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I. Wstęp 

 

Monitoring spójności i trafności Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (monitoring funduszu korkowego) 
jest działaniem z zakresu kontroli społecznej. Po co obywatele ją sprawują? Motywacje mogą 
być różne. Dla jednych istotne będzie skuteczne zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, 
dla innych lepsze zarządzanie środkami publicznymi, dla jeszcze innych najważniejsza jest 
rzetelność i uczciwość administracji. 

Ważne jednak, że niezależnie od motywacji obywatele dysponują wieloma prawami, 
które nie tylko dają im oręż do sprawowania takiej kontroli - np. poprzez zadawanie pytań 
administracji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - ale też możliwość 
poprawiania działań administracji - np. składania skarg na działania urzędów i wniosków 
o  wprowadzenie zmian. Obywatele mają prawo interesować się działaniami samorządu czy 
władz dlatego, że to właśnie o jakości ich życia decydują wybrane władze i aparat 
administracyjny. Głos obywateli może wpływać na sposób sprawowania rządów i rządzący 
powinni być na niego otwarci, gdyż dzięki temu realizowana polityka może być lepsza, 
bardziej trafna i efektywna. 

Bez głosów obywateli pewne problemy nigdy nie zostałyby zauważone. Jak 
powiedział niegdyś Prezes Urzędu Zamówień Publicznych: „Żadna forma kontroli 
państwowej, nawet najlepiej zorganizowanej i realizowanej, nie zastąpi kontroli 
obywatelskiej, społecznej, realizowanej na co dzień. Kontrola instytucjonalna nie ma szans 
na dotarcie zawsze i  wszędzie tam, gdzie następuje przekroczenie przepisów. Natomiast w 
każdym takim przypadku mogą i powinni natychmiast reagować ci, którzy to widzą, których 
interes to narusza, między innymi członkowie społeczności lokalnej”1. 

Kontrola społeczna, wynikająca z praw obywateli, może przerodzić się w działanie 
strażnicze - czyli zadanie z wyraźnie postawionymi celami, w ramach którego 
przeprowadzone zostanie systematyczne badanie jakiegoś wybranego problemu. 
W przypadku monitoringu funduszu korkowego - trafności i efektywności gminnego systemu 
zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem środków 
pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaletą takiej zorganizowanej 
formy działania jest wyrównanie poziomu wiedzy pomiędzy obywatelem i władzami oraz 
możliwość partnerskiej relacji, w której pokazywane będą sposoby widzenia sprawy przez 
obie strony. Wszelkie uwagi powinny być zatem traktowane jako bezcenne źródło informacji 
dla władz i wyraz obywatelskiej troski o dobre rządy lokalne. Pod warunkiem, że 
monitorujące osoby czy organizacje, zachowają zasady zapisane w Karcie Zasad – 
obiektywizm, jawność, rzetelność i działanie na rzecz dobra wspólnego. 

Warto, aby kontrolujący rozumieli system, w którym działają i szukali przyczyn 
występowania problemów. Jeżeli za pieniądze na zapobieganie alkoholizmowi organizowane 
są imprezy, na których podawany jest alkohol, rekomendacje winny dotyczyć lepszej kontroli 
ze strony gminy czy wprowadzenia wyraźnych regulacji, które zapobiegać będą tej sytuacji 
w  przyszłości. To powoduje, że pojawia się punkt wspólny do dyskutowania nad przyszłością 
gminy. Oczywiście wymaga to też otwartości ze strony administracji i chęci wdrożenia 
rekomendacji lub co najmniej ich przemyślenia. Ważne jednak, że pokazano administracji 

                                                      
1
 2003, wywiad z Tomaszem Czajkowskim, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, 

www.publicus.pl/index.php?pID=3352 (sprawdzane 10.06.2011) 

http://www.publicus.pl/index.php?pID=3352
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działanie możliwe przez nią do wykonania. 
Założenia monitoringu funduszu korkowego brały pod uwagę wszystkie te aspekty. 

Dlatego cele określono jako: 
- doprowadzenie do tego, aby Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie wpisywał się w szersze myślenie 
o zapobieganiu tym problemom, by był spójny z innymi dokumentami strategicznymi 
i  trafny, czyli aby podejmowane na jego podstawie działania miały większą skuteczność, 
- doprowadzenie do efektywnego, rzetelnego i celowego zarządzania środkami na radzenie 
sobie z problemami alkoholizmu i narkomanii. 

Realizatorzy uznali bowiem, że zacząć należy od badania systemu. Jeżeli wszystkie 
właściwe działania są podejmowane, to system powinien być efektywny. Jeżeli nie, to 
oznacza, że być może powinien zostać poprawiony. Takie podejście zapewnia działanie na 
rzecz dobra wspólnego (badane są sprawy dotyczące w jakimś stopniu wszystkich 
mieszkańców) i daje możliwość wydawania obiektywnych sądów. 

Każda monitorująca organizacja, grupa czy osoba podjęła działania z inną intencją. 
Sam monitoring dążył jednak do obiektywności, badał procedury, zgodność z prawem, 
sposoby tworzenia planów. To, jakie rozwiązania są skuteczne, zależy od skomplikowanych 
uwarunkowań lokalnych oraz – przede wszystkim – od indywidualnych i profesjonalnych 
doświadczeń osób wydających sądy. Bardzo trudno jest obiektywnie twierdzić, co jest 
najlepszym rozwiązaniem, jeśli w dyskusji nie zobaczy się całości występujących problemów. 
W tym sensie monitoring jest zaledwie podstawą do podejmowania samodzielnych działań 
przez uczestniczące zespoły. Organizatorzy dołożyli jednak starań, aby zapewnić dostęp do 
ekspertów i możliwość oceny programów z różnych punktów widzenia. 

Organizatorem monitoringu było Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup 
Obywatelskich – organizacja, która bada przejrzystość działań administracji i efektywność 
wydatkowania przez nią środków. Uczestnikami były organizacje, grupy i obywatele oraz 
obywatelki, którzy chcieli zobaczyć, jak system wygląda w ich gminie, podnieść poziom 
swojej wiedzy i stać się partnerem dla władz do rozmowy i dyskusji.  

Monitoring prowadzony był przez mieszkanki i mieszkańców gmin (Lokalnych 
Koordynatorów) w 15 miejscowościach w całej Polsce. Wśród monitorowanych gmin były 
gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.  
Były to: 
Katowice: Barbara Rogalska, Górnośląskie Stowarzyszenie Społeczne ODNOWA w Chorzowie 
Malbork: Waldemar Klawiński, Malborskie Centrum Kwadrat, Henryk Kapela, Malborskie 
Stowarzyszenie Abstynenckie "Tu i Teraz" 
Morąg: Agnieszka Bartosiak, Stowarzyszenie Razem dla Innych, 
Oława: Łukasz Wołodzko, Wiktor Pietrzak, Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut", 
Opole: Paweł Gawron, 
Orzysz: Krzysztof Marusiński, 
Pszczyna: Jerzy Pistelok, Stowarzyszenie Współpracy Obywatelskiej "QUO IURE", 
Rabka-Zdrój: Grzegorz Werner, Łukasz Papierz, Artystyczno-Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie 
Lokomotywa, 
Ruda-Śląska: Adam Podgórski, Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
Rybnik: Anna Rozkosz, Janusz Piechoczek, 
Skarżysko-Kamienna: Ewa Podleśna, Kamil Sasal, Stowarzyszenie im. Stanisława Staszica, 
Stronie Śląskie: Grażyna Rojek, Wojciech Paszkowski, Strońskie Forum Obywatelskie, 
Strzegom: Elżbieta Woźniakowa, Federacja Polskie Lobby Kobiet, 
Szczecin: Szymon Osowski, SLLGO, 
Wrocław: Maria Niewiadoma, Jakub Walburg, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
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I.1. Informacje na temat Gminy Orzysz, miejsca prowadzenia monitoringu. 
 

Gmina Orzysz wchodzi w skład województwa warmińsko - 
mazurskiego, sąsiadując z największym polskim jeziorem 
Śniardwy, zwanym też Mazurskim Morzem. Zlokalizowanych jest 
tutaj 40 miejscowości, wchodzących w skład 26 sołectw. W 2006 r. 
mieszkały tu 9999 osoby, a przyrost naturalny ma wyraźną 
tendencję spadkową. W gminie zamieszkuje wiele osób wcześniej 
pracujących w nieistniejących już PGR-ach. 

Na terenie gminy funkcjonuje niewiele zakładów pracy. 
Głównie są to instytucje zatrudniające niewielu pracowników oraz 
małe firmy, zakłady usługowe. Do największych zaliczyć można 

Urząd Miejski w Orzyszu i instytucje jemu podległe oraz Jednostkę Wojskową. 
Mieszkańcy gminy mają niewielką możliwość znalezienia pracy w pobliżu swojego 

miejsca zamieszkania, a pogłębiająca się niewiara w uzyskanie stałego zatrudnienia 
i  poprawę swojej sytuacji materialnej, związana jest z ogólną apatią i niską aktywnością 
społeczną. 

Przeprowadzone badania ankietowe2 wykazały, że na niski poziom tej aktywności 
mają wpływ między innymi niewielkie możliwości uczestniczenia mieszkańców w życiu 
publicznym i niewielkie możliwości komunikowania społecznego.  

