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UCHWAŁA NR 87/XVI/11
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia na 2012 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Szczuczyn, którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szczuczyn, 
którego integralną część stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie 
Miejskim. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik  do Uchwały Nr 87/XVI/11  

Rady Miejskiej w Szczuczynie  

z dnia 22 grudnia 2011 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W 2012 ROKU 

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku 
wraz z nowelizacjami. 

2. Założenia Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowanych 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Potrzeby i specyfika środowiska lokalnego w oparciu o stan problemów związanych ze środkami 
odurzającymi, problemami alkoholowymi. 

WSTĘP 

Przedstawiony poniżej gminny program zawiera propozycję działań dla Gminy Szczuczyn na 2012 rok. 
Głównym jego celem jest ograniczenie rozmiarów problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu 
nowych problemów oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 
Program swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione nie tylko od alkoholu, ale dotyczy także 
wszystkich innych substancji uzależniających. Wszędzie tam gdzie mowa jest o uzależnieniu od alkoholu, 
działaniach wobec osób uzależnionych od alkoholu, profilaktyce należy problem rozumieć szerzej: dotyczy 
wszystkich uzależnień od substancji psychoaktywnych. Program wskazuje, że należy kontynuować podjęte 
wcześniej działania, jednocześnie zwracając większą uwagę na: 

- konsekwentne egzekwowanie prawa dotyczącego alkoholu na poziomie lokalnym, 

- uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu, 

- systemowe i stałe prowadzenie nowoczesnej profesjonalnej profilaktyki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. 

Alkoholizm jako problem społeczny 

Pojęcie alkoholizmu należy już obecnie do historii dorobku intelektualnego w zakresie problematyki 
alkoholowej. Zastąpiły go i uściśliły nowocześniejsze pojęcia: uzależnienie, nadużywanie, problemy czy 
niesprawności związane z alkoholem. W języku potocznym jest ono jednak obecne dalej zgodnie z poprzednią 
tradycją bywa rozumiane szeroko, jako picie nadmierne, niezgodne z normami, powodujące powstawanie 
problemów. 

I Diagnoza 

Diagnoza problemu alkoholowego i narkotykowego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn. 

Miasto i Gmina Szczuczyn liczy ogółem 6596 mieszkańców, w tym 553 dzieci od 0 do 7 lat, 904 dzieci od 8 do 
18 roku życia. W wieku produkcyjnym jest 4170 osób. Powyżej 65 roku życia na terenie Gminy zamieszkuje 
969 osób. 

1. Bezrobocie wśród mieszkańców gminy (dane z PUP – październik 2011 r.). 

Szacunkowa stopa bezrobocia wynosi 22,3 %. Bezrobotni zarejestrowani ogółem 524 osoby, w tym 239 
kobiet. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy - ogółem 9, w tym 4 kobiety. Z prawem do zasiłku - 
ogółem 81 osób, w tym 27 kobiet. Niepełnosprawni - ogółem 6 osób, w tym 2 kobiety. Długotrwale bezrobotni 
- ogółem 342 osób, w tym 164 kobiet. Bezrobotni w wieku do 25 lat - ogółem 138, w tym 76 kobiet. Bezrobotni 
powyżej 50 roku życia - ogółem 93 osób, w tym 27 kobiet. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych -ogółem 
184 osób w tym 94 kobiet. Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie 
za sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego. 
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Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje przekładające się 
wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie bezradności, brak motywacji do kolejnych 
poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje 
wpływają niewątpliwie na sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania 
negatywnych napięć, co niesie za sobą problemy alkoholowe, a w przypadku kontynuowania tego typu 
zachowań - uzależnienia.W przypadku Miasta i Gminy Szczuczyn należy zwrócić uwagę, iż kalkulacja 
procentowa nie odzwierciedla stanu faktycznego, gdyż jest ona gminą miejsko wiejską. W takim przypadku 
charakterystyczne jest zjawisko bezrobocia ukrytego. 

