
UCHWAŁA NR XXXI/231/18 

RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130), art. 4 1, ust.2 ustawy 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz.487 oraz z 2017 r., poz. 2245 i 2439) art.10, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz.783, 1458 i 2439) Rada Miejska 

w Szepietowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały i stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Szepietowo na lata 2014-2020. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Sławomir Czarkowski 
  



Załącznik do uchwały Nr XXXI/231/18 

Rady Miejskiej w Szepietowie 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA 2018 ROK 

 

1. Wprowadzenie  

 

 Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r, poz.487) do zadań własnych gminy należy 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz osób 

uzależnionych od alkoholu. Zadania te obejmują : 

1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 

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

2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

3. 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, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2017r poz.783) do zadań własnych należy przeciwdziałanie narkomanii. 

 W celu realizacji w/w zadań opracowany jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, który określa lokalną 

strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

 Ustawa z dnia 11 września 2015roku o zdrowiu publicznym (Dz. U .z 2015r poz.1916) w art.19 

pkt.4 wprowadziła zmiany do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Miedzy innymi art.4 1 ust.2 otrzymał brzmienie :”Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest 

prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego corocznie przez ragę 



gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiazywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez 

ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę 

wskazana w programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 

powołać pełnomocnika”. 

 Ponadto przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające 

z „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2018 r.”, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

2. Diagnoza: 

 

 Gmina Szepietowo liczy 7 160 mieszkańców. Główne miejsca zatrudnienia to rolnictwo, sektor 

usług, urzędy i szkoły. Na koniec 2017roku z terenu naszej gminy zarejestrowanych w PUP w Wysokiem 

Mazowieckiem było 254 osoby. Na koniec 2017 roku w powiecie wysokomazowieckim stopa 

bezrobocia liczona jako procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności zawodowo czynnej 

kształtowała się na poziomie 5,9%. 

 Cześć mieszkańców naszej gminy żyje w trudnych warunkach i korzysta z pomocy Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie wynika, że :  

Rok 
Ilość rodzin objętych pomocą 

MGOPS 
Ilość osób w rodzinach 

2016r 291 1018 

2017r 114 345 

 

Rok 
Ilość rodzin z problemami 

alkoholowymi objętych pomocą 
Ilość osób w rodzinach 

2016 18 55 

2017 21 59 

 

Rok 
Ilość założonych „Niebieskich Kart” 

w związku z przemocą w rodzinie 

Ilość rodzin z problemem 

alkoholowym i z 

Niebieska Kartą  

2016 13 12 

2017 32 16 

 

 



Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Szepietowo (stan na dzień 

31.12.2017r). 

Z napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spożycia 

Ogółem 

poza miejscem sprzedaży(sklepy) w miejscu sprzedaży(bary) 

Razem 

wg zawartości alkoholu 

Razem 

wg zawartości alkoholu 

do 4,5% do 18% 
pow. 

18% 
do 4,5% do 18% 

pow. 

18% 

24 18 18 11 13 6 6 2 3 

 

 

 W kontekście kręgu kulturowego w Polsce od niepamiętnych czasów funkcjonuje przyzwolenie 

społeczne dla picia alkoholu i zachowań ryzykownych popartych w obiegowej opinii względami 

rzekomej tradycji. Powoduje to, że w wielu sytuacjach uczestnicy spotkań towarzyskich nie potrafią 

obyć się bez napojów alkoholowych albo nie są w stanie odmówić picia, ponieważ obawiają się reakcji 

ogółu. Problemy wynikające z nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie są poważnymi 

problemami społecznymi. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ułomności fizycznych czy 

psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy 

przyjaźnią się z uzależnionym. Zmiany w funkcjonowaniu jednego członka rodziny mają wpływ na 

wszystkich pozostałych, wywołując u nich zaburzenia zdrowotne i emocjonalne występujące z różnym 

nasileniem, nazywane współuzależnieniem. Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości życia rodziny 

z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą terapeutyczną całej rodziny. W rodzinach, w których 

występuje problem z alkoholem dzieci żyją w stanie chronicznego napięcia i stresu. Doświadczają one 

wielu traumatycznych sytuacji związanych z chaosem i awanturami w domu, a także niewypełnianiem 

ról rodzicielskich przez uzależnionych bądź współuzależnionych rodziców. Dzieci uczą się 

niesprawiedliwości i agresji, co w przyszłości skłania je do zachowań ryzykownych, przemocowych, 

kradzieży oraz sięgania po alkohol, narkotyki i papierosy. 

 Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym jest naturalnie jednym 

z priorytetowych zadań, które podejmowane będą w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018rok. 

