
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Rząśnik za 2018 r. 

   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został podjęty Uchwałą Nr XLVII.224.2017 Rady 

Gminy Rząśnik z dnia 15 grudnia 2017r. Jest  on podstawowym dokumentem określającym 

zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminne 

Programy będące częścią strategii integracji i polityki społecznej mają na celu tworzenie 

spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania 

powstawania nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenia 

rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększania zasobów, niezbędnych do radzenia 

sobie z istniejącymi problemami.  

   Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2018 były dochody własne gminy uzyskane z wpływów z tytułu wydanych 

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków 

opracowany na dany rok, zgodnie z budżetem gminy, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 

85153 – Zwalczanie narkomanii, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2018 

roku w obu rozdziałach wydatkowano łącznie 70 517,46 zł. 

   Zadania określone w Gminnym Programie zostały zrealizowane poprzez następujące 

działania: 

➢ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

• zakup i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych o problematyce alkoholizmu,    

narkomanii i przemocy –  2 894,46 zł, w tym: 

1) kampania „Postaw na rodzinę” dla uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu gminy 

Rząśnik, 

2) projekt” SMART, to znaczy mądrze” dla uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu 

gminy Rząśnik, dotyczący cyberprzemocy i cyberuzależnienia,  

3) kampania społeczna adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

4) Prenumerata miesięcznika „Remedium” dla szkół z terenu gminy i GKRPA, 

• przeprowadzanie na terenie szkół programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci 

młodzieży 22 602,00 zł,  

➢ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

• działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 

w Rząśniku – zatrudnienie psychologa – koszt 7 680,00 zł, skorzystało 65 osób na 134 

konsultacjach, 

• dofinansowanie działalności Punktu Promocji Zdrowia w Wyszkowie – koszt 5 483,00 

zł, skorzystało 17 osób na 57 konsultacjach, 

• działalność Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Rząśniku – 

łącznie odbyło się 46 posiedzeń, w tym: 

-  6 posiedzeń całej Komisji dotyczące wydania pozwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – koszt 2 280,00 zł 

-     40 posiedzeń  dwuosobowego Zespołu Motywującego – koszt 6 800,00 zł, który 

podejmował czynności zmierzające do orzeczenia i zastosowania wobec osoby  

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, w tym wydał  zlecenia w 

sprawie wydania opinii do biegłych; biegli wydali 12 opinii – koszt 4 536 zł, wysłał 14 



wniosków do sądu - koszt 520,00 zł, wystąpił z wnioskiem o odpis postanowienia w 12 

sprawach – koszt 72,00 zł, wysłał 89 zawiadomień do osób zgłoszonych, przeprowadził 40 

rozmów z osobami zgłoszonymi oraz 36 rozmów z członkami rodzin osób nadużywających 

alkoholu; 

• współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Wyszkowie – łącznie skorzystały 24 

osoby  

➢ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie, 

• działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 

w Rząśniku, 

• działalność Punktu Promocji Zdrowia w Wyszkowie, 

• praca Zespołu Motywującego – udzielenie pomocy prawnej, pomoc w napisaniu 

wniosku o zasądzenie alimentów, zakaz zbliżania i nakaz opuszczenia lokalu, w 

zależności od sytuacji członków rodziny dotkniętych problemem alkoholizmu i 

przemocy w rodzinie, współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, 

➢ Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu   problemów alkoholowych 

• zlecanie realizacji określonych zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: 

- organizacja Kolonii z programem terapeutycznym  3 000,00zł  

 

➢ Inne zadania 

• Szkolenia członków GKRPA i ZI – 300,00  

• Szkolenie sprzedawców alkoholu 1 200,00 zł 

•  organizacja paczek świątecznych – 9 850,00 zł 

• diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Rząśnik – 3 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