Wyraźnie sygnalizowana jest niedostateczna znajomość przez mieszkańców 
problemów społeczności lokalnej, co uniemożliwia aktywny udział mieszkańców w "życiu" 
miasta i gminy. Ankietowani tylko w 33% określają siebie jako dobrze znających problemy 
miasta i mieszkańców. Uwidacznia się mała znajomość uprawnień i obowiązków 
obywatelskich przez poszczególne osoby. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło, że dobrze zna 
swoje prawa, a także obowiązki. Mieszkańcy prezentują niski poziom wiary w możliwości 
doprowadzenia przez nich samych do zmian umożliwiających lepsze życie. Duża część 
mieszkańców wykazuje brak zainteresowania sprawami społeczności i brak potrzeby 
doinformowywania się na tematy istotne dla społeczności lokalnej. Uwidacznia się brak 
propozycji odpowiednich zachowań, wzorów aktywności obywatelskiej. Występują małe 
możliwości udziału w praktycznych doświadczeniach obywatelskich, a i te występujące są 
wykorzystywane w zbyt małym stopniu.  

Wydaje się, że pewną szansę łagodzenia wyżej wymienionych braków i niedogodności 
daje zespół działań, określany mianem debaty lokalnej, obywatelskiej, rozwijanej na bazie 
dobrze funkcjonujących działań strażniczych.  
 

I.2. Informacja o Lokalnym Strażniku i motywacjach do podjęcia monitoringu 
 

Osoba prowadząca monitoring, Lokalny Strażnik, mieszka na terenie Gminy Orzysz od 
1969 roku. Będąc animatorem społecznym od wielu już lat interesuje się problemem 
aktywności społecznej środowiska lokalnego. Próbując rozwijać aktywność lokalną 
zainteresował się działaniami strażniczymi, jako metodą aktywizacji obywatelskiej 
mieszkańców. Chcąc sprawdzić w działaniu skuteczność takiego narzędzia, zgłosił akces do 
uczestniczenia w projekcie organizowanym przez organizacje strażniczą, która zajmuje się 

                                                      
2
 Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu dla 

potrzeb projektu pn. „Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku” 
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monitorowaniem i upublicznianiem działań, podejmowanych przez instytucje publiczne lub 
inne instytucje czy też osoby, mające wpływ na sferę publiczną, w celu poprawienia jakości 
ich działań. 

Dzięki uczestniczeniu w szkoleniach i spotkaniach z innymi strażnikami, jasnymi stały 
się zagrożenia, wypływające z uczestniczenia w działaniach strażniczych dla innych działań 
społecznych, osób i organizacji. 

Najważniejszymi z takich zagrożeń są: 
- posądzenie o niską motywację, ostracyzm środowiska, reperkusje pokontrolne, 
ośmieszenie w środowisku, 
- konflikt interesów w przypadku członkostwa w organizacjach pozarządowych; możliwość 
posądzania o ukrywanie złych wyników działań strażniczych w przypadku uczestniczenia w 
konkursach na dofinansowanie zadań publicznych i ich wygrywaniu, 
- strażnicy w gminach mogą być traktowani jak pieniacze, nie są lubiani w instytucjach 
gminnych i mają trudności z załatwianiem spraw własnych, 
- działając w dobrej wierze, można „podcinać skrzydła” pożytecznym działaniom, 
- groźby, zastraszenie w stosunku do strażnika i jego rodziny. 

Powyższe zagrożenia są bardziej realne w małych miasteczkach np. takich jak Orzysz, 
czego dowodem może być fakt, że w końcowej fazie monitoringu autor niniejszego 
opracowania otrzymał anonim (zapewne w zamyśle autora, anonim miał być przykry dla 
adresata, miał zdeprymować, zniechęcić go do działania) pisany ręką osoby związanej z 
przedmiotem badań.  

Mając powyższe na uwadze, licząc się z takimi zagrożeniami, Lokalny Strażnik 
w Gminie Orzysz prowadził monitoring, nie ujawniając osób wspomagających i nie wiążąc 
w te działania żadnej organizacji ani swojej rodziny. 

Widząc jednak potrzebę prowadzenia takich działań, planowane jest powołanie grupy 
nieformalnej lub stowarzyszenia, którego celem byłoby specjalizowanie się w działaniach o 
tematyce strażniczej. 
 

II. Analiza prawa 

 

Dostęp do informacji, które pozyskiwano dla potrzeb monitoringu, był zadowalający. 
W przypadkach, kiedy o informacje wnioskowano w formie pisemnej na podstawie art. 2 ust. 
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (występowano o to czterokrotnie), odpowiedzi 
udzielano w zasadzie w terminie. Nierzadko jednak odpowiedzi na poszczególne pytania były 
nieprecyzyjne i nie na temat. 

Występowano także o udzielenie informacji publicznej, składając wniosek ustny - 
z  prośbą o ustną odpowiedź - do Przewodniczącej GKRPA, która jednocześnie jest 
pracownikiem Urzędu Miejskiego, osobą podległą Burmistrzowi Orzysza. Miało to być kilka 
prostych pytań, w procedurze monitoringu, określonej mianem wywiadu. W tym przypadku 
Przewodnicząca odmówiła udzielenia informacji, powołując się na zakaz Burmistrza Orzysza. 
Po mojej interwencji u Zastępcy Burmistrza Orzysza zaproponowano udzielenie informacji 
publicznej wyłącznie w formie pisemnej. Burmistrz Orzysza określił tę ustną próbę uzyskania 
informacji publicznej „nagabywaniem pracownika”. 

Nie udzielając informacji publicznej na podstawie wniosku ustnego, w formie 
określonej przez wnioskującego (ustnej) – zdaniem monitorującego – nadużyto przepisów, 
bowiem art. 10 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi: Informacja 
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publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub 
pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Jednocześnie art. 14. 1. ww. ustawy stanowi, że udostępnianie informacji publicznej 
na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki 
techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają 
udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Tak więc, jeżeli 
o  informację wystąpiono ustnie, wnosząc o ustną odpowiedź, to zdaniem monitorującego 
zaproponowanie odpowiedzi wyłącznie pisemnej, jest nadużyciem przepisu ww. ustawy. 

Podobnie sam Burmistrz Orzysza odmówił ustnego udzielenia odpowiedzi na wniosek 
o informacje dotyczące zagadnień związanych z polityką zwalczania uzależnień.   

Burmistrz Orzysza odmówił także udzielenia informacji publicznej polegającej na 
udostępnieniu protokołów posiedzeń GKRPA. Swoją decyzję uzasadnił zawartością danych 
tzw. wrażliwych, personalnych w tych protokołach. W tej sytuacji wnioskujący 
o  udostępnienie protokołów, znając praktyki stosowane w innych samorządach, polegające 
na udostępnianiu protokołów zanonimizowanych, czyli z zaczernionymi danymi wrażliwymi, 
miał dwie możliwości. Odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w  Olsztynie lub wystąpić o udostępnienie protokołów zanonimizowanych. Próbując załatwić 
sprawę polubownie wystąpiono o udostępnienie protokołów bez wrażliwych danych. 
Ostatecznie protokołów nie udostępniono, a jednocześnie został wyczerpany okres 14 dni 
przewidziany na odwołanie od decyzji Burmistrza Orzysza. Może to być wskazówką dla 
występujących o informacje, że nie mogą oni liczyć na refleksję urzędników w sprawie 
udostępniania wiedzy o działaniach instytucji gminnych. 
 

III.  Metodologia badania 

 
Ogólnopolski monitoring spójności i trafności Gminnych Programów Profilaktyki 

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowano na 
podstawie ujednoliconej metodologii i narzędzia internetowego3, służącego do zbierania 
i  analizy danych. Odbywał się od kwietnia 2011 roku (początek rekrutacji osób do 
prowadzenia monitoringu) do stycznia 2012 roku (pisanie raportów). Zbieranie i analiza 
danych trwała od czerwca do grudnia 2011 roku. Lokalni Strażnicy wzięli udział 
w  szkoleniach z metod zbierania informacji oraz wiedzy na temat funduszu korkowego. 
Uczestniczyli także w kursie internetowym „Na straży”. W trakcie monitoringu wsparcie 
prawne i merytoryczne zapewniało SLLGO. Uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w panelu 
i  dyskusji z ekspertami na temat metod zapobiegania alkoholizmowi oraz w spotkaniu 
podsumowującym monitoring. 

Monitoring opierał się na badaniu istniejących regulacji i rozwiązań. Badano 
dokumenty za okres ostatnich 3 lat (od 2009 rok do 2011 roku). Taki zakres badania 
umożliwił porównanie dokumentów, określenie czy i w jaki sposób je zmieniano, 
sprawdzenie, jakie działania są wspierane, a jakich zaniechano. W trakcie sprawdzano także, 
jak pozyskiwane i wydatkowane są środki, oceniano pracę gminnej komisji oraz bieżące 
funkcjonowanie funduszu korkowego. 

Zastosowano następujące metody zbierania informacji: 
- wnioskowanie o informację publiczną i zbieranie dokumentów dostępnych w Biuletynie 
Informacji Publicznej, 

                                                      
3
 Narzędzie dostępne jest na stronie watchdog.org.pl oraz korkowe.samiswoje.pl 
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- analizowanie zebranych dokumentów, 
- wywiady, 
- obserwacja. 

Obserwacja oraz wywiady prowadzone były w okresie od kwietnia do grudnia 2011 
roku. Analiza i zbieranie dokumentów także przebiegały w tym okresie. 

Działania monitorujące rozpoczęto od analizy zawartości Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Orzysz pod adresem: www.bip.orzysz.pl/ i pozyskaniu tam umieszczonych 
dokumentów. Znajdują się tam podstawowe dokumenty np. Gminne Programy Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Gminne Programy), Zestawienia Planowanych 
Wydatków w tym zakresie i uchwały Rady Miejskiej w tych sprawach. Nie są zamieszczane w 
BIP sprawozdania z wykonania Gminnych Programów. Dokumenty związane z gminną 
problematyką antyalkoholową nie są wyodrębnione do specjalnej zakładki, co utrudnia 
dostęp do informacji o tej tematyce. 

Kolejno złożono 4 wnioski do Burmistrza Orzysza i Przewodniczącego Rady Miejskiej o 
udostępnienie informacji publicznej, w których zawarto 66 pytań. 

