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Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2014 roku

GMINNA KOMSIJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W BRAŃSZCZYKU – część opisowa do planu profilaktyki 2015
W Polsce podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
Ustawa ta określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu, kompleksowo reguluje zadania
dotyczące profilaktyki jak również rozwiązywania problemów alkoholowych wskazując źródła
finansowania tych zadań.
Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są uchwalane
corocznie przez rady gminy i realizowane przez samorządy gminne. Ustawa określa najważniejsze
kategorie zadań, które w ramach gminnego programu powinny być realizowane przez samorządy,
wskazuje źródła finansowania tych zadań.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie na podstawie
badań i analiz wydaje rekomendacje do tworzenia gminnych programów.
W dziedzinie życia gospodarczego przyjmuje się zasadę, że alkohol jest specyficznym,
odmiennym od innych produktów towarem. Wymaga specjalnych regulacji prawnoadministracyjnych oraz finansowych, umożliwiających wyższy stopień kontroli niż ta, która
obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów. Należy dążyć do zwiększenia
skuteczności systemu kontroli państwa nad rynkiem wyrobów alkoholowych.
W dziedzinie życia społeczno- politycznego wskazuje się priorytet dla działań i decyzji
służących profilaktyce i rozwiązaniu problemów alkoholowych, objętych zakresem
odpowiedzialności resortów zdrowia, edukacji, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości, obrony
narodowej, spraw wewnętrznych oraz samorządów województw i gmin.
Niezbędne jest systematyczne finansowanie Programu w ramach wyodrębnionych pozycji
budżetowych resortu zdrowia, w ramach budżetów innych resortów, a także w ramach środków
uzyskanych przez samorządy wojewódzkie i gminne z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu.
Jak co roku opracowując plan profilaktyki na rok 2015 gminna komisja opracowywała go
przy współpracy z koordynatorami szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Brańszczyk, z Gminnym Domem Kultury, wspólnotami parafialnymi, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi, które wyraziły wolę
i przedstawiły plan profilaktyki, który będzie integralną częścią gminnego planu profilaktyki na rok
2015.
Ustalono wspólnie, że bardzo ważnym etapem jest utrzymanie wspólnej polityki dotyczącej
szkolnych planów profilaktyki, które są włączone w gminny Program Profilaktyki, który w dużym
stopniu pomaga w dotarciu do młodzieży. Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą
w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie. Zaplanowane środki na
realizację tych zadań w Gminnym Planie Profilaktyki powodują, że cyklicznie od wielu lat
prowadzone są spotkania z psychologiem. Gminna komisja zabezpieczyła w budżecie większe
środki na organizację kampanii „Rodzina bez patologii”, która będzie realizowana przy pomocy
psychologa. Organizowane są również dni trzeźwości, konkursy w szkołach, zakupywane są
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materiały pomocnicze, organizowane są wycieczki, imprezy sportowe, konkursy ogólno gminne,
spotkania i szkolenia ze sprzedawcami. Organizowana jest pomoc rodzinom i osobom, które miały
lub mają problem z alkoholem lub nie potrafią się dostosować do zasad ogólnie panujących w
społeczeństwie.
W planie profilaktyki na 2015 r. zaplanowano środki na funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego, który w dużym stopniu pomagałby w rozwiązywaniu problemów w szkołach,
rodzinach i w społeczności wiejskiej, udzielając rodzinom pomocy prawnej, psychologicznej. Praca
punktu konsultacyjnego wskazuje osobom, które oczekują pomocy dalszy kierunek działania w celu
zminimalizowania lub całkowitej pomocy z zaistniałym problemem.
Bardzo ważnym etapem w Gminnym Planie Profilaktyki jest współpraca z duszpasterstwem
na terenie gminy, które w bardzo dużym stopniu włącza się w realizację i propagowanie zdrowego
stylu życia oraz organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez parafialnych, ogólno rodzinnych, jak
również prowadzenie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego.
GKRPA w swoim Planie Profilaktyki zapisane ma również przeciwdziałanie narkomanii,
dlatego też wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie kampania informacyjna umożliwiająca
nabycie u młodzieży niezbędnej, podstawowej wiedzy z zakresu narkomanii, podstaw prawnych,
jak również zagrożeń, jakie może nieść spożywanie narkotyków. Zaplanowano również spotkania
ze specjalistami w dziedzinie uzależnień od narkomanii. Gminna komisja przeprowadzi w szkołach
na terenie gminy pogadanki, konkursy pod hasłem „Szkoła bez narkotyków!”
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Gminny plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

I.

