
SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE RZEKUŃ  w 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2019 rok

został przyjęty Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Źródłem  finansowania  zadań  zawartych  w  ww  Programie  były  środki  budżetu  gminy

pochodzące  w  stu  procentach  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów

alkoholowych. Z tego tytułu w 2019 r uzyskano dochód w kwocie 169 272,69

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł.

Ogółem na  realizację  zadań  zawartych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2019 roku wydano kwotę :

143 411,70 zł. 

Poszczególne zadania GPPiRPA były realizowanie w następujący sposób:

 

Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzekuń:

Wydawanie  zezwoleń  jest  ograniczone  limitem  określonym  przez  Radę  Gminy,  która

uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 27 grudnia 2019 roku ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz ustaliła zasady usytuowania na

terenie gminy Rzekuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych:

Osoby  zgłoszone  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  były

kierowane  do  biegłego  w  celu  zbadania  i  wydania pisemnej  opinii  w przedmiocie

uzależnienia.  Zakupiono  broszury  informacyjne,  rozpowszechniono  dane  kontaktowe



placówek opieki i wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu,

narkotyków i innych środków psychotropowych.

Kontynuowano współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrołęce.

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy

psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą.

Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie działania Zespołu

Interdyscyplinarnego.

Współpracowano z Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrołęce.

Szczególną troską i opieką objęto dzieci przebywające w świetlicach środowiskowych.

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.

Zadanie to  zostało zrealizowane w dużej mierze przez świetlice środowiskowe  działające

na terenie naszej gminy w miejscowościach:

• Rzekuń, ul. Kościuszki 44 -    do 31 października 2019 r

• Borawe 107 -   budynek hali sportowej- obiekt SP 

• Zabiele 59a  - budynek OSP,

• Susk Nowy 20  - budynek świetlicy wiejskiej,

• Laskowiec, ul. Długa 90   - budynek hali sportowej – obiekt SP  od września 

 została przekształcona na świetlicę szkolną.

Materiały i wyposażenie świetlicy środowiskowej zostało przekazane do 

świetlicy szkolnej, która prowadzi działania opiekuńcze oraz programy 

profilaktyczne i inne zadania wynikające z GPPiRPA.

Ww świetlice  w oparciu o regulamin realizowały zadania profilaktyczne i edukacyjne, w 

tym zajęcia:

– o tematyce profilaktycznej – pogadanki tematyczne,

– zajęcia plastyczne, 



– czytanie książek, oglądanie filmów,

– zabawy ruchowe i zręcznościowe,

– zajęcia sportowe, turnieje, rozgrywki,

– wycieczki, spacery, wyjazdy do kina,

– imprezy okolicznościowe tj: tłusty czwartek, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki,

– wspólne odrabianie lekcji, pomoc dydaktyczna w zadaniach szkolnych,

– nauka komunikacji grupowej,

– zajęcia o tematyce prozdrowotnej,

– rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych.

– elementy profilaktyki uzależnień,

– nauka zachowań asertywnych,

– rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych,

– wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków – nauka savoiv vivre

– wspólne wykonywanie ozdób świątecznych i okazjonalnych,

– współpraca  z  innymi  instytucjami  pracującymi  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w

szczególności z Gminną Biblioteką Publiczną.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii:                             

Rozdysponowano otrzymane materiały edukacyjne.                                                              

W ramach tego zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

utrzymywała stałą współpracę  ze stowarzyszeniami, instytucjami i osobami fizycznymi  

przy realizacji zadań zawartych w G.P.P i R P.A. 

 Podejmowanie interwencji  w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13

i  15  ustawy   o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz

występowanie  przed  sądem  w  charakterze  oskarżyciela  publicznego:

Przeprowadzono kontrole placówek handlowych i gastronomicznych.

Ponadto  prowadzono  działania  edukacyjne  skierowane  do  sprzedawców  napojów

alkoholowych ze szczególnym naciskiem na zakaz sprzedaży osobom nieletnim, pod zastaw

i na kredyt.



Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

Integracji Społecznej.                                                                                            

Współpracowano z grupami samopomocowymi AA, Al-Anon, DDA w Ostrołęce w zakresie

udzielania pomocy osobom z terenu naszej gminy, odbywającym terapię grupową.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:                                                         

Przeprowadzono rozmowy motywujące z 12 osobami zgłoszonymi do GKRPA.                    