Analizując zebrane dokumenty, porządkowano oraz interpretowano dane w nich 
zawarte. Porównywano konkretne dokumenty z różnych lat z informacjami pozyskanymi 
z  różnych źródeł, z innych dokumentów, z wywiadów, z obserwacji uczestniczącej 
i  nieuczestniczącej. 

Podjęto próbę przeprowadzenia wywiadu z Przewodniczącą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do którego jednak nie doszło, w związku 
z  odmową udzielenia wywiadu w formie ustnej. W to miejsce przeprowadzono wywiad 
z  byłym Przewodniczącym GKRPA, pełniącym tę funkcję do 4 stycznia 2011 r. Podjęto próbę 
przeprowadzenia ustnego wywiadu z Burmistrzem Orzysza, który jednak odmówił 
odpowiedzi bezpośrednich i przekazał je w formie pisemnej.  

Przeprowadzono rozmowy z prawnikiem oraz terapeutą z Punktu Konsultacyjnego w 
Orzyszu. Rozmawiano z właścicielami sklepów, którzy otrzymali zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu, pytając czy są prowadzone kontrole wydawanych zezwoleń, jak często, czy istnieją 
procedury ubiegania się o zezwolenia i wygasania zezwoleń. 

Rozmawiano z beneficjentami, odbiorcami usług zawartych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym z trzeźwiejącymi 
alkoholikami, przedstawicielami miejscowego środowiska Anonimowych Alkoholików. 

Przeprowadzono obserwacje sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
pod kątem przestrzegania zapisów ustawy. Złożono wizytę w Punkcie Konsultacyjnym, 
w  środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Orzyszu oraz w parafialnej świetlicy 
środowiskowej. W celu określenia dostępności informacyjnych materiałów papierowych o 
tematyce przeciwalkoholowej odwiedzono Ośrodek Zdrowia, MOPS, środowiskową świetlicę 
opiekuńczo-wychowawczą, Urząd Miejski i Informację Turystyczną, a także przejrzano 
ogłoszenia na tablicach i słupach ogłoszeniowych w mieście i kilku miejscowościach na 
terenie gminy. Nie prowadzono obserwacji wydarzeń finansowanych ze środków 
pozyskanych z funduszu korkowego z uwagi na nieudostępnienie informacji o czasie i miejscu 
prowadzenia takich działań. 

Na poziomie brudnopisu Raport udostępniono: SLLGO, a także m.in. radnemu Rady 
Miejskiej w  Orzyszu – byłemu członkowi GKRPA, trzeźwiejącym alkoholikom z orzyskiej 
grupy AA, Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 
Orzyszu oraz Burmistrzowi Orzysza prosząc o uwagi, które mogłyby być uwzględnione w 
ostatecznej formie Raportu. 
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IV. Wyniki badania 

 

IV.1 Cel nr 1 - Gminny program na miarę potrzeb i skuteczny. 
 

Sprawdzenie czy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (dalej Gminny Program) w Gminie Orzysz 
wpisuje się w szersze myślenie o  zapobieganiu tym problemom, a więc czy był trafny i 
spójny z innymi dokumentami strategicznymi, czyli aby podejmowane na jego podstawie 
działania miały większą skuteczność. 

Zakłada się, że aby tak się stało, Gminny Program musi powstawać na podstawie 
diagnozy istniejących problemów, być co roku dyskutowany i oceniany, i ewentualnie 
modyfikowany, powinien nawiązywać do strategicznych dokumentów gminy i opinii 
ekspertów. 
 

IV.1.1 Spójność Gminnego Programu na rok 2011 z wytycznymi 
ogólnopolskimi. 

Celem badania była analiza Gminnego Programu pod względem zgodności 
z wytycznymi ogólnopolskimi. Do porównań wykorzystano „Rekomendacje do realizowania 
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w 2011 r.” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej PARPA) oraz 
Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
Gminny Program na 2011 r. zawiera następujące zadania rekomendowane przez 

PARPA:  
-Finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
-Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych 
i opiekuńczo-wychowawczych. 
- Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym. 
- Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
- Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówkach pomocy dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. 
- Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

 
Nie stwierdzono występowania w Gminnym Programie na 2011 r. niżej wymienionych 

działań rekomendowanych przez PARPA, które mogłyby być stosowane - w pełnym lub 
częściowym zakresie, po przystosowaniu do warunków - na terenie Gminy Orzysz: 
- Organizowania dyżurów telefonu zaufania.  
- Organizowanie i finansowanie superwizji oraz konsultacji dla pracowników placówek 
udzielających pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 
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- Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin 
z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.  
- Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu 
pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym. 
- Prowadzenie działań związanych z ewaluacją (wewnętrzną i zewnętrzną) programów 
pomocy dla dzieci alkoholików. 
- Organizowanie lub finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, 
mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych. 
- Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. Wg PARPA obozy te powinny być integralnym elementem całorocznej pracy 
z dziećmi. W Gminie Orzysz w jakimś stopniu rekomendacja ta realizowana jest poprzez 
planowanie w Gminnym Programie „organizacji wyjazdów wakacyjnych”. 
- Stworzenie oferty programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy 
w  rodzinie. 
- Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy w rodzinie. 
- Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
- Podejmowanie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla 
rodziców. 
- Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się. 
- Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych 
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych. 
- Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 
z  dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych 
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów. 
- Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i  młodzieży. 
- Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie 
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18. roku życia. 
- Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (funkcjonuje jedynie siłownia w środowiskowej 
świetlicy opiekuńczo - wychowawczej). 
- Tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie 
gminy lub powiatu w zakresie problemów alkoholowych.  
- Prowadzenie stałego interaktywnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na 
terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
- Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych, związanych z profilaktyką problemów 
alkoholowych – organizowanie festynów, obchodów lokalnych dni. 
- Produkcja lub zakup materiałów edukacyjnych oraz ich dystrybucja wśród określonych grup 
adresatów – młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia. 
- Angażowanie w samorządowe działania edukacyjne i informacyjne lokalnych i regionalnych 
tzw. VIP-ów, osób znanych, sportowców, artystów i innych autorytetów społecznych w celu 
większej skuteczności oddziaływań. 
- Pozyskiwanie dla podejmowanych działań patronatów instytucji, organizacji i firm 
cieszących się uznaniem oraz patronatów medialnych lokalnych i regionalnych mediów. 
- Edukacja lokalnych decydentów i radnych co do wagi i skali problematyki alkoholowej. 



10 
 

- Budowanie lokalnych koalicji na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
- Aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami. 
- Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.  
- Organizowanie lokalnych i regionalnych kampanii i innych działań edukacyjnych, 
związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców. 
- Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy. 
- Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi, w celu informowania społeczności 
o  działaniach prowadzonych na rzecz trzeźwości kierowców. 

 
Gminny Program nie przewiduje finansowania działań zaplanowanych na 2011 rok 

z  innych źródeł niż wpływy z wydawanych zezwoleń. Nie stwierdzono działań, na które nie 
powinny być wydawane środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnieniom.  

Określono w nim zasady finansowania zaplanowanych zadań, za wyjątkiem 
wynagrodzenia przewodniczącego GKRPA.  Pomimo braku określenia wysokości 
wynagrodzenia (dodatkowo obok diety) Przewodniczącego GKRPA, co jest niezgodne z art. 41 
ust. 5 ustawy o  wychowaniu w trzeźwości, w zestawieniach planowanych wydatków na rok 
2010 i 2011 taka pozycja w kwocie 18 000 zł występuje. Sprawozdanie za 2010 r. stwierdza, 
że w tym roku wypłacono przewodniczącemu – poza dietami - kwotę 15 344,79 zł, czyli 1278 
zł miesięcznie.  Wynagrodzenie było wypłacane również w roku 2011. 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska w Orzyszu corocznie uchwala 
Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W Gminnych Programach w latach 2009-2011 nie określano, kto i w jaki sposób 
w  ramach gminnego samorządu ma kontrolować zaplanowane w tych programach zadania.  

Z informacji uzyskanych z NIK i PARPA wynika, że instytucje te nie prowadziły kontroli 
realizacji tych programów w latach 2008-2011. Kontrolę wydatków GKRPA za rok 2009 i 9 
miesięcy roku 2010 przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w  Orzyszu.  Zespół Kontrolny, którego dwóch członków było jednocześnie członkami GK 
RPA, czyli kontrolowanego organu, pozytywnie ustosunkował się do informacji 
przedstawionej przez inspektora Urzędu Miejskiego w Orzyszu i nie wydał wniosków i 
propozycji pokontrolnych. 

W trakcie monitoringu zaobserwowano niską dbałość o szczegóły i wieloaspektowe 
myślenie podczas przygotowywania projektów Gminnego Programu. Np. profilaktyczna 
działalność informacyjna i edukacyjna nie była kierowana do dorosłych, a jedynie do dzieci 
w  formie programów prowadzonych na terenie szkoły. Jedynymi działaniami kierowanymi 
do dorosłych bez problemu alkoholowego były plakaty w ramach kampanii "Pozory nie 
mylą", realizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, których kilka 
wywieszono na terenie miasta.  

Podczas monitoringu kilkakrotnie przeprowadzono przegląd możliwości dostępu do 
materiałów informacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej. Poza trzema ulotkami na 
terenie Urzędu Miejskiego i taką sama ilością w obiekcie mieszczącym Punkt Konsultacyjny 
i  świetlice środowiskową przy ul. Wojska Polskiego nie stwierdzono materiałów 
informacyjnych np. w Ośrodku Zdrowia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, lokalu 
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Informacji Turystycznej i w gablotach oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta 
i  miejscowości wiejskich gminy.  