2. Punkty sprzedaży alkoholu. 

Na terenie Miasta i Gminy znajduje się łącznie 21 punktów sprzedaży alkoholu. W tym 18 punktów, 
w których alkohol sprzedawany jest do spożycia poza miejscem sprzedaż (sklepy). W 3 punktach prowadzona 
jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Z informacji 
uzyskanych z Komisariatu Policji w Szczuczynie wynika, że na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn dochodziło 
do następujących zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu: 

Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców – 29 osób; 

Zakłócenie ładu i porządku publicznego – 23; 

Istnienie nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu – 1; 

Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych dot. przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu – 4; 

Ilość czynności sprawdzających przemoc w rodzinie – 18; 

Inne wykroczenia pod wpływem alkoholu ( kradzieże, zniszczenia mienia, rozboje) – 9; 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 21; 

Kierowanie innym pojazdem w stanie nietrzeźwym – 8; 

Uszkodzenia ciała – 6. 

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2011 r. wpłynęło do 
Komisji łącznie 25 wniosków z prośbą o leczenie. W tym 14 z policji, 3 z Sądu Rejonowego w Grajewie, 8 od 
rodzin. Złożono 10 wniosków na badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 12 postanowień administracyjnych opiniujących 
lokalizację punktów z alkoholem. Szczególną pomoc osoby mające problem z alkoholem oraz członkowie ich 
rodzin mogą uzyskać od Grajewskiego Klubu ,,Zdrowie i trzeźwość”, który udziela wszechstronnej pomocy 
także mieszkańcom Gminy Szczuczyn. 

W każdy wtorek i środę tygodnia pomocy udziela wszystkim osobom a w szczególności dla trzeźwiejących 
alkoholików oraz ich rodzin – zatrudniony psycholog i terapeuta uzależnień. Ośrodek Pomocy Społecznej 
udzielił pomocy w różnych formach: 

- z powodu bezrobocia174 osobom, 

- z powodu ubóstwa 230 osobom, 

- z powodu przemocy w rodzinie – 9 osobom, 

- opłacenie posiłków dla 366 dzieci objętych programem, „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, 

- z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby- 53 osoby, 

- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych-109 osób, 

- z powodu niepełnosprawności – 46 osobom, 

- z powodu alkoholizmu – 1 osobie. 

W ramach gminnej profilaktyki odbywają się m. in: konkursy profilaktyczne, profilaktyczno-sportowe, 
spektakle teatralno-profilaktyczne, zajęcia muzyczne. Już po raz siódmy gmina Szczuczyn przystąpiła do 
ogólnopolskiej kampanii, „Zachowaj trzeźwy umysł”. Wspólnie z Miejskim Domem Kultury i szkołami 
zorganizowaliśmy wyjazd dla 20 dzieci na kolonie do Pucka. Zorganizowano również obozy sportowe 
w Grajewie i Sokółce dla 30 osób. W lipcu wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społeczne zorganizowano dla 50 
dzieci półkolonie. 
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Stan problemów alkoholowych 

W rodzinach z problemami alkoholowymi często występuje przemoc. Kobiety z tych rodzin są bite przez 
swych mężów czy partnerów, a dzieci doświadczają strachu i lęku przed nietrzeźwymi rodzicami. 

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest fakt ukrywania prawdy, jak funkcjonuje rodzina, zakazywania 
mówienia dzieciom o tym, co się dzieje w domu. Dzieci są świadkami awantur spowodowanych nadużywaniem 
alkoholu, o których będzie im trudno zapomnieć. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest używanie 
i nadużywanie alkoholu przez dzieci i młodzież. 

Realizacja Programów Profilaktyki 

Niepokojącym zjawiskiem ostatniego roku jest sięganie przez młodzież po alkohol i dopalacze. Dlatego też 
programy profilaktyczne należy rozszerzać o problem narkomani, który w naszym kraju rozwija się 
w zaskakującym tempie. 

