szkół i innych placówek wychowawczych następujące 

programy, warsztaty i współfinansowano różnego rodzaju zajęcia, konkursy czy warsztaty: 

a) MGKPiRPA w Dębnie dofinansowała konkurs plastyczny pt. „Policjant w oczach dziecka”, którego 

finał odbył się w dniu 08.04.2018r. w ramach imprez towarzyszących „Maraton Dębno 2018” – 

dofinasowanie do nagród.  

b) MGKPiRPA dofinansowała również koszt zakupu nagród dla dzieci ze szkół z terenu Gminy 

Dębno, które uczestniczyły w profilaktycznym  konkursie plastycznym w ramach programu pt. „Nie 

pal przy mnie proszę organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny                            

w Myśliborzu, 

c) Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie otrzymała dofinasowanie do konkursu w ramach programu 

„Czyste powietrze wokół nas” „Światowy dzień bez papierosa” i „Mini – quiz szkolny pt. Palenie 

szkodzi zdrowiu” 

- liczba uczniów: 200 

d) MGKPiRPA sfinansowała dla uczniów ze Szkoła Podstawowa nr 1  w Dębnie warsztaty 

profilaktyczne pt. Dialog przeciw narkomanii – nie biorę”  

- liczba nauczycieli : 1 

- liczba uczniów: 39 

e) komisja sfinansowała warsztaty profilaktyczne pt. Marihuana i nowe narkotyki dla uczniów ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie 

- liczba nauczycieli : 2 

- liczba uczniów: 41 

d) warsztaty profilaktyczne pt. „Jestem wolny, mam przewagę” dla uczniów klas 6-7  ze Szkoły 

Podstawowej w Różańsku 

- liczba nauczycieli : 3 

- liczba uczniów: 29 

e) warsztaty profilaktyczne pt. „Najpierw się śmieje, później płaczę” dla uczniów klas 4 -5  ze Szkoły 

Podstawowej w Różańsku 

- liczba nauczycieli : 3 

- liczba uczniów: 29 

f) MGKPiRPA w Dębnie zorganizowała również szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

od dopalaczy. Szkolenie było skierowane głównie do kadry pedagogicznej z placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie Gminy Dębno, członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie, pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, policjantów, kuratorów sądowych oraz pracowników jednostek. W szkoleniu wzięło 

udział  38 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat świadczące o ukończeniu 

szkolenia. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi powstawania, 

rozwoju i leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych takich jak narkotyki                                 



i dopalacze. Główną korzyścią szkolenia było pogłębienie kompetencji w zakresie rozpoznawania 

uzależnień i wczesnego reagowania na zauważone symptomy u dzieci  i młodzieży. 

g) Komisja w 2018 roku sfinansowała również widowisko artystyczne o tematyce profilaktyczno – 

wychowawczej pt. „Jestem przyjacielem ludzi”  dla dzieci z Przedszkola nr 2 w Dębnie 

- liczba nauczycieli : 5 

- liczba uczniów: 102 

h) szkolenie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy pt. „Dopalacze – nowe narkotyki” 

- liczba uczniów: 20 

i) szkolenie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy pt. „E-papierosy – nowa moda 

wśród uczniów” 

- liczba uczniów: 20 

j) MGKPiRPA sfinansowała szkolenie pt.  Depresja i zachowania antydepresyjne dla uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Cychrach 

- liczba uczniów: 17 

k) sfinansowała również szkolenie pt. „Fonoholizm – jak zapobiegać uzależnieniem od telefonu dla 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy 

- liczba uczniów: 18 

l) Komisja sfinansowała również warsztaty profilaktyczne pt. „Marihuana i nowe narkotyki „ dla 

uczniów z kl. VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 

- liczba uczniów: 25 

m) MGKPiRPA sfinansowała warsztaty profilaktyczne pt. Nałóg – przegrane życie” dla uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Różańsku   

- liczba nauczycieli : 4 

- liczba uczniów: 45 

n) MGKPiRPA sfinansowała warsztaty profilaktyczne pt. „Dialog przeciwko narkotykom – nie biorę” 

dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Różańsku   

- liczba nauczycieli : 4 

- liczba uczniów: 45 

o) Komisja dofinansowała konkurs wiedzy na temat „Substancje psychoaktywne a HIV” 

organizowanego przez  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Myśliborzu, skierowany do 

uczniów ze szkół z ternu Gminy Dębno. 

p) MGKPiRPA sfinansowała warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek                      

w Smolnicy pt. „Pokonać stres i nałóg – koniec marzeń” 

- liczba uczniów: 46 

- liczba nauczycieli: 3 

r) Komisja sfinansowała warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek                      

w Smolnicy pt. „Dialog przeciw narkotykom” 

- liczba uczniów: 46 

- liczba nauczycieli: 3 

t) Komisja sfinansowała również „Kampanie Zachowaj Trzeźwy umysł”: 



To kampania, której najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: promowanie konstruktywnych 

postaw i zachowań prospołecznych, promocja zdrowego stylu życia  i przeciwdziałanie 

alkoholizmowi, narkomanii oraz stosowania przemocy. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to 

projekt długofalowy, którego istotą jest współpraca   z samorządami lokalnymi w całym kraju. 

Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast   i gmin wysyłane są pakiety edukacyjne w postaci 

różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych broszur, plakatów i gadżetów adresowanych zarówno do 

dzieci, rodziców jak i nauczycieli. Tegoroczna kampania odbywała się pod hasłem 

„AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej 

wartości 

Głównymi celami kampanii było: 

1. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży. 

2.Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę. 

3.Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. 

4.Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej 

edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć 

profilaktycznych, spotkań, konkursów.  

Celem dodatkowym kampanii było:  

1.Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu 

i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

W ramach kampanii szkoły z ternu Gminy Dębno przeprowadzały liczne konkursy, zajęcia dla dzieci i 

otrzymały dofinasowanie na w/w przedsięwzięcia: 

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie otrzymała dofinasowanie do konkursów w ramach kampanii: 

„Konkurs plastyczny - Autoportret-jestem wyjątkowy”, „Konkurs literacki - Autoportret-jestem 

wyjątkowy”, oraz „Lubię siebie bo jestem wyjątkowy”. 

- liczba nauczycieli: 12 

- liczba uczniów: 65 

- Szkoła Podstawowa w Sarbinowie otrzymała dofinasowanie do konkursów w ramach kampanii: 

„Konkurs plastyczny - Autoportret-jestem wyjątkowy” 

- liczba nauczycieli: 7 

- liczba uczniów: 133 

2.Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

3.Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

W 2018 roku oprócz plakatów, ulotek zostały również przekazane do szkół z terenu Gminy Dębno 

karty pracy oraz scenariusze dla nauczycieli. Materiały te wymagały od dziecka aktywności. 

Zawierały różne proste ćwiczenia i zadania, dzięki którym treści profilaktyczne zostały łatwiej 

zapamiętane. Scenariusze zajęć z gotowymi ćwiczeniami i opisem teoretycznym dla nauczycieli, 

pozwoliły przeprowadzić tak zajęcia z uczniami albo spotkania z rodzicami i w pełni wykorzystać 

potencjał kart pracy i ulotek. 

W ramach tegorocznej ogólnopolskiej kampanii nasi uczniowie otrzymali wyróżnienie i nagrody: 



Kinga Teżyk – SP 3 w Dębnie, 

Kamil Mazur – SP w Sarbinowie, 

Nina Myszczyszyn – SP 3 w Dębnie. 

2018r. 
Warsztaty, szkolenia, konkursy 

13 498,87 zł  
 

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 Na terenie Gminy Dębno działa wiele stowarzyszeń, które są zaangażowane i wspomagają 

MGKPiRPA w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W drodze konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2018 

roku dofinansowanie otrzymali: 

♦ Świetlica socjoterapeutyczna - Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom” przy Parafii Św. Ap. Piotra i 

Pawła w Dębnie  

♦ Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie Ognisk Wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną Ognisko 

Wychowawcze „Nasz Dom” przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie  

♦ Przeciwdziałanie patologiom społecznym: prowadzenie Ognisk Wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną - Ognisko dla 

Dzieci i Młodzieży przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej  

♦ Działanie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie: działalność 

samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin – „Klub Abstynenta Życie”  

♦ Działanie w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie: działalność 

samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin – „Klub Abstynenta Barka”. 

 

2018 ROK 

zadanie kwota z budżetu Gminy Z budżetu 
MGKPiRPA konkurs 

Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom” 
przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w 

Dębnie 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 

143 000,00 zł 66 000,00 zł 77 000,00 zł 

konkurs ogłaszany na 
podstawie ustawy o 
działalności pożytku 

publicznego i o 
wolontariacie 

 Kwota z budżetu MGKPiRPA  
Ognisko dla Dzieci 

 i Młodzieży przy Parafii Matki Bożej 
Fatimskiej 

 
28 000,00 zł 

konkursy na 
podstawie ustawy 

o zdrowiu 

 
Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom” 
przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w 

Dębnie 
18 000,00 zł 

konkursy na 
podstawie ustawy  

o zdrowiu 

„Klub Abstynenta Życie” 21 200,00 zł 
konkursy na 

podstawie ustawy  
o zdrowiu 

 



 

 

Zadanie 5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

W okresie sprawozdawczym MGKPiRPA w związku z art. 18 ust.3a ustawy z dnia 26 października 

1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaopiniowała łącznie 16 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.      

 

 

 
                                                                                                                                                               Opracowała: 

Anna Dutkiewicz 
Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Patologii Społecznych 

„Klub Abstynenta Barka” 
kwota z budżetu Gminy Z budżetu 

MGKPiRPA 
konkursy na 

podstawie ustawy  
o zdrowiu 

 10 500,00 zł 3 500,00 zł 7000,00 zł 