Takie informacje dostępne są dla tych osób, które mają dostęp do Biuletynu 
Informacyjnego wydawanego przez Burmistrza Orzysza, gdzie regularnie zamieszczana jest 
informacja o przyjmujących specjalistach (psycholog, prawnik i terapeuta) w Punkcie 
Konsultacyjnym oraz o godzinach funkcjonowania środowiskowej świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego. Także w Internecie, na stronie gminy w zakładce 
zdrowie, odnaleziono zamieszczone tam w 2009 r. trzy materiały o tematyce 
przeciwalkoholowej. 

Nie stwierdzono działań polegających na wspomaganiu działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Np. 
orzyscy Anonimowi Alkoholicy nie prowadzili spotkań. W rozmowie przeprowadzonej przez 
monitorującego z kilkoma trzeźwiejącymi alkoholikami, z których jeden był wcześniej 
rzecznikiem grupy, wynikało, że grupa nie spotyka się, z uwagi na brak pomieszczenia 
odpowiedniego na takie spotkania. Sprawę przekazano na bieżąco Zastępcy Burmistrza 
Orzysza. 

Nie zlecano organizacjom pozarządowym działań profilaktycznych, pomimo że część 
środków z funduszu "korkowego" nie jest wykorzystywana.  

Nie stwierdzono podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 13[1] i 15 ustawy (dot. reklamy, promocji napojów alkoholowych i komu 
zabrania się sprzedaży alkoholu) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. Nie były zlecane przez burmistrza i prowadzone przez Gminną Komisję RPA 
kontrole w powyższym zakresie, pomimo zaplanowania takich działań w Gminnym 
Programie. Brak zlecania kontroli Burmistrz Orzysza wyjaśnia faktem, że nie docierały do 
niego niepokojące informacje o nieprzestrzeganiu zasad i warunków korzystania z wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców. Jednocześnie 
zapowiada prowadzenie kontroli „każdorazowo w przypadkach sygnałów w zakresie 
nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń”. 

Zalecane przez PARPA prowadzenie telefonu zaufania w tutejszych warunkach może 
być realizowane poprzez stworzenie możliwości telefonicznego, anonimowego 
kontaktowania się z pracownikami Punktu Konsultacyjnego. 

PARPA w swoich rekomendacjach eksponuje pogląd, że „Troska o jakość i standardy 
pracy oraz zwiększanie dostępności pomocy dla większej ilości dzieci powinny być 
priorytetem przy podejmowaniu decyzji finansowych.” W świetle tego zapisu niewłaściwym 
wydaje się brak programu pracy i planu funkcjonowania dofinansowywanej placówki - 
środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Także parafialna świetlica 
środowiskowa powinna mieć program pracy opracowany na podstawie odpowiednich 
zapisów porozumienia-umowy o dofinansowanie. 

W przypadku wychowawców w świetlicach dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, pracujących w wymiarze 24 godzin tygodniowo, zasadnym jest zatrudnienie 
ich na podstawie umowy o pracę. W Gminie Orzysz osoby takie zatrudniane są na podstawie 
umowy zlecenia, co utrudnia utrzymanie odpowiedniego poziomu funkcjonowania świetlicy. 
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IV.1.2 Spójność Gminnego Programu na 2011 rok z Gminną Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 
Celem badania była ocena spójności Gminnego programu z Gminną Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 
 

Opis problemu 
 

Gminny Program na 2011 r. jest spójny z Gminną Strategią Rozwiazywania 
Problemów Społecznych na lata 2011-2013. 

Gminna Strategia została przyjęta 27 października 2010 r. i nie była nowelizowana. 
Problemowi uzależnień poświęcony jest dział 2.6.  Zawiera on opis problemu, dane liczbowe 
związane z tematem za lata 2007-2009, zasoby Gminy Orzysz wykorzystywane do 
rozwiazywania problemu uzależnień oraz cele i zadania postawione przed Gminą. 

Dokument określa następujące zadania: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu.  
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych.  
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 
1982 r. oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez finansowanie klubu integracji społecznej.  
 

IV.1.3 Monitoring skuteczności Gminnego Programu na rok 2011  
 
Celem badania była ocena Gminnego programu pod względem sposobu monitorowania jego 
skuteczności. 
 

Opis problemu 
 

Przygotowując Gminny Program na rok 2011 korzystano z doświadczeń GKRPA 
i  programów z wcześniejszych lat. Wykorzystując wiedzę osoby tworzącej projekt Programu, 
planowano takie działania, które sprawdziły się w roku poprzednim.  

Nie stwierdzono, aby w czasie przygotowania projektu Programu korzystano 
z  konsultacji specjalistów z różnych dziedzin, doświadczeń innych Komisji z innych gmin 
zajmujących się tą tematyką. 

Od Programu z roku wcześniejszego Program na rok 2011 różni się nieznacznie. Zapis 
o organizacji letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych zastąpiono zapisem o organizacji 
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wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych. Dodano dwa zapisy: 
Ogólnopolska Kampania "Postaw na rodzinę" i Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy 
środowiskowej.  

Zapis o wspólnym prowadzeniu świetlicy parafialnej w Gminnym Programie 
występuje dopiero w roku 2011, chociaż w zestawieniach planowanych wydatków GKRPA 
występował już w latach wcześniejszych. Porozumienie w tej sprawie zawierające zapis 
o  ponoszeniu kosztów utrzymania świetlicy, bez ustaleń w sprawie współpracy 
merytorycznej, pomiędzy Gminą a Parafią zawarto 1 stycznia 2007 r.  

 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Gminne Programy z okresu ostatnich kilku lat nie wykazują istotnych zmian. 
Jednakowe działania występujące w każdym z Programów sugerują, że tworzone są na 
zasadzie przepisywania z roku na rok lub też, że są one tak dobre i sprawdzają się, że nie ma 
potrzeby wprowadzania zmian. W czasie monitoringu nie znaleziono jednak podstaw do 
stwierdzenia, że przygotowując Programy, korzysta się z doświadczeń innych Komisji i że są 
one corocznie konsultowane i ewaluowane. 

Mając powyższe na uwadze proponuje się przy tworzeniu kolejnych Gminnych 
Programów korzystać z konsultacji z odpowiednimi specjalistami, najlepiej certyfikowanymi 
przez PARPA.  Rekomenduje się też przeprowadzanie ewaluacji wykonania corocznych 
Programów przez kwalifikowane osoby spoza gminy oraz prowadzenie badań w celu 
lepszego rozeznania potrzeb.  
 

IV.1.4 Stopień realizacji Programu za 2010 rok. 
 
Celem badania była ocena stopnia realizacji Gminnego Programu z 2010 r. Do porównania 
wykorzystano Sprawozdanie z wykonania Programu za 2010 rok. 
 

Opis problemu 
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W gminnym programie na rok 2010 zaplanowano następujące działania: 
- zatrudnienie psychologa 5 h/tydzień, terapeuty 5 h/tydzień, prawnika 3 h/tydzień 
i  pedagoga 2 h/tydzień w Punkcie Konsultacyjnym. 
Planowana kwota wydatków:  26 800 zł. 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  29 012,50 zł. 
Różnica pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi wydatkami:   wydano kwotę 2212,50 zł 
większą niż zaplanowano.  
Ocena stopnia wykonalności:   Sprawozdanie nie określa ilości godzin udzielanych porad. Nie 
zrealizowano planowanego zatrudnienia pedagoga, co również nie zostało ujęte 
w  zestawieniu planowanych wydatków.   
 
- Zakup wydawnictw profilaktycznych i ulotek  
Planowana kwota wydatków:  400 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  0 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  zaplanowanego działania nie wykonano. 
 
- Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  
Planowana kwota wydatków:  77 050 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  57 714,19 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  Nie w pełni zrealizowano zaplanowane wydatki. W tym 
zadaniu dokonano zakupu sprzętu na siłownię środowiskowej świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej w kwocie 1 067,05 zł, którego nie zaplanowano w zestawieniu 
zaplanowanych wydatków. 
 
- Programy profilaktyczne (spektakle teatralne) promujące zdrowy styl życia poprzez 
profilaktykę od alkoholu, narkotyków i tytoniu w szkołach Gminy Orzysz.  
Planowana kwota wydatków:  0 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  1 500 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  Kwoty przeznaczonej na to zadanie nie ujęto w zestawieniu 
zaplanowanych wydatków. 
 
- Zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO.  
Planowana kwota wydatków:  4000 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  2693,60 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  Nie w pełni zrealizowano zaplanowane wydatki. 
 
- Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych 
Planowana kwota wydatków:  15 000 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  15 000 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  Zaplanowane wydatki zrealizowano. Kwota na realizację 
zadania była dotacją z budżetu Gminy Orzysz. 
 
- Zakup, wydawnictw profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych, plakatów i ulotek.  
Planowana kwota wydatków:   0 zł  
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:   0 zł  
Ocena stopnia wykonalności:  Zadania nie zrealizowano. Sfinansowanie zadania nie zostało 
uwzględnione w zestawieniu planowanych wydatków. 
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- Zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” 
Planowana kwota wydatków:   0 zł  
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:   2440 zł  
Ocena stopnia wykonalności:  Realizacja zadania nie była zaplanowana w Gminnym 
Programie. Sfinansowanie zadania nie zostało uwzględnione w zestawieniu planowanych 
wydatków. 
 
- Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w szkolnej świetlicy wychowawczo-
terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w Okartowie.  
Planowana kwota wydatków:   3000 zł  
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:   3213,62 zł  
Ocena stopnia wykonalności: Wydatki nieznacznie przekroczono. Nie zrealizowano zakupu 
materiałów pomocniczych. 
 
- Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej – pokrycie kosztów c.o.  
Planowana kwota wydatków:  5 000 zł  
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  5284,31 zł 
Ocena stopnia wykonalności: Zadanie nie było planowane w Gminnym Programie.  
 
