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UCHWAŁA NR XXXVI/ 180 /10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 11 marca 2010r 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2010r i Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 
70, poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2005r Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Rada Gminy Cegłów  
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2010 i Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
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Załącznik 
do uchwały Rady Gminy Cegłów 

Nr XXXVI/ 180 /10 z dnia 11 marca 2010r 
 

 
 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 
TERENIE GMINY CEGŁÓW 2010 
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WSTĘP 
 

 Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iŜ większość 
kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie samorządów gmin. 
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią ustawy samorządy gmin uzyskały 
kompetencje do podjęcia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Gmina z racji dysponowania wiedzą problemach swoich mieszkańców oraz  o 
dostępnych zasobach, moŜe przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do 
społeczności. Działania te ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Zadania i cele określone w programie inicjowane są 
i realizowane przez Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy. 
 Przedstawiony program adresowany jest do osób uzaleŜnionych od alkoholu, ich 
rodzin , do dzieci i młodzieŜy oraz wszystkich, którzy doświadczają przemocy w rodzinie.  
 
ZADANIA DO REALIZACJI 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków. 
a) Utrzymywanie stałych kontaktów z placówką Poradni Odwykowej i Poradni do 

Spraw UzaleŜnień w Mińsku Mazowieckim. 
b) Współpraca z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
c) Zorganizowanie szkolenia dla członków GKRPAiN, pracowników DPS, Szkół. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie. 
a) Szerokie informowanie społeczeństwa o moŜliwość korzystania z pomocy 

terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od alkoholu poprzez 
upowszechnianie materiałów edukacyjnych. 

b) Kierowanie na posiedzenia GKRPAiN osób naduŜywających alkohol, celem 
przeprowadzenia z nimi rozmów na temat dobrowolnego poddania się leczeniu 
odwykowemu. 

c) Kierowanie osób, które w związku z naduŜywaniem alkoholu powodują rozkład 
Ŝycia rodzinnego, demoralizują nieletnich, albo systematycznie zakłócają spokój 
lub porządek publiczny na badania przez biegłego w celu wydania opinii w 
przedmiocie stopnia uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego. 

d) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje 
w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej. 

e) Informowanie członków rodzin lub uzaleŜnionych od alkoholu i osób z 
problemami narkomanii, Ŝe uzyskują bezpłatne świadczenie zdrowotne w zakresie 
terapii i rehabilitacji oraz pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

f) Zapewnienie w miarę posiadanych środków rodzinom osób naduŜywających 
alkoholu, rodzinom dotkniętym problemem narkomanii, niewydolnym 
wychowawczo w szczególności dzieciom z tych rodzin pomocy materialnej i 
wychowawczej. 
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g) Finansowanie kosztów sporządzania opinii biegłych w przedmiocie uzaleŜnienia 
od alkoholu i narkotyków. 

3. Wspieranie grupy AA „Otwarte Drzwi” i udzielanie wsparcia dla uzaleŜnionych. 
4. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości z racji 3 rocznicy powstania grupy AA (maj 

2010) 
5. Wspieranie działań zgodnych z procedurą interwencji wobec przemocy domowej, pod 

nazwą „Niebieska Karta”. 
6. Upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego. 

 
WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB 
FIZYCZNYCH SŁUśĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 
 

1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się 
statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

2. Współpraca z organizacjami zajmującymi się uzaleŜnieniami. 
3.  Edukacja publiczna w obszarze przeciwdziałania przemocy – przewodniki, ulotki 

broszury. 
4. UmoŜliwienie ofiarom przemocy w rodzinie korzystania ze specjalistycznej pomocy – 

psycholog, prawnik, lekarz terapeuta. 
 

DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIE śY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH LUB 
ZAGROśONYCH PATOLOGIĄ. 
 

1. Finansowe wspieranie prowadzonych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy 
przy współpracy z parafiami, szkołami, w których będą realizowane programy 
opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz pomoc w nauce: 

� świetlica środowiskowa w Wiciejowie 
� świetlica środowiskowa w Podcierniu  
� świetlica środowiskowa w Cegłowie  
� świetlica środowiskowa w Posiadałach 
� świetlica środowiskowa w Podskwarnem 
� świetlica środowiskowa w Skwarnem 
� świetlica środowiskowa w Hucie Kuflewskiej 
� inne świetlice środowiskowe, które powstaną w 2010 roku. 
2. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych 

(kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły) 
3. Finansowanie nagród za udział w konkursach dla dzieci i młodzieŜy na tematy 

związane z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 
4. Wizyta w rodzinach uzaleŜnionych (szczególnie tych, które nie znalazły się na 

wezwanie GKRPAiN). 
5. Zorganizowanie wycieczki do Łowicza, Kozłówki, Góry Grabarki, śelazowej Woli 

(dla klasy IV – VI uczniów Szkoły Podstawowej) i dla Gimnazjum (maj 2010) 
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PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMNIEJSZENIA DOSTĘPNOŚCI 
DO ALKOHOLU OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM 
 

1. BieŜąca kontrola punktów sprzedaŜy i podawania alkoholu pod względem 
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Zobowiązanie właścicieli punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych do 
umieszczania w placówce handlowej informacji o: 
- zakazie sprzedaŜy napojów alkoholowych osobą nieletnim i nietrzeźwym, 
- posiadanym zezwoleniu,  
- godzinach otwarcia placówki handlowej, 
- zakazie spoŜywania napojów alkoholowych w obrębie placówki handlowej (sklep), 
- zakazie sprzedaŜy pod zastaw i na kredyt, 
- szkodliwym wpływie alkoholu na zdrowie. 

3. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń 
przepisów ustawy – poprzez zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu 
wykroczenia. 

4. Ochrona społeczności lokalnej przed rozpowszechnianiem narkotyków – współpraca z 
policją, szkołami, parafiami, organizacjami pozarządowymi. 

5. Kontrole punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych przeprowadzane są przynajmniej 
przez dwie osoby z upowaŜnienia Wójta Gminy. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z ewentualnym 
wnioskiem przekazuje się do organu wydającego zezwolenie. 

7. Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do 
usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeŜeli mogą one 
stanowić podstawę do cofnięcia zezwolenia wszczyna się postępowanie w 
przedmiocie cofnięcia zezwolenia. 
 

PROMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE PATOLOGII 
SPOŁECZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NADUśYWANIA ALKOHOLU ORAZ 
ZWIEKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.  

1. Współpraca z policją w celu zmniejszenia zagroŜeń ze strony nietrzeźwych. 
2. Organizowanie we współpracy z policją akcji i konkursów dla dzieci i młodzieŜy 

mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego 
zachowania się w sytuacjach zagroŜeń.  

3. Współpraca z policją w celu wykrywania i likwidowania negatywnych skutków 
związanych z działalnością punktów sprzedaŜy alkoholu.  

4. Współpraca z sądem, prokuraturą, policją, pomocą społeczną, słuŜbą zdrowia, 
parafiami, szkołami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
profilaktyki uzaleŜnień. 

5. Pomoc dla osób skazanych za jazdę po alkoholu (propozycje róŜnych form terapii) 
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FINANSOWANIE WYKONYWANIA ZADA Ń WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO 
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 
 
 Zadania określone w Programie są zadaniami własnymi gminy, ich realizacja jest 
finansowana ze środków pochodzących z pobierania przez gminę opłat a korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPAiN. 
 

1. Ustala się – wynagrodzenie dla członków GKRPAiN za udział w posiedzeniach 
Komisji w kwocie 100 zł. dla członków i w kwocie 130 zł. dla przewodniczącej 
Komisji. 

2. Dla członków zespołu motywującego do podjęcia leczenia – 25 zł. Za jedno 
posiedzenie. 

3. Dla członków zespołu do spraw kontroli sprzedaŜy i podawania napojów 
alkoholowych – 15 zł. Za wykonanie kontroli w jednym punkcie. 

4. Podstawą wypłaty jest zestawienie, które złoŜy Przewodniczący Komisji zgodnie z 
listą obecności na posiedzeniu, a w przypadku kontroli punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych zgodnie z listą osób, które przeprowadziły kontrolę. 

5. W przypadku wykonywania przez członków Komisji czynności kontrolnych na terenie 
gminy przysługuje zwrot poniesionych kosztów dojazdów zgodnie z poniesionymi 
kosztami lub w przypadku uŜywania samochodu prywatnego wg stawki za jeden km, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zgody wójta. 

6. W przypadku pracy Komisji czy Zespołu w godzinach słuŜbowych dla członków 
będących pracownikami Urzędu Gminy czy jednostek zaleŜnych wynagrodzenie nie 
przysługuje.  
 

BUDśET PROGRAMU 
 

1. Zadania niniejszego Programu będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za 
wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, z innych środków 
budŜetowych przeznaczonych na ten cel oraz pozyskanych innych źródeł. 

2. Niewykorzystane środki w danym roku budŜetowym pochodzące z opłat za wydane 
zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego, przeznaczone będą na realizację zadań Programu w roku następnym. 

 
Preliminarz budŜetu na 2010: 

Działania 
Planowane koszty w 

PLN 
Klasyfikacja 

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
(obozy, kolonie, zimowiska, zielone szkoły, 
wycieczki, biwaki) 

35 000 3110, 4210, 4300 

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie 

2 500 4300 
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Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacji 
w tym zakup sprzętu sportowego 

8 000 4300 

Nagrody dla uczestników konkursów 
dotyczących alkoholizmu i narkomanii 

2 500 4210 

Zakup pomocy do zajęć edukacyjnych i 
terapeutycznych (kasety, programy) 

5 000 4210 

DoposaŜenie i drobne remonty świetlic 
środowiskowych z terenu naszej gminy oraz 
pokrycie wydatków bieŜących tj. prąd, gaz, 
telefon Internet) 

22 000 4210, 4300 

Uczestnictwo w organizacji spotkania 
rocznicowego grupy AA 

4 500 4170, 4210, 4300 

Wynagrodzenie dla członków komisji, 
zlecenie konsultacji, szkolenia 

9 500 4170 

Szkolenia dla pracowników DPS, szkół, 
Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, członków 
GKRPAiN 

6 000 4300 

Szkolenia dotyczące narkomanii oraz 
konkursy dotyczące problemów narkomanii 

1 000 4300, 4210 

 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 