Wiedza i przekonanie na temat substancji psychoaktywnych - stan problemów 

Używanie substancji psychoaktywnych spotyka się często z przejawami społecznego potępienia. Jest ono 
znacznie silniejsze, gdy chodzi o substancje nielegalne. Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno 
legalnych, takich jak napoje alkoholowe czy tytoń, jak i nielegalnych, takich jak narkotyki, niesie za sobą 
ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy o substancje te 
sięgają ludzie nieświadomi tego, co może im grozić. 

Pewne znaczenie profilaktyczne może tu mieć świadomość niebezpieczeństw związanych z ich używaniem. 
Nie tylko, dlatego, że uświadomienie sobie ryzyka skłaniać powinno do ograniczenia konsumpcji, ale również, 
dlatego, że stwarza ono szansę zadbania o to, aby zminimalizować niebezpieczeństwo powikłań. 

Stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: 

Na terenie gminy Szczuczyn nie istnieje Poradnia Odwykowa, natomiast w odległości 45 km od naszej gminy 
znajduje się Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii  Uzależnienia w Łomży. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

Komisja, jako jedna z dwóch podmiotów (obok Prokuratury) ma ustawowe prawo do kierowania wniosków 
do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym. Najwięcej zgłoszeń do Komisji wpływa od Policji, Sądu, oraz od 
rodzin. Taka kolejność występuje od roku ubiegłego. 

W skład Komisji wchodzą: 

- 1 lekarz, 

- 1 policjant, 

- 3 nauczycieli, 

- 1 pracownik socjalny, 

- 3 pracowników sektora samorządowego. 

Przewodniczącym Komisji jest Pani Krystyna Zdańkowska, a  pracami Komisji kieruje Pełnomocnik 
Burmistrza. 

Komisja organizuje narady, pomoc merytoryczną z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, jak 
również pomoc w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

II. Cele Programu: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

2. Zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

4. Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą używanie środków 
chemicznych wpływających na zmiany świadomości. 

5. Przestrzeganie prawa w zakresie niepodawania alkoholu nieletnim w punktach sprzedaży na terenie gminy. 

6. Ograniczenie nadużywania alkoholu przez dorastających. 
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7. Uwzględnienie problematyki przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu. 

8. Utrzymanie na obecnym poziomie oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

9. Rozszerzenie systemu szkoleń pracowników różnych grup zawodowych współpracujących z Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10. Dalsze wspieranie systemu lecznictwa odwykowego. 

11. Tworzenie różnych sposobów wspierania dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. 

III. Warunki niezbędne do osiągnięcia tych celów: 

1. Zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych. 

2. Zwiększenie skuteczności, dostępności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

3. Wprowadzenie nowych programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Usprawnienie systemu kontroli związanego z przestrzeganiem prawa w punktach sprzedaży. 

5. Zmiana zachowań, postaw obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z alkoholem. 

6. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób 
nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

7. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjno – rozrywkowej mającej na celu ukazanie 
prawidłowych form spędzania czasu wolnego. 

8. Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności w pracy komisji. 

9. Współpraca z organizacjami niosącymi wszechstronną pomoc w dziedzinie rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

10. Rozpropagowanie materiałów (plakaty, broszury) w środowisku lokalnym. 

11. Zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego i wolnego od nauki dzieciom i młodzieży poprzez organizację 
imprez profilaktyczno – rekreacyjnych, sportowych, działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach. 

12. Zmniejszenie ilości przestępstw związanych z używaniem alkoholu, a w konsekwencji wzrost poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 

13. Wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

14. Wzmacnianie zasad sprzeciwiających się piciu i nadużywaniu alkoholu przez dorastających, jakie 
obowiązują w rodzinach , szkołach i społeczności lokalnej. 

IV. Zadania 

I. Zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. 

1. Zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych: współpraca z poradniami, ośrodkami 
i oddziałami leczenia uzależnień, w zakresie merytorycznym jak i w kierowaniu pacjentów na leczenie. 