- Uczestniczenie w organizowanych działaniach w zakresie kontroli przestrzegania zakazów 
i  ograniczeń sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.  
Planowana kwota wydatków: 0.00 zł  
Ocena stopnia wykonalności:   kontroli nie przeprowadzano.  Burmistrz w wywiadzie 
poinformował, że nie było potrzeby przeprowadzania kontroli z uwagi na brak doniesień 
o  nieprzestrzeganiu ustawy w tym zakresie.  
 
- Szkolenia doskonalące członków komisji i osób zawodowo związanych z problematyką 
alkoholową i przemocą w rodzinie.  
Planowana kwota wydatków:  4000 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  0 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  zaplanowanego działania nie wykonano. 
 
- Pokrycie kosztów opinii biegłego i obdukcji lekarskich. 
Planowana kwota wydatków:  4040.00 zł  
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania: 3560.00 zł  
Ocena stopnia wykonalności:  Zadanie wykonano. W Gminnym Programie zaplanowano 
pokrycie kosztów obdukcji, czego nie uwzględniono w zestawieniu zaplanowanych 
wydatków, natomiast w zestawieniu wydatków wpisano koszty wniosków kierowania do 
sądu, czego w programie nie zaplanowano. 
 
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Planowana kwota wydatków:   0 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  0 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  Sprawozdanie nie określa czy i ile zaopiniowano wniosków 
o  wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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- Plenarne posiedzenia GKRPA oraz powołanych Zespołów - diety.  
Planowana kwota wydatków:   16 176 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  19 885,90 zł 
Ocena stopnia wykonalności:  planowaną kwotę wydatków przekroczono o 3710 zł.  
W ciągu roku odbyło się 12 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA oraz 8 posiedzeń 
Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych. Przeprowadzono rozmowy z 41 
osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu. 
 
- Wynagrodzenia Przewodniczącego GKRPA 
Planowana kwota wydatków:   18 000 zł 
Wykonanie w 2010 na podstawie sprawozdania:  17 611,55 zł 
Ocena stopnia wykonalności: Wypłacona suma wynagrodzenia przewodniczącego GKRPA nie 
była zaplanowana w Gminnym Programie.  Program ten nie ustalał także wysokości tego 
wynagrodzenia. Natomiast kwota ta występowała w zestawieniu planowanych wydatków.  
 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Planowana kwota wydatków wg zestawienia planowanych wydatków:   173 466 zł. 
Sprawozdanie określa planowaną kwotę wydatków na poziomie 181 540 zł, a realizację 
w  kwocie 157 906,68 zł. Zadania wyszczególnione w zestawieniu wydatków różnią się od 
zadań określonych w Gminnym Programie. Część zaplanowanych w Gminnym Programie 
zadań nie została zrealizowanych. Są także wydatki nieujęte w Gminnym Programie. Koszty 
niektórych zadań zostały przekroczone, a niektóre kwoty przeznaczone na zadania nie 
zostały wykorzystane. 

 

IV.2 Cel nr 2 – Efektywne, rzetelne i celowe zarzadzanie funduszem na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

Przygotować propozycje, których realizacja mogłaby podnieść efektywność, wzmóc 
rzetelność i poprawić celowość zarządzania środkami przeznaczanymi na rozwiazywanie 
problemów wynikających z uzależnień. Aby do tego doprowadzić, zadaniem było dowiedzieć 
się, jakie środki trafiają do budżetu, czy maksymalizuje się możliwość ich pozyskiwania 
i  kontroluje to, jak są wydawane. 

IV.2.1 Wysokość środków przeznaczanych na realizację GKRPA i ich 
pochodzenie. 

Celem badania było sprawdzenie wysokości środków i ich pochodzenie. 
 

Opis problemu 
 

W roku 2009 r. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy do 
budżetu gminy wyniosły 184 252 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 167 600 zł, 
a  zrealizowano je w kwocie 154 094 zł. Tak więc kwota 30 160 zł nie została wydatkowana, 
co jest niezgodne z ustawą.  

Wpływy do budżetu gminy w 2010 roku z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu wynosiły 207 212.62 zł. Dodatkowo fundusz „korkowy” był wspierany dotacją 
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z  budżetu gminy w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w 
kwocie 15 000 zł. Na ten rok zaplanowano wydatki w kwocie 173 466.00 zł, natomiast 
wydatkowano 157 906,60 zł. Kwota, która nie została wydana na zwalczanie alkoholizmu 
i  uzależnień wyniosła, więc 49 305.94 zł. 

 

      

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 
W latach 2009-2010 kwoty niewykorzystanych środków na realizację Gminnych 

Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły odpowiednio 
30,1 tys. zł i 49,3 tys. zł. Nie podwyższono o te kwoty planowanych wydatków w latach 
następnych ani też burmistrz nie wniósł do Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie 
środków niewygasających.  Tak więc niewykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeszły w nadwyżkę 
budżetową gminy na następny rok i zostały przeznaczone na inne cele budżetowe, co było 
niezgodne z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  Pozostałe środki (w: 2009 r. – 
154,0 tys. zł, 2010 r. – 157,9 tys. zł) zostały wykorzystane na realizację ww. Programów. 

IV.2.2 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu i decyzje o ich odbieraniu oraz 
obowiązujące w tej sprawie procedury. 

Celem badania było określenie liczby zezwoleń i decyzji je odbierających oraz obowiązujące 
w tej sprawie procedury. 

W 2009 r. wydano 60 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a w 2010 r. wydano 44 takie 
zezwolenia. W latach tych nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu. Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (w sklepach) wynosi 40, a limit punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 
gastronomiczne) wynosi 15. Limit punktów sprzedaży od wielu lat jest stały i nie 
podejmowano uchwał w sprawie jego zmiany. 

w 2009 roku 
pozyskano kwotę 

184 252 zł 

wydatki
zrealizowane
154 094 zł

nie
wydatkowano
30 158 zł

w 2010 roku 
pozyskano kwotę 

207 212 zł 

wydatki
zrealizowane
157 906 zł

nie
wydatkowano
49 306 zł
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Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Gmina Orzysz nie posiada specjalnej procedury wydawania i cofania zezwoleń, a 
decyzje w  tych sprawach podejmowane są w oparciu o art. 18 i art. 181 ustawy o 
wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydawane zezwolenie jest 
ważne w okresie określonym ustawą, czyli wydaje się je na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 
lata, a  w  przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.  

Nie ma procedury wydawania i cofania zezwoleń. Liczba wydawanych zezwoleń 
zmalała w 2010 r.(44) w stosunku do roku poprzedniego (60). 
 

IV.2.3 Upoważnienia Gminnych Komisji do prowadzenia i prowadzenie 
kontroli. 

Celem badania było sprawdzenie czy GKRPA została upoważniona do prowadzenia kontroli 
i  korzysta z tego prawa. 
 

W monitorowanym okresie czasu burmistrz nie wydawał upoważnień do 
przeprowadzenia kontroli. Tak więc w ciągu ostatnich 3 lat nie przeprowadzano kontroli 
składanych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych. 
W  związku z brakiem kontroli nie kierowano wniosków do Urzędu Skarbowego w latach od 
2008 do 2010 roku.  

Przedstawiciele Gminnej Komisji nie prowadzili kontroli podmiotów sprzedających 
alkohol z uwagi na brak upoważnień do ich prowadzenia. Nie zostały one wydane przez 
burmistrza. Stwierdził on4: „Nie docierały do mnie niepokojące informacje o 
nieprzestrzeganiu zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przez przedsiębiorców”.  Jednocześnie burmistrz zapewnił, że kontrole będą 
przeprowadzane (wyda upoważnienie) „każdorazowo w przypadkach sygnałów w zakresie 
nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przez przedsiębiorców”.  

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Na terenie gminy Orzysz nie prowadzi się kontroli sprawdzających efektywność 
finansową i prewencję alkoholizmu i narkomanii, które wynikają z wymogów zapisanych w 
prawie. Na takie kontrole burmistrz nie wydawał zezwoleń, ale także Gminna Komisja RPA o 
takie zezwolenia dla swoich członków do burmistrza nie występowała. Należy jednak 
podkreślić, że działania kontrolne są corocznie planowane w Gminnym Programie. 
 

                                                      
4
 Pisemna odpowiedź Burmistrza Orzysza z dnia 29.11.2011 r.  na pytania postawione w ramach monitoringu  
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IV.2.4 Przygotowanie Gminnej Komisji RPA do pełnienia zadań i sposób jej 
funkcjonowania. 

Celem badania była ocena przygotowania do pełnienia zadań przez GKRPA i to, jak wyglądają 
jej prace. 

 
W GKRPA zasiada 12 osób. Reprezentują oni następujące zawody: policjant, ksiądz, 

pracownicy samorządowi, nauczyciele, emeryci, dyrektor MOPS, radni.  
Osobą odpowiedzialną za koordynację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów jest pracownik Urzędu Miejskiego w Referacie Spraw 
Społecznych i Promocji na stanowisku: „działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego, 
pożytku publicznego i wolontariatu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zadania tego 
stanowiska z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi obejmują w szczególności sprawy 
związane z: 
- ograniczaniem spożycia napojów alkoholowych oraz zmiana struktury ich spożywania, 
a  także usuwaniem następstw nadużywania alkoholu, 
- popieraniem, tworzeniem i rozwojem organizacji społecznych, których celem jest 
krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz 
udzielanie pomocy ich rodzinom, 
- współdziałaniem z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi 
w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, 
- ustalaniem liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad usytuowania tych punktów 
a  także z prowadzeniem ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
- wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym między innymi, 
pobieraniem opłat za korzystanie z tych zezwoleń, 
- dokonywaniem kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, 
- wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym z powoływaniem 
Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz podejmowania działań 
w  walce z uzależnieniami, w tym opracowywaniem i koordynacją realizacji Gminnego 
Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
- prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
- zapewnieniem pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie, 
- leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych od alkoholu. 

W Gminnej Komisji nie zasiadają trzeźwiejący alkoholicy ani terapeuci, ale członkiem 
Komisji, w czasie prowadzonego monitoringu, była osoba nadużywająca alkoholu w stopniu 
wskazującym na uzależnienie alkoholowe. Troje członków GKRPA zatrudnionych jest w 
instytucjach Gminy Orzysz. Jest to dyrektor MOPS, pracownik Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialny za koordynację Gminnego Programu, który jest jednocześnie 
Przewodniczącym Gminnej Komisji RPA, oraz pracownik Urzędu Miejskiego, który jest 
Sekretarzem Gminnej Komisji RPA. Pełnienie funkcji członka Gminnej Komisji RPA jest 
nieograniczone w czasie i zależy jedynie od decyzji Burmistrza, który jednoosobowo, bez 
konsultacji z lokalną społecznością, wybiera skład Komisji. 
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W roku 2011 posiedzenia Gminnej Komisji rozpoczynały się o godz. 15.30, a w roku 
2010 posiedzenia takie rozpoczynały się o godz. 14.30. Zapis Gminnego Programu ustala 
diety w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie Komisji i Zespołu. 
W  roku 2010 była to kwota 131,70 zł za jedno posiedzenie, a w roku 2011 – 138,76 zł. 

Do 2009 r. nie wypłacano wynagrodzenia Przewodniczącemu Gminnej Komisji. 
W  roku 2010 wynagrodzenie to, obok diety za uczestnictwo w  posiedzeniach Gminnej 
Komisji RPA, wynosiło 1278 zł miesięcznie, a w roku 2011 wynosiło ono ok. 350 zł. 

W 2010 roku nie organizowano szkoleń dla członków Gminnej Komisji RPA, pomimo 
że było to planowane w Gminnym Programie, a kwota zaplanowana na uczestnictwo 
członków Komisji w szkoleniach wynosiła 4 000 zł.  

Obsługą prac Komisji zajmuje się Sekretarz Gminnej Komisji RPA, a obecny skład 
osobowy Gminnej Komisji RPA w Orzyszu został określony Zarządzeniem5 Nr 2/11 Burmistrza 
Orzysza z dnia 04 stycznia 2011 r. 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

W roku 2010 GK RPA spotykała się na posiedzeniach każdego miesiąca za wyjątkiem 
stycznia, a w lipcu były 2 posiedzenia Komisji. Ponadto odbywały się posiedzenia Zespołu d/s 
rozmów interwencyjno-motywacyjnych w miesiącach: I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, XI. Posiedzenia 
GKRPA częściowo odbywały się w godzinach pracy urzędników instytucji gminnych. 
Rozpoczynały się one o godz. 14.30, a uczestniczyli w nich w godzinach pracy służbowej 
2  pracownicy Urzędu Miejskiego i dyrektor MOPS. Tak więc byli oni wynagradzani z budżetu 
Gminy dwukrotnie za ten sam czas tj. jako pracownicy i jako członkowie GKRPA. 

 
Niewłaściwym jest, że w aktualnym składzie Komisji, powołanej w styczniu 2011 r. nie 

zasiadają ani terapeuci, ani trzeźwiejący alkoholicy, a nie do przyjęcia jest fakt, że w organie 
tym, w czasie kiedy prowadzony był monitoring, zasiadała osoba prawdopodobnie będąca 
uzależniona alkoholowo. Ponadto powołując nowy skład Komisji pozostawiono w nim osoby 
o największej absencji na posiedzeniach w roku poprzedzającym, czyli 2010.  Nieobecności 
na posiedzeniach jednej z osób powołanych na nową kadencję przekraczały 50% spotkań 
Komisji. Regulamin Gminnej Komisji RPA określa uczestniczenie w posiedzeniach, jako 
obowiązek członka Komisji. Tak więc powołano do nowego składu Komisji osoby, które w 
poprzednim składzie nie wywiązywały się ze swoich obowiązków. Analiza składu nowo 
powołanej Komisji wskazuje, że utraciły członkostwo przede wszystkim osoby związane z 
władzą Gminy Orzysz w poprzedniej kadencji, a nowi członkowie głównie związani są z 
Komitetem Wyborczym obecnej władzy.  

Fakt zasiadania w składzie Komisji osoby nadużywającej alkoholu, osób wybieranych 
wg. klucza „układu władzy”, osób wcześniej niewywiązujących się z obowiązków członka 
Komisji, może sugerować dobór niewłaściwych kryteriów, jakie zastosowano, określając 
skład Gminnej Komisji powołanej Zarządzeniem nr 2/11 Burmistrza Orzysza z dnia 4 stycznia 
2011 r.  

Rekomenduje się przeanalizowanie potrzeby dokonania zmian w obecnym składzie 
Gminnej Komisji RPA oraz proponuje się, aby w skład Komisji powoływać specjalistów, 
trzeźwiejących alkoholików, terapeutów oraz osoby cieszące się zaufaniem społecznym, 
a  jednocześnie o nienagannej postawie moralnej i bardzo dobrej znajomości społecznego 
środowiska lokalnego. 

                                                      
5
 dokument załączony jako aneks do Raportu 
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IV.2.5 Efektywność środków wydatkowanych przez Gminną Komisję. 

Celem badania było sprawdzenie efektów w stosunku do wydanych środków. 
 

W Gminie Orzysz funkcjonuje Punkt Konsultacyjny (PK) w łatwo dostępnym miejscu, 
w zasięgu wzroku z największej ulicy w mieście Orzysz. Dyżuruje w nim psycholog, prawnik 
i  terapeuta ds. terapii uzależnień. Poszczególni specjaliści przyjmują jeden raz w tygodniu 
w  godzinach popołudniowych, podanych do wiadomości na drzwiach budynku, w którym 
przyjmują oraz w Biuletynie Informacyjnym. Poza tymi informacjami brak jest na terenie 
miasta i gminy innych działań promujących PK. W czasie jednej z moich wizyt w PK 
stwierdziłem nieaktualną informację o czasie przyjmowania interesantów przez psychologa. 
Ten sam specjalista nie przyjmował przez jakiś czas w związku ze zmianami personalnymi 
w  obsadzie funkcji.  

W 2010 r. udzielono porad w stosunku do osób:  
- z problemem alkoholowym – 271;  
- dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym – 118;  
- ofiarom przemocy w  rodzinie – 72;  
- sprawcom przemocy w rodzinie – 11.  

W 2010 r. na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wydano kwotę:  29 012,50 zł. 
Zaplanowano, ale nie zrealizowano wydatkowania środków na promocję i  zachęcanie osób 
nadużywających alkoholu do skorzystania z punktu, w kwocie 400 zł.  

Na terenie Gminy Orzysz nie prowadzi się lokalnych kampanii związanych 
z  profilaktyką antyalkoholową – nie są organizowanie festyny, obchody dni trzeźwości, 
happeningi, pikniki, konferencje prasowe, debaty w lokalnych mediach. 

W ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży prowadzono: 
- program teatralno - profilaktyczny „Droga bez powrotu” dla młodzieży w szkołach 
Podstawowych w Drozdowie, Okartowie i Orzyszu;  
- program artystyczny „ Rock’n’roll w walce z używkami” z przesłaniem – Zabij narkotyki i 
alkohol na śmierć, w Gimnazjum.  

Prowadzone są programy z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży takie jak: 
Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza, Szkolna świetlica wychowawczo-
terapeutyczna w Szkole Podstawowej w Okartowie, a w 2010 dofinansowane były letnie 
półkolonie profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego 
ryzyka. W roku 2011 tego ostatniego działania nie prowadzono. Każdego roku z budżetu 
gminnego finansowane jest centralne ogrzewanie Parafialnej Świetlicy Środowiskowej. 

 

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 
 

Powyższe działania są zgodne z Gminnym Programem, poza ogrzewaniem świetlicy 
parafialnej, czego Gminny Program nie przewiduje, a wydatki wpisano jedynie w zestawieniu 
planowanych wydatków.  

Nie udziela się wsparcia stowarzyszeniom i grupom abstynenckim. Nie prowadzi się 
działań w ramach profilaktyki dla dorosłych, poza funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego. 
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IV.2.6 Podmioty realizujące zadania zaplanowane w Gminnych Programach. 
 
Celem badania było sprawdzenie, kto realizuje zadania zaplanowane w gminnych 
programach. 
 

Opis problemu 
 

Usługi zaplanowane w Gminnym Programie na rok 2010 realizował Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej – Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej 
"Szansa Na". W roku 2011 prowadzone było szkolenie członków GKRPA przez Studio 
Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w 
Krakowie.  

Poza stowarzyszeniem związanym z MOPS żadnym organizacjom nie zleca się działań 
dofinansowanych z funduszu korkowego. Ze środków pochodzących z opłat za wydawanie 
zezwoleń nie jest finansowana żadna działalność lokalnego klubu sportowego czy innych 
klubów i zgromadzeń za wyjątkiem Parafialnej Świetlicy Środowiskowej.  
 

 

V.  Rekomendacje 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, proponuje się następujące działania: 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 

1. Dokumenty o tematyce antyalkoholowej zamieszczane w BIP proponuje się 
wyodrębnić w specjalnej zakładce, co ułatwi korzystanie z informacji w nich 
zawartych.  

2. Proponuje się dokumenty zamieszczane w BIP konwertować do formatu PDF 
w  taki sposób, aby była możliwość kopiowania wybranych z nich fragmentów 
przez korzystających z BIP internautów. 