Wobec  2 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego w Ostrołęce w celu objęcia leczeniem 

odwykowym.                                                                                                                              

W prawie każdej rodzinie dotkniętej alkoholizmem występuje problem przemocy, w tych 

rodzinach są prowadzone „Niebieskie Karty”. GKRPA czynnie współpracuje z Zespołem 

Interdyscyplinarny    

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w 

miejscach publicznych:                                                                                         

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 

zakresie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w placówce handlowej i okolicy.

Działalność GKRPA :

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pracowała w składzie: 

Do dnia 16 lipca 2019 roku :

1. Andrzej Pieńkowski – Przewodniczący,

2. Mirosława Mierzejewska – Sekretarz,

3. Aneta Bloch – Członek,

4. Edward Gryczka – Członek,

5. Stanisław Oleksiak – Członek

Od dnia 16 lipca 2019 r skład Komisji został zmieniony Zarządzeniem Wójta Nr 72/2019 i

przedstawia się następująco:



1. Andrzej Pieńkowski – Przewodniczący,

2. Mirosława Mierzejewska – Sekretarz,

3. Aneta Bloch – Członek,

4. Edward Dulewicz – Członek,

5. Tomasz Chrzanowski – Członek.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia procedury

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

gminy Rzekuń, na podstawie upoważnienia Wójta przeprowadzono kontrole w 2 punktach

sprzedaży.  GKRPA  odbyła  12  posiedzeń,  podczas  których  podejmowała   działania

zmierzające  do  orzeczenia  obowiązku  poddania  się  leczeniu  odwykowemu wobec  osób

uzależnionych,  zgłoszonych  do  Komisji.  Komisja  każdorazowo  podczas  posiedzeń

podejmowała czynności mające na celu zmotywowanie osób uzależnionych, do podjęcia

leczenia odwykowego w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce.  

                 

Działaniem Komisji objęto 12 osób. Osoby te zostały zgłoszone do Komisji przez członków

rodzin,  pracowników  socjalnych,  policję.  Podczas  rozmów  z  tymi  osobami  wyjaśniano

przyczyny problemu oraz zgromadzono wszelkie niezbędne informacje o stanie obecnym i

przyczynach jego powstania. Na te okoliczności sporządzono pełną dokumentację.    

                                                                 

Udzielono  wiele  porad  osobom  zgłoszonym  do  Komisji,  w  tym  poinformowano  o

możliwościach uzyskania pomocy prawnej w sprawach związanych z przemocą w rodzinie.

W ramach obowiązków wynikających z regulaminu działania GKRPA oraz na podstawie

art.  24 – 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2

osoby skierowano  na badanie w celu uzyskania opinii psychiatryczno- psychologicznej w

przedmiocie uzależnienia od alkoholu.                                

Wystosowano wnioski do Sądu Rejonowego w Ostrołęce w celu zastosowania obowiązku

leczenia odwykowego wobec 2  osób.                                             

Komisja zaopiniowała 5 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pod kątem zgodności z ustaleniami uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27

grudnia 2018 r w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów



alkoholowych na terenie gminy Rzekuń oraz zasad usytuowania na terenie gminy Rzekuń

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przeprowadzono  kontrole  w  świetlicach  środowiskowych  w  zakresie  prawidłowego

realizowania  zadań  zawartych  w  GPPiRPA  oraz  w  regulaminie  działania  świetlic  -

protokoły  znajdują  się  w  aktach.  Podczas  kontroli  nie  stwierdzono  żadnych

nieprawidłowości i zaniedbań.

Finansowanie  zadań GPPiRPA przedstawiało się następująco:

L. p. Nazwa zadania Kwota

1 Wynagrodzenie pracowników świetlic środowiskowych
umowy – zlecenia, trenera środowiskowego (orlik) oraz
wynagrodzenia członków GKRPA
ZUS
wynagrodzenie roczne - „trzynastka”
PFRON

  118 725,00

    14 460,55
          935,00
            55,00

2 Zakup  materiałów:  art.  szkolne,  higieniczne,  zabawki  i
inne  niezbędne  do  funkcjonowania  świetlic
środowiskowych

      7 515,15

3 Programy profilaktyczne        1 000,00

4 Szkolenia członków GKRPA           600,00

5 pozostałe             121,00

ogółem      143 411,70

Głównymi realizatorami Programu byli: Wójt Gminy Rzekuń oraz  Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                 

Sporządziła: Mirosława Mierzejewska