2. Miejsce pierwszego kontaktu: Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemem alkoholowym lub 
uzależnionych od innych środków odurzających lub substancji psychotropowych i członków ich rodzin. 

Zadania Punktu konsultacyjno - informacyjnego: 

- informowanie o chorobie alkoholowej i narkomanii oraz o możliwościach leczenia osób uzależnionych 
i członków ich rodzin, 

- informowanie o ruchach samopomocowych, 

- wstępne motywowanie do terapii, 

- prowadzenie grupy edukacyjno - terapeutycznej dla uzależnionych, 

- konsultacje psychologiczne, rozmowy motywujące do podjęcia terapii, psychoterapia indywidualna, 

- prowadzenie badań i wydawanie opinii psychologicznych dla pacjentów punktu, 
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- spotkania grup samopomocowych, 

- prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla współuzależnionych oraz spotkania indywidualne. 

3. Szkolenia dla przedstawicieli różnych profesji i dla członków komisji w zakresie profilaktyki, terapii 
uzależnień i narkomanii, organizowane przez: 

- Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 

- inne rekomendowane przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Zapoznawanie z ofertą punktu konsultacyjnego, programy własne, ulotki informacyjne. 

5. Utrzymanie punktu konsultacyjnego i wydatki bieżące na materiały informacyjne: literaturę, materiały 
szkoleniowe, materiały piśmiennicze, wynagrodzenie dla osób pracujących w punkcie konsultacyjnym, 
zatrudnionych na umowy - zlecenia w ramach realizacji gminnego programu. 

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

1. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Zadania punktu: 

- pomoc terapeutyczna, rozmowy wspierające i motywujące do właściwego działania, 

- pomoc psychologiczna, 

- pomoc prawna, 

- ścisła współpraca z Policją: Program „Niebieska karta”, współpraca w zakresie przestrzegania prawa 
wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie, 

- współpraca ze szkołami, 

- współpraca z lokalnymi zakładami opieki zdrowotnej (obdukcje), 

- organizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Pomoc finansowa dla osób korzystających z pomocy terapeutycznej poza miejscem zamieszkania: 

- zwrot kosztów leczenia na wniosek kierowany do Gminnej Komisji ds. P.i R.P.A. w Szczuczynie, 
w rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę sytuacja materialna rodziny, zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej 

- obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

3. Szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz wśród dzieci 
i młodzieży, dla przedstawicieli różnych profesji: pedagogów szkolnych, pracowników OPS, policjantów, służby 
zdrowia, innych. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Cel: zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież. 

1. Kontynuacja programów profilaktycznych na terenie szkół. 

2. Działania profilaktyczne w szkołach rozszerzające działalność wychowawczą. 

a) Odpowiedzialni za realizację: 

- Pełnomocnik Burmistrza 

- Członkowie Komisji 

1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 
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a) organizowanie zajęć sportowych oraz konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu, 

b) organizowanie i finansowanie spektakli teatralno-widowiskowych i koncertów profilaktycznych, 

c) prowadzenie zajęć rekreacyjno-profilaktycznych podczas imprez sportowych, festynów, 

d) sfinansowanie zakupu sprzętu do wyposażenia siłowni miejskiej, nagłaśniającego, muzycznego, 
audiowizualnego, sportowego, gier planszowych i stolikowych dla potrzeb działalności świetlicy wsparcia 
dziennego, 

e) zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania kawiarenki internetowej, świetlicy wsparcia dziennego oraz 
materiałów i sprzętu do realizacji gminnego programu, 

f) zatrudnienie realizatorów zajęć w świetlicy wsparcia dziennego, 

g) przystąpienie gminy do kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

IV. Organizacja imprez rozrywkowych mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, 

odbywające się bez alkoholu, eksponujące w wyraźny sposób trzeźwy i zdrowy styl życia. 