3. Rekomenduje się publikowanie w BIP sprawozdań z wykonania Gminnych 
Programów RPA. 

Dokumentacja Gminnej Komisji RPA 
4. Dokumenty Zestawienie Planowanych Wydatków proponuje się sporządzać ściśle 

według zadań sformułowanych w Gminnych Programach. 
5. Coroczne sprawozdania z wykonania Gminnych Programów proponuje się 

sporządzać według zadań wyszczególnionych w zestawieniach planowanych 
wydatków. 

6. Proponuje się corocznie opracowywać program pracy i plan funkcjonowania 
świetlicy środowiskowej, a także takich działań jak zajęcia profilaktyczno-
integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO oraz zajęć 
pozalekcyjnych profilaktyczno-edukacyjnych w szkolnej świetlicy wychowawczo-
terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w  Okartowie – 
finansowanych w ramach Gminnego Programu RPA. 

7. Proponuje się planować w Gminnych Programach działania profilaktyczne, 
informacyjno-edukacyjne kierowane do dorosłych bez problemu alkoholowego, 
czego nie stosowano w ostatnich latach. 
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8. Proponuje się prowadzić w każdym roku ewaluację wykonania Gminnego 
Programu RPA za rok ubiegły. 

9. Planując działania Gminnych Programów, proponuje się korzystać z konsultacji 
certyfikowanych specjalistów oraz doświadczeń innych Komisji RPA. 

Współpraca 
10. Proponuje się umożliwiać organizacjom i instytucjom, które w swoim statucie 

mają zapisy określające ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów 
społecznych oraz działania podejmowane na rzecz promowania abstynencji i 
trzeźwego stylu życia, działającym na terenie Gminy Orzysz, rekomendowanie 
kandydatów do GK RPA, oraz przyjąć mechanizm procedowania takich 
rekomendacji.  

11. Proponuje się zachęcać i włączać organizacje pozarządowe Gminy Orzysz 
w  działania profilaktyki przeciwalkoholowej, mając na uwadze także fakt, że ok ¼ 
funduszu korkowego nie jest wykorzystywana. 

Gospodarowanie środkami funduszu „korkowego” 
12. W związku z niewykorzystywanymi środkami pochodzącymi z wpłat na fundusz 

przeciwdziałania alkoholizmowi w kolejnych latach 2009, 2010 i 2011- co jest 
niezgodne z ustawą - proponuje się uwzględnić te środki w Gminnych Programach 
na kolejne lata. 

13. Proponuje się rozważenie zasadności wypłacania wynagrodzenia 
przewodniczącemu GKRPA w związku z faktem, że już z jego obowiązków 
służbowych, jako pracownika Urzędu Miejskiego, wynika opracowywanie 
i  koordynacja realizacji Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych lub też proponuje się uzupełnienie Gminnego Programu o zapisy 
legalizujące wypłacanie wynagrodzenia Przewodniczącemu GKRPA i określające 
jego wysokość. 

14. Proponuje się wstrzymywać wypłatę diet osobom zatrudnionym w instytucjach 
gminnych w przypadkach, kiedy posiedzenia Gminnej Komisji RPA odbywają się 
w  czasie godzin służbowych. 

Skuteczniejsze przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Orzysz  
15. W związku ze zmianami w strukturze sieci sklepów na terenie Gminy i zmianami 

ilościowymi mieszkańców i innych osób przebywających czasowo, rekomenduje 
się rozważenie potrzeby ponownego przeanalizowania limitów punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych i dostosowania ich do potrzeb ograniczania dostępności 
alkoholu, co określa ustawa. 

16. Rekomenduje się zlecanie przez burmistrza kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy nie tylko „w przypadku sygnałów w 
zakresie nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania wydanych zezwoleń”, 
lecz także w celach profilaktycznych. 

17. Proponuje się zatrudniać wychowawców pracujących w świetlicach dla dzieci 
z  rodzin z problemem alkoholowym, na podstawie umowy o pracę, a nie umowy 
zlecenia. 

18. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzyszu proponuje się przeanalizowanie 
konieczności prowadzenia częstszych i bardziej dogłębnych kontroli realizacji 
uchwał Rady Miejskiej, dotyczących Gminnego Programu RPA, a w skład zespołu 
kontrolującego nie powoływać osób będących członkami kontrolowanych 
organów. 
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19. Rekomenduje się przeanalizowanie potrzeby dokonania zmian w obecnym 
składzie Gminnej Komisji RPA. 

20. Proponuje się, aby w skład Gminnej Komisji powoływać specjalistów, 
trzeźwiejących alkoholików, terapeutów oraz osoby cieszące się zaufaniem 
społecznym, a jednocześnie o nienagannej postawie moralnej i bardzo dobrej 
znajomości społecznego środowiska lokalnego. 

21. Proponuje się rozdzielenie funkcji pracownika Urzędu Miejskiego 
odpowiedzialnego za opracowywanie i koordynację realizacji Gminnego Programu 
RPA od funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji RPA odpowiedzialnego za 
kierowanie zespołem koordynującym i realizującym ten Program, co może 
zapewnić lepszą jego realizację. 

 
 

VI.  Zakończenie 

 
Prowadząc działania monitorujące, kierowałem się obiektywizmem stawiając prawdę 

ponad doraźną skuteczność. Starałem się, aby monitoring nie był formą krytyki, ale próbą 
rozpoczęcia procesu negocjacji i wspólnego działania na rzecz poprawy istniejącej sytuacji. 

Próbowałem zadbać o jawność swoich działań i uniknąć sytuacji, w których te 
działania mogłyby być postrzegane jako nieetyczne, a ich obiektywizm poddany 
w  wątpliwość. 

Jako autor niniejszego opracowania mam nadzieję, że prezentowany Raport 
z  monitoringu tzw. funduszu korkowego rozpocznie dyskusję na temat właściwego 
i  efektywnego wykorzystania dobra wspólnego, jakim są środki przeznaczane na różne cele 
z  podatków mieszkańców Gminy Orzysz. Przygotowując ten raport starałem się przyczynić 
do przejrzystego, efektywnego i sprawiedliwego wydawania środków z budżetu samorządu, 
a  jednocześnie przybliżyć świadomości mieszkańców mechanizmy funkcjonowania instytucji 
gminnych i sprawowania władzy, co umożliwi im uczestniczenie w świadomym i efektywnym 
podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego.   

 
Dziękuje osobom, bez których przeprowadzenie badań oraz przygotowanie raportu 

nie byłoby możliwe. 
Członkom Zarządu i pracownikom Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup 

Obywatelskich dziękuję za przygotowanie do prowadzenia monitoringu, za doradztwo oraz 
pomoc na różnych etapach projektu. Szczególnie dziękuję koordynatorce projektu Pani 
Agnieszce Podgórskiej, asystentce koordynatorki projektu Pani Magdalenie Pieczyńskiej i 
ekspertowi prawnemu Panu Krzysztofowi Izdebskiemu. 

Za pomoc, przygotowanie informacji i za udostępnienie danych wykorzystanych 
w  raporcie dziękuję inspektor Urzędu Miejskiego w Orzyszu Pani Barbarze Konopko i innym 
pracownikom Urzędu. 

Dziękuję forumowiczom wypowiadającym się na Forum Orzyskie Sprawy za wsparcie, 
ale i za pobudzanie mnie do działania, poprzez poddawanie krytyce sensu monitoringu 
i  mojego w nim udziału. 

Dziękuję wszystkim osobom, które dostarczyły wiedzy na temat funkcjonowania 
funduszu „korkowego”, które wzięły udział w badaniach bądź dzieliły się swoimi 
doświadczeniami. 
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Żadna z osób, które służyły swą wiedzą i pomocą w dobrej wierze, nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy występujące w tym Raporcie. 

Krzysztof Marusiński 
 

 

VII.  Aneksy 

 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz 
z  Harmonogramem Wydatków na 2009 r. 
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz 
z  Zestawieniem Planowanych Wydatków na 2010 r. 
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz 
z  Zestawieniem Planowanych Wydatków na 2011 r. 
4. Zarządzenie 2/11 Burmistrza Orzysza z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania 
Gminnej Komisji RPA w  Orzyszu. 
5. Skład Gminnej Komisji RPA do dnia 4 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
XL/302/09    

                                                                                                                           Rady Miejskiej w Orzyszu  
                                                                                                                            z dnia 30 grudnia 2009r.     
 
GMINNY  PROGRAM  PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA 2010  ROK 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

    1.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    realizowany  będzie w ramach 
zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy domowej 
oraz używania innych substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Orzysz w 2010 roku. 
     2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. / z 
późniejszymi zmianami/ w art. 4 ust.1 stanowi, że „ prowadzenie  działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy” oraz ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomani z dnia 29 lipca 2005r art. 10 ust.1  stanowi również, że przeciwdziałanie narkomani należy do zadań  
własnych gminy. 
     3. Przedstawiony program jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w gminnych programach w latach 
poprzednich. Uzupełniany jest o doświadczenia zdobyte w ciągu  ostatnich kilku lat. Wykazują one, że należy 
kontynuować podjęte wcześniej działania a w szczególności   zwiększając  efektywność działania   
profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży. 
      4. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
są środki finansowe budżetu gminy „fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi”, pochodzące z opłat za wydanie i 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
      5. Koordynatorem działań związanych z   realizacją  Gminnego Programu  jest  Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu. 
      6. Ustala się diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w wysokości  10% 
najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie Komisji RPA i powołanych zespołów Komisji.  
      7.  Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych / z wyjątkiem  piwa /  oraz zasady usytuowania miejsc  i 
warunków sprzedaży tych napojów określa  obowiązująca Uchwała  Rady Miejskiej w Orzyszu.   
 
II. Cele programu. 

Celami programu są: 
     1.  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 
     2.  Zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują. 
     3. Działalność informacyjno-edukacyjna- wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków  

nadmiernego   
          spożywania alkoholu.. 