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i
rehabilitacji dla osób
uzależnionych od
alkoholu, narkotyków.

1. dofinansowanie zadań
terapeutycznych.
2. rozszerzenie dostępności
terapii dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin.

cały rok

GKRPA,
psycholog,
terapeuta

II.

Działania GKRPA

1. przyjmowanie wniosków
dotyczących leczeń
odwykowych
2. kompleksowe opracowanie
dokumentacji
3. organizowanie i
funkcjonowanie prac komisji
oraz zespołów roboczych
4. udział członków w
okresowych szkoleniach
5. szkolenie sprzedawców z
terenu gminy
6. podejmowanie działań
kontrolnych do podmiotów
handlujących alkoholem
7. opinia komisji o wydaniu
pozwolenia zgodna z uchwałą
Rady Gminy i obowiązującymi
przepisami
8. realizacja budżetu komisji
według przyjętego
preliminarza wydatków

cały rok

GKRPA

III.

Udzielanie rodzinom
patologicznym pomocy
psychologicznej i
prawnej

1. działania Gminnej Komisji dla
ofiar przemocy osobom z
problemem alkoholowym oraz
narkomanii
2. konsultacje indywidualne z
psychologiem
3. zakup pomocy i materiałów
edukacyjnych
4. pomoc w skierowaniu do
odpowiednich ośrodków
pomocy rodzinie
5. współpraca z Gminnym
Punktem Promocji Zdrowia i
Profilaktyki w Wyszkowie w
ramach porozumienia
międzygminnego
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cały rok

GKRPA,
psycholog,
terapeuta,
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
punkt
konsultacyjny,
GPPZiP w
Wyszkowie

IV.

Sfinansowanie pomocy
rodzinom i młodzieży
szkolnej, społeczności
wiejskiej

1. organizowanie Wigilii
2. spotkania integracyjne
3. organizowanie szkoleń

cały rok

GKRPA,
GOPS, Gminny
Dom Kultury,
duszpasterstwo

V.

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
edukacyjnoinformacyjnej

1. realizacja programów
profilaktycznych
przedstawionych przez
koordynatorów szkół z terenu
Gminy Brańszczyk
2. organizowanie i finansowanie
imprez bezalkoholowych
3. spotkania i szkolenia rodziców
i młodzieży szkolnej przez
psychologa
4. nagrody dla uczniów i osób
biorących udział w konkursach
o tematyce antyalkoholowej
5. finansowanie imprez
sportowych w szkołach

cały rok

GKRPA, GDK,
koordynatorzy
szkół,
psycholog,
terapeuta,
PSP
Brańszczyk

VI.

Współpraca i
1. współpraca z lokalnymi
cały rok
wspomaganie
mediami
działalności instytucji i 2. współpraca z parafialnym
osób fizycznych
duszpasterstwem oraz
służącej rozwiązywaniu
organizacjami poza rządowymi
problemów
i gminnymi
alkoholowych
3. współpraca ze
stowarzyszeniami działającymi
na terenie gminy realizujące
program profilaktyki,
4. współpraca z sądem,
prokuratorem, Policją

GKRPA,
organizacje
współpracujące
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Preliminarz wydatków do planu profilaktyki na 2015 r.
Dział I

