
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/87/2008
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 18 stycznia 2008 r

Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008               

Realizacja gminnego programu ma na celu stworzenie spójnego systemu działań na terenie gminy 
Rzekuń na rzecz:
1)ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych ,
2)zapobiegania powstaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu,
3)przeciwdziałaniu narkomanii. 
Planowane działania uwzględniają różnorodne uwarunkowania i skutki wiążące się z szeroko 
rozumianym obszarem problemów społecznych powstałych na tle nadużywania alkoholu, 
narkotyków , integracji społecznej osób uzależnionych oraz zjawiska przemocy , szczególnie w 
szkole i w rodzinie.
Dane statystyczne podają ,że w Polsce jest 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu. 
Zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą społeczną , której konsekwencje dotkliwie 
doświadczają członków rodziny osób uzależnionych oraz całe środowisko społeczne.

Mając świadomość występowania wśród nas,na terenie naszej gminy,problemu 
alkoholizmu  ,chcemy jeszcze dokładniej zdiagnozować  i w sposób obiektywny ocenić rzeczywiste 
rozmiary i nasilenie tego zjawiska.

Na mocy uprawnień przekazanych przez ustawodawcę w związku z art.4' ustawy z 
dnia 26 października 1982r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz.U. Z 2007 r  Nr 70 , poz. 473 ze zm..)   mając na uwadze dobro naszych mieszkańców- 
podejmujemy działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
integracją społeczną osób uzależnionych  według poniższych zadań:

I.Diagnoza  problemów i zasobów w sferze profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych występujących na terenie gminy.

1.Przeprowadzenie badań i sporządzenie analizy struktury i ilości spożycia alkoholu przez 
mieszkańców gminy.
2.Ocena sytuacji rodzin ,w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu.
3.Ocena stanu przestępczości i wypadków drogowych z udziałem pijanych osób;
4.Analiza skarg i wniosków w sprawie funkcjonowania placówek handlowych i 
gastronomicznych,prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

II.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych .



Na mocy artykułu 21 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w zakładach lecznictwa 
odwykowego , innych zakładach opieki zdrowotnej i jest bezpłatne. Koszty związane z leczeniem 
alkoholowych zespołów abstynencyjnych i odbyciem terapii w placówce odwykowej pokrywa 
Narodowy Fundusz Zdrowia ( za pacjentów ubezpieczonych ) i Ministerstwo Zdrowia  ( za 
pacjentów nieubezpieczonych) .

Podstawową formą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa i 
indywidualna prowadzona przez specjalistów, a poza uczestnictwem w profesjonalnej terapii – 
uczestnictwo w ruchach samopomocowych , przede wszystkim w mitingach AA oraz zajeciach 
organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.

Zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców gminy polegać 
będzie między innymi na:
1.Dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce , ul.Jana Pawła II  .
2.Pomoc w prowadzeniu punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków 
ich rodzin.
3.Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych.
4.Dofinansowanie zajęć terapeutycznych organizowanych przez kluby abstynenta ,placówki 
opiekuńczo- wychowawcze i inne  
5.Udzielanie pomocy osobom uzależnionym,podejmującym leczenie w zakresie pokrycia kosztów 
przejazdów do Ośrodka Terapii Uzależnień.
6.Kierowanie osób zgłoszonych do GKRPA na badanie przez biegłego.
7.Kierowanie osób zgłoszonych do Sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

III Udzielanie rodzinom,w których występują problemy alkoholowe   ,pomocy 
psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie.

1.Objęcie specjalną troską osób zagrożonych ,a w szczególności dzieci z rodzin patologicznych.
2.Wspieranie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy 
materialnej rodzinom ,w których występują problemy alkoholowe .
3.Koordynowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie , a 
przede wszystkim szkół , świetlic środowiskowych , gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych.
4.Zorganizowanie letniego wypoczynku dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – 
wytypowanym przez pracowników GOPS w Rzekuniu. 

IV 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.

1.Edukacja rodziców,nauczycieli i uczniów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i 
narkomanii.
2.Organizowanie narad i konferencji poświęconych problemom związanym z alkoholem i 
narkotykami.



3.Pomoc w organizowaniu przez szkoły i świetlice ,konkursów,olimpiad o tematyce alkoholowej i 
narkotykowej.
4.Prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Rzekuń,Zabiele,Dzbenin, Laskowiec, 
Susk Nowy ,Drwęcz i Rozwory
5.Wspierania działań mających na celu rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
6.Szkolenie sprzedawców w zakresie niesprzedawania alkoholu nieletnim.

V Wspomaganie działalności instytucji,stowarzyszeń i osób fizycznych ,służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomani.

1.Pomoc w organizowaniu klubów i stowarzyszeń abstynenckich na terenie gminy.
2.Zakup materiałów edukacyjnych w celu wyposażenia punktu konsultacyjnego w Rzekuniu .

VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art.13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego.

1.Prowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad 
sprzedaży napojów alkoholowych.
2.Sporządzanie wniosków do Policji o wszczęcie dochodzenia w sprawie złamania zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i 
reklamy napojów alkoholowych. 

VII Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
Centrów Integracji Społecznej 

1.Pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu ośrodka integracji społecznej w Ostrołęce.
2.Pomoc w zorganizowaniu grup samopomocowych AA,Al-Anon,DDA przy  Kościele Parafialnym 
w Rzekuniu
3.Wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i 
ich rodzin – dotyczy między innymi : klubów integracji społecznej  i klubów pracy.

VIII Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1.Prowadzenie rozmów z osobami zgłaszającymi przemoc w rodzinie  z ofiarami przemocy oraz ze 
sprawcami przemocy w celu rozpoznania zaburzeń życia rodzinnego , ułożenia planu pomocy  i 
podjęcia działań interwencyjnych.
2.Współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.Prowadzenie programów edukacyjnych dla rodziców przygotowujących do wychowania dzieci 
bez przemocy.

IX Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

1.Nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli stanu trzeźwości kierowców 
na terenie gminy.



2.Inicjowanie działań na rzecz systematycznego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy 
policji oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w sytuacjach 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych 

X Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1.Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych – wymienionych powyżej .
2.Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
3.Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność 
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 
12 , ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4.Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych .
5.Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.
6.Zapoznanie się z dokumentacją , dowodami i wywiadami środowiskowymi w sprawach osób 
nadużywających alkoholu.
7.Kierowanie na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 
wskazanie rodzaju zakładu leczniczego dla osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu 
powodują rozkład pożycia rodzinnego , demoralizują nieletnich , zakłócają spokój i porządek 
publiczny.
8.Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu.
9.Prowadzenie rozmów z osobami wezwanymi przed komisję celem rozpoczęcia procedury 
zobowiązania do leczenia .
10.Współpraca z ekspertami w zakresie metod rozwiązywania problemów związanych z alkoholem.

Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto dla każdego 
członka komisji za pracę w posiedzeniach.

Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie zestawień sporządzonych w oparciu o listy 
obecności  , podpisane przez przewodniczącego komisji.   

  

 



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/87/2008
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 18 stycznia 2008 r

Harmonogram finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na rok 2008

________________________________________________________________________________
Nr Nazwa zadania  Termin osoby odpow. Koszt 

 realizacji za wykonanie  
II zakup materiałów informacyjno-

-edukacyjnych                                    praca ciągła GKRPA 1.000,00

zwrot kosztów za przejazdy na leczenie
dowolnymi środkami komunikacji             w/g potrzeb       Wójt 1.000,00

badanie i wydanie pisemnej opinii
biegłego w zakresie uzależnienia
osoby badanej – zgłoszonej -,,- Przewodn. 2.000,00

III letni wypoczynek: kolonie,
organizowane przez parafię w Rzekuniu   lipiec-sierpień   Wójt 10.000,00
                

IV teatry,spektakle,programy
profilaktyczne o tematyce
alkoholowej i narkotykowej  praca ciągła Wójt 2.000,00

prowadzenie świetlic środowiskowych
w miejscowościach: Rzekuń,Drwęcz,
Dzbenin,Laskowiec,Borawe,
Susk Nowy,Zabiele -,,- Wójt
5 x 600 zł x 12 m-cy = 36.000 zł,
1 x 1500 zł x 12 m-cy = 18.000 zł,
1 x 1200 zł x 12 m-cy = 14.400 zł

-----------------------------------
razem:    68.400 zł 68.400,00
ZUS i pochodne od wynagrodzeń 4.000,00
wyposażenie świetlicw sprzęt 
sportowy, meble , inny oraz remonty ,  w tym:
świetlice: Rzekuń -10.000 zł,Laskowiec – 8.000 zł, Zabiele- 7.000 zł,Susk Nowy – 
15.000 zł, Czarnowiec – 10.000 zł , Daniszewo- 10.000 zł,Borawe – 20.000 zł,
Dzbenin – 6.000 zł, Drwęcz- 25.000 zł , Rozwory – 5.000 zł.
razem :      111.000,00

opał,olej,gaz do świetlic 5.600,00
energia elektryczna do świetlic 2.000,00
remont świetlicy w Laskowcu 3.000,00



zakup sprzętu w celu wyposażenia  maj -czerwiec Wójt
 placów zabaw , w tym:

 Nowa Wieś Wschodnia,oś.Leśniewo 5.000,00
 Teodorowo 5.000,00

szkolenie członków GKRPA
opiekunów świetlic i nauczycieli marzec -,,- 1.000,00

IX wynagrodzenia dla członków GKRPA
8 posiedzeń :
5 osób x 100 zł x 8 posiedzeń = 4.000,00 

łączny  koszt realizacji pow. zadań  wynosi : 
230.000,00 zł.