1. Organizacja i promocja kampanii edukacyjnych, obchodów Dni Trzeźwościowych oraz imprez, festynów 
propagujących trzeźwy i zdrowy styl życia. 

a) Metody i sposób realizacji: 

- współpraca z MDK, MOPS, Policją oraz szkołami, 

b) Odpowiedzialni za realizację: 

- Pełnomocnik Burmistrza, 

- Członkowie Komisji. 

V. Organizacja szkoleń. 

a) Metody i sposób realizacji: 

- udział w szkoleniach członków Komisji oraz różnych grup zawodowych, 

- wybór najkorzystniejszej oferty z programów szkoleniowych, 

b) Odpowiedzialni za realizację: 

- Przewodniczący Komisji, 

- Pełnomocnik Burmistrza. 

VI. Organizacja i przeprowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie 
gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

a) Metody i sposób realizacji: 

- serwis ulotek informacyjnych, 

- tablice informacyjne, 

b) Odpowiedzialni za realizację: 

- Pełnomocnik Burmistrza. 

VII. Organizacja zimowisk, kolonii terapeutyczno-profilaktycznych oraz obozów sportowych dla dzieci 
i młodzieży, korzystających z zorganizowanych form działalności kulturalnej, sportowej i uzyskujących 
osiągnięcia w swojej dziedzinie. 

a) Metody i sposób realizacji: 

- przyjmowanie i wybór najkorzystniejszej oferty programowej, 

- współpraca z MOPS, szkołami i stowarzyszeniami, 

b) Odpowiedzialni za realizację: 

- Przewodniczący Komisji, 
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- Pełnomocnik Burmistrza. 

VIII. Organizowanie i wspieranie różnych form spędzania wolnego czasu nastawionego na profilaktykę 
pierwszo i drugorzędową dla dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie funkcjonowania świetlicy wsparcia 
dziennego przy MDK realizującej zajęcia profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze w ramach godzin 
popołudniowych, zapewniając posiłek dla tych dzieci. 

IX. Ustalenie szczegółowych zasad określonych przez Radę Miejską wydawania i cofania zezwoleń na 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

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

2. Współpraca z Policją i z innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania naruszania przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady ustalającą 
liczbę punktów sprzedaży i zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 

3. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 

X. Finansowanie realizowanych zadań i wynagrodzenie dla: 

- Pełnomocnika Burmistrza, 

- członków Komisji, 

- psychologa i terapeuty prowadzącego zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, 

- opiekuna zajęć muzycznych i sportowych w świetlicy wsparcia dziennego, 

- psychiatry i psychologa sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

- stała opłata – 40 zł od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie. 

XI. Zasady wynagradzania członków Komisji: 

1. Członkom Gminnej Komisji przysługuje ryczałt roczny bez względu na ilość posiedzeń w wysokości 100 
zł., płatny do 24 grudnia 2012 roku. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności podpisana przez członków komisji oraz 
potwierdzenie pracy członka komisji przedłożone do księgowości Urzędu Gminy. 

3. Członkom Komisji w podróży przysługują diety z tytułu podróży służbowej i zwrot kosztów podróży. 

4. Delegację zlecającą podróż służbową członkowi Komisji podpisuje Burmistrz Miasta. 

XII. Rozwiązania niezbędne do realizacji zadań: 

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest faktycznym i  realnym 
koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie. 

XIII. Środki finansowe niezbędne do realizacji programu na 2012 rok: 

1. Art. 11 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje źródło 
finansowania zadań gminnego programu. 

2. Fundusze na ten cel Gmina pozyskuje z opłat za zezwolenia, które znajdują w rozdziale – 85154 
(przeciwdziałanie alkoholizmowi) 

3. Metody i sposoby realizacji 

- ustanowienie wyłącznym dysponentem środków finansowych, rozdziału 85154 Gminną Komisję ds. PiRPA, 

- ustalenie zasad wynagradzania członków komisji ds.PiRPA. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani określa sposób realizacji przez Miasto i Gminę Szczuczyn 
zadań własnych określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., 
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Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) i  jest w swych założeniach spójny z Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, a także programem współpracy Gminy Szczuczyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2012. 