Dział II

Dział III

Dział IV

Dział V

Treść
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.
Rozszerzenie dostępności terapii dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin
Doposażenie w pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych
Działania GKRPA
Kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy
kierowaniu wniosku do sądu
Zlecanie i wykonanie opinii przez biegłych sądowych
Organizacja i funkcjonowanie prac komisji oraz zespołów
roboczych
Szkolenie członków komisji
Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w
stosunku do podmiotów handlujących alkoholem
Wynagrodzenia i wydatki związane z pracą komisji:
Kwota wynagrodzenia za posiedzenie komisji 120 zł brutto.
Udzielanie rodzinom patologicznym pomocy psychologicznej
i prawnej
Działalność psychologa i terapeuty dla ofiar przemocy w
rodzinie, osób z problemem alkoholowym, dyżury w szkołach
Zakup pomocy i materiałów edukacyjnych
Współpraca z Gminnym Punktem Promocji Zdrowia i
Profilaktyki w Wyszkowie w ramach porozumienia
międzygminnego - pomoc w skierowaniu do odpowiednich
ośrodków pomocy rodzinie
Sfinansowanie pomocy rodzinom, młodzieży szkolnej przy
współpracy z GOPS i GDK
Organizowanie Wigilii
Punkt Konsultacyjny Brańszczyk
Dyżur psychologa
Realizacja programu Domu Kultury Brańszczyk
Realizacja programu Domu Kultury Poręba
Realizacja programu profilaktyki w świetlicy w Budach Starych
Organizacja kolonii letnich dla rodzin
Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnoinformacyjnej
Realizacja programów profilaktycznych zgodnych z
przedstawionym Programem Profilaktyki ze szkół z terenu
Gminy Brańszczyk
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Porębie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego
w Trzciance
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Białymbłocie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Turzynie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Brańszczyku
5

Kwota
2 000
1 000
1 000
20500
1 000
1 000
1 000
3 000
500
14 000
9300
2 000
568
6 732

17 100
2 000
7 000
2 000
2 000
1 500
500
2 100
22 100
18 100

2 300
1 800
2 300
1 600
2 300

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej
Placówki AK "Mrowisko" w Knurowcu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Nowych Budach
2. Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w
Porębie
3. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Brańszczyku
Organizacja i dofinansowanie imprez bezalkoholowych o
tematyce profilaktycznej (imprezy sportowe, festyny),
organizowanych przez GKRPA w Brańszczyku
Nagrody dla uczniów i osób biorących udział w konkursach o
tematyce antyalkoholowej, finansowanie wycieczek
Współpraca i wspomaganie instytucji i osób fizycznych
Współpraca z parafialnym duszpasterstwem:
Parafia Poręba ,
Parafia Brańszczyk
Duszpasterstwo Białebłoto
Realizacja programu profilaktyki przez stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe (złożone wcześniej i zatwierdzone do
realizacji - brak)
Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policja

Dział VI

Ogółem:

1 600
1 600
2 300
2 300
2 000

2 000
7 000
2 000
2 000
1 500

1 500
78000

Preliminarz wydatków w sprawie zwalczania narkomanii jako integralna część gminnego
planu profilaktyki 2015r.
Dział I

Dział II

Dział III

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zlecanie i wykonanie przez biegłych sądowych
Dyżury psychologa
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
Realizacja programów profilaktycznych zgodnych z
przedstawionym Programem Profilaktyki ze szkół z terenu
Gminy Brańszczyk
Organizacja i dofinansowanie imprez o tematyce przeciw
działaniu narkomanii
Sfinansowanie programów profilaktycznych dotyczących
narkomanii
Udzielanie rodzinom patologicznym pomocy
psychologicznej i prawnej
Działalność Punktu Konsultacyjnego (szkolenie
koordynatorów szkół w stopniu podstawowym)
Zakup materiałów edukacyjnych

Ogółem:
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1 500
500
1 000
2 500
1 000

1 000
500
1 000
500
500
5 000

KALENDARZ SPOTKAŃ GKRPA W 2015R.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

planowane jedno spotkanie
planowane jedno spotkanie
planowane jedno spotkanie
planowane jedno spotkanie
dwa spotkania
jedno spotkanie
przerwa wakacyjna
jedno spotkanie
jedno spotkanie
dwa spotkania
dwa spotkania
dwa spotkania

Planuje się również 4 wyjazdowe komisje w dwóch grupach roboczych w celu
kontroli podmiotów gospodarczych sprzedających napoje alkoholowe.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Sławomir Gałązka
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