 Z uwagi na silne zaburzenia i nieprzewidywalność reakcji oraz destrukcyjny wzorzec 

postepowania osoby uzależnionej od alkoholu, jej najbliżsi żyją w stanie ciągłego stresu. Prowadzi to 

do nerwic, stanów lękowych, depresji. W przeważającej części jest to grupa żon osób uzależnionych od 

alkoholu. Objęcie pomocą terapeutyczną takiej grupy osób będzie również ważnym zadaniem 

podejmowanym w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

 

Program skierowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych 

z problemem uzależnień bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia tj.: 



– do osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadmiernie pijących; 

– do osób uzależnionych od narkotyków i innych zagrożeń społecznych; 

– do rodzin, w tym współuzależnionych; 

– do dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

3. Cel Programu  

 Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawiska picia alkoholu, 

używania narkotyków poprzez : 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy 

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

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii; 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

6. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

4. Realizacja programu 

 

1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków poprzez: 

- finansowanie wynagrodzenia specjalistów (psychiatry, psychologa) za wykonywanie badań 

i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe,  

- kontynuacja organizacji Punktu Konsultacyjnego (w budynku Urzędu Miejskiego 

w Szepietowie) dla osób z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami oraz członków 

ich rodzin, 

- finansowanie zajęć dla grupy wsparcia z elementami psychoedukacji, 

2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania pomocy 

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

- finansowanie obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 



alkoholowym oraz z rodzin zagrożonych, 

- prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, 

- finansowanie programów profilaktyki przemocy i programów rozwijających umiejętności 

wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne, 

3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 

poprzez: 

- organizacja wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Wysokiem Mazowieckiem konkursu z 

wiedzy o bezpieczeństwie, dla uczniów szkół podstawowych, 

- finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców o charakterze 

edukacyjnym i aktywizującym, 

- prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (broszury, 

plakaty, ulotki). 

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 

- monitorowanie problemów uzależnień poprzez prowadzenie lokalnych diagnoz pozwalających 

ocenić aktualny stan problemów uzależnień oraz efektów podejmowanych działań, 

4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii poprzez: 

- współpracę ze służbami i instytucjami zajmującymi się problemami rodzin, w których 

występuje problem uzależnienia i przemocy. 

- dofinansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez „Klub Rodzin Abstynenckich 

Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem, 

- dofinansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii 

w Łomży, 

 

5. W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez: 

1) kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem: 

- przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, 

- przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych, 

2) realizację zadań przez Gminną Komisję w tym: 

1. Prowadzenie postępowań przez: 

- przyjęcia zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy, tj. rozkład życia rodzinnego, 



demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku 

publicznego; 

- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w 

przesłanek i pouczenie o konieczności zaniechania działań i/lub poddaniu się leczeniu 

odwykowemu; 

- kierowanie w/w osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatry) w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu 

leczniczego; 

- występowanie z wnioskiem do sądu rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania 

się leczeniu. 

2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3. Spotkania z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, podejmowane z własnej inicjatywy 

w celu zapoznania się z obecną sytuacją tych osób. 

4. Wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej. 

5. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z art.18 

ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

6. Kontrolę punktów sprzedaży z napojami alkoholowymi przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(zespoły co najmniej 2 osobowe) 

 

6) W zakresie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 

poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego - realizacja przez Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie. 

 

 

5. Zasady finansowania Programu. 

 Źródłem finansowania Programu są dochody uzyskane z opłat za wydane zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży (art. 182). 

Na realizację zadań przeznacza się środki finansowe określone w budżecie gminy Szepietowo. W 2018 

r. planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia stanowi kwotę 91 800 zł. 

 

6. Zasady wynagradzania członków GKRPA 

Ustala się następujące zasady finansowania pracy członków Komisji : 

1. Za każdy udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, członek komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 150zł słownie: sto 



pięćdziesiąt złotych. 

2. Udział w posiedzeniu GKRPA udokumentowany lista obecności . 

 

7. Podmiot –Jednostka wskazana do realizacji programu: 

Urząd Miejski w Szepietowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie. 

 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Elwira Zaręba 

  



Załącznik do Gminnego Programu 

Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 

 

 Plan wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2018 r. 

91 800, 00 zł - szacowana kwota wpływów - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych,  

 7 895, 73 zł – niewykorzystane środki w 2017 roku 

99 695,73 – Razem 

 

Lp. Nazwa zadania  Kwota w zł. 

1 Organizacja obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin zagrożonych  
22 500,00 

2 Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowymi z 

rodzin zagrożonych  
3 000,00 

3 Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo” wspólnie z KPP w Wysokiem 

Mazowieckiem dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy  
1 500,00 

4 Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Klub 

Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem 
2 500,00 

5 Dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży 2 500,00 

6 Wynagrodzenia biegłych sądowych /psycholog i psychiatra/ za wykonywanie badań 

i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych 

przez GKRPA  

5 000,00 

7 Wynagrodzenia członków GKRPA 10 000,00 

8 Lokalne kampanie informacyjno-edukacyjne w zakresie przemocy w rodzinie, 

przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

innych uzależnień. 

7 500,00 

9 Programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców 2 000,00 

10 Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 30 500,00 

11 Wynagrodzenie psychologa z tytułu konsultacji: 

-w Punkcie Konsultacyjnym  
12 000,00 

12. Zakup materiałów edukacyjnych (np. ulotki, plakaty, broszury) na rzecz 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji 

psychoaktywnych przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, 

695,73 

Razem: 99 695,73 

 