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miasta w Szczuczynie. 

Zadania Gminy Szczuczyn w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem. 

Metody realizacji zadania: 

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udziela się informacji na temat możliwości uzyskania 
przez osoby uzależnione i zagrożone uzależnieniem pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, medycznej; 

b) stworzenie osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin możliwości 
korzystania z porad psychologicznych (dyżur psychologa w Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie); 

c) współpraca z placówkami leczenia i terapii uzależnień w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących 
możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem; 

d) zamieszczenie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; 

e) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizacji Gminnego Programu; 

f) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej. 

Metody realizacji zadania: 

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udziela się członkom rodzin, w których występują 
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej; 

b) stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości skorzystania z pomocy 
psychologicznej (dyżur psychologa w Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie); 

c) zamieszczenie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej 
przez rodziny, w których występują problemy narkomanii; 

d) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Metody realizacji zadania: 

a) informowanie, edukowanie oraz szkolenie mieszkańców Gminy Szczuczyn w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii oraz prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej w odniesieniu do 
przedmiotowej problematyki w ramach Punktu Konsultacyjnego; 

b) upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią i zasad 
zapobiegania jej oraz zamieszczenia artykułów dotyczących przedmiotowych kwestii w prasie lokalnej; 

c) zebranie i opracowanie informacji na temat występowania na terenie Gminy Szczuczyn zachowań związanych 
z zażywaniem narkotyków; 

d) finansowanie realizacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży programów profilaktycznych mających na celu 
zapobieganie narkomanii; 

e) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania. 
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4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Metody realizacji zadania: 

a) udzielenie merytorycznego wsparcia instytucjom, organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym 
podejmującym działania służące rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

b) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym,  integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Metody realizacji zadania: 

a) nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie w zakresie udzielania  
pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym; integrowaniem tych osób ze środowiskiem lokalnym  z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego oraz przekazywanie przedmiotowych informacji osobom uzależnionym 
i członkom ich rodzin; 

b) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania 

Podmioty współpracujące z Urzędem Miasta i Gminy Szczuczyna w działalności mającej na celu 
przeciwdziałanie narkomanii. 

W celu realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii Urząd Miasta i Gminy Szczuczyn 
współpracuje z następującymi podmiotami: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczuczynie, 

2. Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Szczuczyn, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie, 

4. Policja (Komisariat w Szczuczynie), 

5. Organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne podejmującedziałania na rzecz 
rozwiązywania problemów narkomanii, 

6. Parafia Rzymskokatolicka z terenu Gminy Szczuczyn, 

7. Przychodnia Rejonowa w Szczuczynie, 

8. Sądy oraz Zespoły Kuratorskie Służby Sądowej, 

9. Placówki leczenia i terapii uzależnień, 

10. Indywidualni psycholodzy i terapeuci uzależnień. 

Współpraca Urzędu Miasta i Gminy Szczuczyn z wyżej wymienionymi podmiotami polega, zależnie od ich 
właściwości, przede wszystkim na: 

1. wymianie informacji w zakresie występowania zjawiska narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn 
oraz możliwości uzyskania pomocy przez osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem oraz członków ich 
rodzin, 

2. podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych społeczność lokalną w przedmiotowym zakresie oraz 
mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych ze zjawiskiem narkomanii, 

3. udzielaniu oraz korzystaniu ze wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnień dotyczących narkomanii. 

Plan finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki własne pochodzące 
z budżetu gminy. Łączny koszt jego realizacji na rok 2012 wynosi 500,00 zł. 

Pozostałe działania podejmowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie 
wymagają nakładów finansowych (podejmowane będą przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych w Szczuczynie – dyżur psychologa opłacony będzie w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działania na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych ujęte jest 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, w ramach, 
którego również prowadzona jest działalność związana z przeciwdziałaniem narkomanii. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald


