
ZARZĄDZENIE nr 376 /2022 
Wójta Gminy Będzino 

z dnia 05 grudnia  2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 
przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Na podstawie art. 41 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119,poz.2469,z 
2022r.poz.24,poz.218,poz.1700,poz.2185),  

zarządzam co następuje: 
§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą:

„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób 

dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2023 r.” 

2. Środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1, w 2023 r. wynoszą
14 400zł.

3. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1 nastąpi w formie powierzenia, wraz
z comiesięcznym wynagrodzeniem za jego realizację na podstawie rachunków
wystawianych do 30 dnia każdego miesiąca.

4. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.
Powołuję się komisję konkursową do wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie: 

1. Arkadiusz Gatz – inspektor ds. obronnych ,obrony cywilnej ,zarządzania kryzysowego,
2. Wioletta Mróz – inspektor ds. ewidencji dz. gospodarczej,
3. Jan Jaczewski – inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych.

§3.
Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego publikację: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będzino – www.bip.bedzino.pl,
b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Będzino,

§4.
Do konkursu mogą przystąpić osoby i podmioty spełniające wymagania i oczekiwania 
oferenta, szczegółowo określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam pracownikowi zajmującego się profilaktyką 
i sprawami społecznymi. 

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Sylwia Halama
pełniąca funkcję 

Wójta gminy Będzino

http://www.bip.bedzino.pl/
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Zaproszenie do złożenia oferty 

Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu 
Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem 
przemocy w rodzinie w 2023 r. 

1. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 14 400 zł.

2. Okres realizacji zadania: 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.: nie rzadziej niż raz
w tygodniu po 4 godz. w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych. Szczegółowy
harmonogram zostanie sporządzony po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

3. Główne zadania Punktu Konsultacyjnego: wszystkie usługi, które będą świadczone
przez Punkt Konsultacyjny skierowane będą do osób dotkniętych lub zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin
jako współuzależnionych oraz dla wszystkich mieszkańców gminy zagrożonych
zjawiskiem przemocy w rodzinie czy wykluczeniem społecznym. Usługi będą
świadczone nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Będzino.
Kierunki pracy:

• Wstępna diagnoza problemów społecznych, występujących na terenie gminy;
• Poradnictwo dla osób uzależnionych (min. od alkoholu lub innych substancji

psychoaktywnych) i/lub ich rodzin;
• Pomoc w kierowaniu klientów Punktu do poradni lecznictwa odwykowego;
• Prowadzenie rozmów indywidualnych ze wszystkimi potrzebującymi pomocy;
• Edukowanie i informowanie osób korzystających z usług Punktu odnośnie

uzależnienia i współuzależnienia;
• Współpraca z placówkami świadczącymi pomoc psychologiczną,

psychiatryczną, terapeutyczną, prawną lub inną;
• Udostępnianie materiałów dot. problemów jakie niesie ze sobą spożywanie

alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
• Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Będzinie;
• Pomoc dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA);
• Informowanie o miejscach spotkań grup AA, AN, DDA, AL-ANON;
• Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia

psychoterapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
• Współpraca z grupą AA „Tęcza” z Będzina, ewentualne udzielanie wsparcia

osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy
podtrzymujące;

• Inicjowanie interwencji poprzez współpracę z GOPS w Będzinie w przypadku
stwierdzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.
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4. Adresaci: osoby dotknięte problemem uzależnień oraz członkowie ich rodzin, osoby 
zagrożone przemocą w rodzinie lub wykluczeniem społecznym z gminy Będzino. 

 
5. Formy realizacji zadania: poradnictwo psychologiczne, działalność informacyjno – 

edukacyjna, działania motywujące do zmiany dotychczasowego trybu i stylu życia, 
diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń oraz działania interwencyjno – wspierające. 
Prowadzący Punkt powinien w tym zakresie współpracować z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Będzinie, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się pomocą osobom dotkniętym problemem alkoholowym. 
 

6. Wymagania i kwalifikacje realizatorów: osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny 
powinna spełniać następujące wymagania: 

• Preferowane wykształcenie: magister psychologii lub socjologii lub pokrewne; 
• Posiadanie kwalifikacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, i/lub psychoterapii, psychoterapii uzależnień, potwierdzone 
certyfikatami lub dyplomami, itp.; 

• Posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie profilaktyki 
i/lub terapii uzależnień. 

 
7. Wymagane dokumenty:  
• Kwestionariusz osobowy; 
• List motywacyjny 
• Kserokopie certyfikatów, dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje; 
• Życiorys (CV); 
• Ewentualne posiadane referencje, opinie potwierdzające zdobyte doświadczenie na 

polu profilaktyki i terapii uzależnień; 
• Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski; 
• Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą zgody na przetwarzanie danych 

osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd 
Gminy Będzino dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 
godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO)” i odręcznie podpisać. 

 
8. Termin składania ofert: oferty należy składać do 21  grudnia 2022 r. do godz. 1500 do 

sekretariatu Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro), osobiście lub za 
pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu: Będzino 19, 76-037 Będzino, 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
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„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób 
dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2023 r.” 
 
O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po upływie 
terminu nie będą rozpatrywane. 
 

9. Uwagi: oferty wadliwe lub niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą 
rozpatrywane. Oceny wszystkich złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa, zaś 
konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Będzino, który dokona wyboru realizatora zadania na 
podstawie ocen Komisji. W przypadku wątpliwości Komisja może uzależnić ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursu od złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów dot. przedłożonej oferty. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2022 r. o godz. 1000. Ostateczne 
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2022 r. i zostanie 
podane do publicznej wiadomości na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Będzino. Wójt Gminy Będzino zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
konkursu bez podania przyczyny. 
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