     4. Ograniczenie i zmiana  struktury spożycia napojów alkoholowych. 
     5. Pomoc psychospołeczna , terapeutyczna i prawna rodzinom w zakresie problemów alkoholowych, 
przemocy domowej. 
     6. Promowanie zdrowego stylu życia  
 

III.  Zadania 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej   dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomani.   
 
 
Lp. 

 
Sposób realizacji zadania 

Termin  
realizacji 

 
Realizator 

 
Uwagi                                    

  
1)  
   

 
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.  
 - indywidualna i grupowa  pomoc terapeutyczna  dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych . 

 
5 godz. 
tygodniowo 

Instruktor 
Terapii  
Uzależnień 

 
 
 

 
 2)  

 
Kierowanie osób  uzależnionych  na leczenie odwykowe  

 
cały rok 

 
Gm. Komisja  
RPA 

 

 
 3)  

 
Prowadzenie rozmów interwencyjno -motywacyjnych z osobami 
uzależnionymi i współuzależnionymi. 

 
cały rok 

 
Gm. Komisja 
RPA 

 

 
 4)  

 
Wdrażanie programów krótkiej interwencji dotyczącej nadużywania 
alkoholu i narkomani. 

 
 wg potrzeb 

psycholog, 
terapeuta  oraz 
osoby 
uprawnione  
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2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomani,  pomocy  
psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 
 
Lp 

  
 Sposób realizacji zadania 

Termin 
realizacji 

 
 Realizator 

  
Uwagi 

 
1)  

 
 Punkt Konsultacyjny – konsultacje psychologiczne, pomoc  ofiarom 
przemocy domowej i rodzinom z problemem alkoholowym i narkomanii 

 
5 godz. 
tygodniowo   

 
Psycholog 
 

 

 
2)  

  
Poradnictwo rodzinne w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie – 
wspomaganie rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi 

 
2 godz. 
tygodniowo 

 
Pedagog 
 

 

 
3)  

 
Zapewnienie poradnictwa prawnego  w zakresie rodzinnych problemów 
alkoholowych , narkomanii  i  przemocy domowej  

 
3 godz. 
tygodniowo 

 
Prawnik 

 

 

3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej    w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w   szczególności dla dzieci i młodzieży. 
 

Lp. Sposób realizacji zadania Termin realizacji Realizator Uwagi 

 
 1)  

 
Zajęcia  pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne    w szkolnej 
świetlicy  wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z 
środowisk zagrożonych 

    
 
  14 godz. m-cznie 
  

   
 SP w 
Okartowie. 

 

 
 2)  

 
Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla 
dzieci i młodzieży z grup ryzyka przy ul. Wojska  Polskiego 9c 

 
cały rok 
  

  
Gm.  Komisja  
RPA 

 

 
 3)  
 

 
 Programy profilaktyczne ( spektakle teatralne)  promujące zdrowy 
styl życia  poprzez  profilaktykę od alkoholu, narkotyku i tytoniu ,  w    
szkołach  gminy Orzysz 

 
cały rok szkolny 

 
Uprawnione 
zespoły,  szkoły   

 

 
 4) 

 
Zajęcia profilaktyczno- integracyjne uczniów klas pierwszych 
Gimnazjów i  ZSO  

 
   IX-X  

 
Gimnazja, 
 ZSO    

 

 
 5)  

 
Organizacja letnich półkolonii  profilaktyczno-terapeutycznych. 

 
VII-VIII 

Konkurs 
 ofert    

 

  
 6)  

 
Zakup wydawnictw profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych, 
plakatów i ulotek.  

 
cały rok 

  
Gm. Komisja   
RPA 

 

 
 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej  rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomani.  
 
 
Lp.  

 
Sposób realizacji zadania 

Termin 
realizacji 

 
Realizator 

  
Uwagi 

  
1)  

 
Utrzymanie, doposażenie istniejącej szkolnej świetlicy  wychowawczo- - 
terapeutycznej, środowiskowej świetlicy  opiekuńczo-wychowawczej, 
Punktu Konsultacyjnego, zakup materiałów pomocniczych do pracy z 
dziećmi i młodzieżą. 

 
cały rok 

 
Gm.  Komisja   
RPA 

 

 
2)  

 
Współpraca  w  organizowaniu konkursów, imprez promujących  zdrowy 
styl życia bez  alkoholu i narkotyków z:  Domem Kultury,  szkołami, 
Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Kościołem, MOPS i organizacjami 
pozarządowymi . 

 
cały rok 

 
 Gm. 
 Komisja RPA 
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5. Inne zadania. 
 
 

Lp. 
 
Sposób realizacji zadania 

Termin 
realizacji 

 
Realizator 

 
Uwagi 

 
1) 

 
Uczestniczenie w organizowanych  działaniach w  zakresie  kontroli 
przestrzegania zakazów i ograniczeń sprzedaży, podawania i 
spożywania napojów alkoholowych. 

 
cały rok 

 
Gm. Komisja  
RPA 

 

 
2) 

 
Szkolenia doskonalące członków  komisji i osób zawodowo związanych 
z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie. 

 
cały rok  

   
Gm. Komisja   
RPA 
   

 

 
3)  

 
Pokrycie kosztów: 
- opinii biegłego wydanej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
wskazania zakładu leczniczego. 
- obdukcji lekarskich dla ofiar przemocy będących  w  szczególnie 
trudnych warunkach materialnych 

 
cały rok 

 
Gm. Komisja 
RPA  
   

 

 
4)  

 
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

 
cały rok 

 
Gm. Komisja 
RPA 

 

 
5)  

 
Plenarne posiedzenia Gminnej Komisji RPA oraz powołanych zespołów. 

cały rok  
–wg potrzeb 

Gm. Komisja  
RPA 

 

 
6) 

Dożywianie dzieci, które uczestniczą w  dodatkowych programach 
pomocy psychologicznej w środowiskowej  świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej. 

 w ramach. 
posiadanych śr. 
.finansowych 

 Gm. Komisja 
RPA  ,  MOPS 
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                                                                                                                                           Załącznik  Nr 2 
                                                                                               do Uchwały  Nr XL/302/09                                

                                                                                       Rady Miejskiej w Orzyszu                     
                                                                                       z dnia 30 grudnia 2009r.         

 
 
                  

 Zestawienie planowanych  wydatków w 2010 roku.     Dział   851  Rozdział  85154, 85153 

 

 
Zadanie  rzeczowe 

Planowana 
kwota 
wydatku ( zł.) 

§ wg  
klasyf. 
budżet. 

Zadanie 1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem 
alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin    27.200   

1.1. zatrudnienie na podstawie umów zleceń: psycholog, terapeuta  20,300 4300 

1.2.  prawnika   6,500 4170 

1.3. zakup wydawnictw profilaktycznych i ulotek   400 4240 

Zadanie 2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej   77.050   

 2.1. zatrudnienie na podst. umów zleceń       wychowawczyń  51.000 4170 

 2.2.składki na ubezpieczenie społeczne  8.500 4110 

 2.3. składki na fundusz pracy 1.500 4120 

 2.4. zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi   2.500 4210 

 2.5 zakup słodyczy i żywności na uroczystości organizowane  w świetlicy 
( wigilia, andrzejki , Dzień Matki itp.)   1.000 4210 

 2.6. zakup środków czystości  2.000 4210 

 2.7. zakup energii – woda, ścieki , co i energia elektryczna. 200 4260 

 2.8. zakup usług remontowych  bieżące naprawy ,elewacja budynku   1.500 4270 

 2.9. opłata abonamentów TV i radio 750 4300 

 2.10. zakup pomocy dydaktycznych 200 4240 

 2.11. opłaty różne-ubezpieczenie 900 4430 

 2.12. zakup trzech komputerów do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej  7.000 6060 

Zadanie 3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w szkolnej  świetlicy 
wychowawczo-terapeutycznej  w SP w Okartowie   3,000  

  3.1. zatrudnienie  wychowawczyni na podst. umowy-zlecenia  2.800 4170 

  3.2. zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi  200  4210 

Zadanie 4. Dofinansowanie zajęć integracyjnych uczniów klas pierwszych 
Gimnazjum i ZSO 3.500   

  4.1.  pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć 3.000 4300 

  4.2.  zakup materiałów papierniczych  500 4210 

Zadanie 5.Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. 
Ełckiej17 5.000   

  5.1. pokrycie kosztów c.o  5.000 4260 

Zadanie 6. Kierowanie wniosków do Sądu w stosunku osób nadużywających alkohol   4.040   

  6.1. opłata wniosku  440 4430 

  6.2. opłata za opinię biegłego    3,600 4430 

Zadanie 7.    Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  38.676   

  7.1. diety – posiedzenia plenarne 12.500 3030 

  7.2. diety – zespół ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych  3.676 3030 

  7.3. podróże (delegacje) 500 4410 

  7.4. wynagrodzenia 18.000 4170 

  7.5. szkolenia 4.000 4700 

Zadanie 8. Dotacja z budżetu na finansowanie  
 zadań  promujących zdrowy styl życia  w ramach otwartych konkursów ofert  15.000   

 8.1. Organizacja letnich pół kolonii profilaktyczno-terapeutycznych 15.000 2830 

                                                                                                                                          
Razem:  173.466  
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Skład 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu 

do dnia 4 stycznia 2011 r. 

 
 

1. Zdzisław Bosiński – Przewodniczący 

2. Barbara Konopka – Sekretarz 

3. Zbigniew Książek 

4. Józefa Skowronek 

5. Jacek Foszczyński 

6. Brzezińska 

7. Janusz Warych 

8. Aldona Mataj 

9. Monika Zielińska 

10. Jolanta Rakowska 

11. Krzysztof Grądzki 

12. Magdalena Fijoł 
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