
 
 

 

-PROJEKT- 

 

 Załącznik do uchwały Nr ………. 

Rady Miejskiej w Bieżuniu 

z dnia …………. 

 

 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2022 
 

 

I. WSTĘP  

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

Podstawą do praktycznej realizacji tych zadań jest opracowanie i uchwalenie gminnego 

programu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2022, zwany dalej 

„Programem” jest kontynuacją i rozwinięciem działań podejmowanych przez gminę Bieżuń w 

latach ubiegłych. Został opracowany w oparciu o art. 4
1
 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1119) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. 

Dz. U. Z 2020 r. 2050 z  późn. zm.). W jego tworzeniu zostały uwzględnione założenia 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2020-2025 oraz rekomendacje Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktycznych. 

 

 

II. ADRESACI PROGRAMU 

 
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Bieżuń a w szczególności:  

- dzieci i młodzież szkolna,  

- osoby pijące nadmiernie, w tym uzależnione od alkoholu, konsumenci alkoholu, 

- rodziny osób z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy,  

- sprzedawcy napojów alkoholowych, 

- osoby uzależnione od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

 

 

III. CELE PROGRAMU  

 

Główne cele Programu to:  

 

1. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów społecznych związanych z 

nadużywaniem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i uzależniających (napoje 

energetyczne, e-papierosy, itp.). 



 
 

 

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, 

narkotyków, itp. oraz przemocą domową na terenie gminy Bieżuń. 

 

3. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

4. Wzrost świadomości społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim młodych ludzi o 

konsekwencjach jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu, narkotyków, środków 

psychoaktywnych. 

 

 

IV. ZADANIA DO REALIZACJI 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych oraz zagrożonych 

uzależnieniami. 

 

Sposoby realizacji zadania: 

1) Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego od alkoholu i narkotyków – 

dofinansowanie działalności poradni leczenia uzależnień i oddziałów terapii uzależnienia, a 

także oddziałów detoksykacyjnych, z usług których korzystają mieszkańcy gminy Bieżuń,  

2) Kontynuacja prowadzenia i finansowania działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z 

problemem  alkoholowym lub narkotykowym, współuzależnionych oraz członków ich rodzin 

poprzez: wyposażenie Punktu w materiały informacyjne, biurowe, niezbędny sprzęt; 

finansowanie dyżurów osób udzielających porad, prowadzących rozmowy wyjaśniające oraz 

motywujące do podjęcia leczenia; dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla 

osób wykonujących zadania zlecone w Punkcie. 

3) Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy np. AA. 

4) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Żuromińskiego z przeznaczeniem 

na prowadzenie konsultacji i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych tym uzależnieniem. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie. 

 

Sposoby realizacji zadania: 

1) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieżuniu 

(GKRPA), polegająca głównie na: 

- przyjmowaniu wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji, 

które powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od 

obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócenie spokoju lub porządku 

publicznego, 

- prowadzenie rozmów motywujących do leczenia z osobami, co do których wpłynęło 

zgłoszenie, 

- kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,   



 
 

- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym i składanie wniosków o 

wszczęcie postępowania zmierzającego do leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w 

Mławie, 

- wydawanie opinii co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z 

uchwałami Rady Miejskiej w Bieżuniu, 

- opiniowanie wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych przez różne podmioty, 

- udział w szkoleniach problemowych i konferencjach (za które przysługuje zwrot kosztów 

udziału, podróży, oraz innych kosztów).  

2) Dofinansowanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią i zagrożonych uzależnieniami (w tym wyjazdy na 

„Białe szkoły” i „Zielone szkoły”). 

3) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dzieciom z 

rodzin, w których występują problemy uzależnień i przemoc domowa. 

4) Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania 

przemocy domowej w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe lub 

narkotykowe. 

5) Finansowanie warsztatów profilaktycznych czy zajęć dla rodziców i opiekunów dzieci 

uczestniczących do szkół i świetlic z terenu gminy Bieżuń w celu podniesienia kompetencji 

wychowawczych, społecznych. 

6) Udział w konferencjach i kampaniach społecznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom, leczenia i terapii uzależnienia oraz wdrażania pomocy dzieciom i dorosłym  z 

rodzin z problemem uzależniania od alkoholu lub narkotyków, lub przeciwdziałania 

przemocy.   

 

3. 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. 

 

Sposoby realizacji zadania: 

1) Realizacja na terenie placówek oświatowych rekomendowanych i autorskich programów 

profilaktycznych, w tym także o wymiarze środowiskowym, (dotyczy: kosztów 

wynagrodzenia realizatorów zajęć programowych, kosztów zakupów materiałów i artykułów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć, doposażenia placówek, na terenie których realizowane są 

programy profilaktyczne w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrożeniu przyjętych 

programów). 

2) Wsparcie materiałowe i finansowe działań profilaktycznych prowadzonych w okresie 

wakacyjnym i feryjnym na rzecz dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, oraz tych, których 

udział w zorganizowanych formach pomocy w trakcie roku szkolnego jest ograniczony z 

powodu dojazdów. 

3) Dofinansowanie lub finansowanie prelekcji, warsztatów, spektakli teatralnych, koncertów 

oraz konkursów np.: plastycznych, wiedzy, itp. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy 

domowej czy rówieśniczej dla dzieci i młodzieży. 

4) Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki 

uzależnień i przemocy (ulotki, broszury, plakaty, książki, czasopisma itp.). 



 
 

5) Dofinansowanie szkoleń, kursów i warsztatów profilaktycznych w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. 

6) Wsparcie finansowe pozalekcyjnych zajęć sportowych i imprez o charakterze rekreacyjno–

sportowym, będących elementem programu profilaktycznego uwzględniającego szeroki 

zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia (np. wyjazdy na basen, zakup sprzętu 

sportowego). 

7)  Współpraca z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej 

profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, uzyskania pomocy dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych, działań profilaktycznych podejmowanych na terenie miasta i gminy 

Bieżuń. 

8) Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 

9) Organizacja i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych (w tym seniorów). 

10) Zlecenie przeprowadzenia w roku 2022 diagnozy problemów społecznych na terenie 

Miasta i Gminy Bieżuń. 

 

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz 

osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Sposoby realizacji zadania: 

1) Dofinansowywanie działań instytucji, organizacji i stowarzyszeń społecznych, 

kulturalnych i sportowych mających charakter działań związanych z zapobieganiem 

powstawaniu problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy lub zmniejszających 

skutki tych problemów – szczególnie w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży. 

2) Udostępnianie nieodpłatnie lokalu dla grup samopomocowych działających na terenie 

Miasta i Gminy Bieżuń. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Sposoby realizacji zadania: 

1) Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem 

przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w przypadku informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach.  

2) Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej określającej zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

3) Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

 

V. REALIZATORZY I PARTNERZY 

 

Głównym realizatorem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2022 jest 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieżuniu, powołana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń. Istotą właściwej realizacji Programu jest współpraca 

wielu podmiotów.  



 
 

 

 

Partnerzy:  

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu, 

- Punkt Konsultacyjny w Bieżuniu, 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Bieżuniu, 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu, 

- Placówki służby zdrowia, w tym zakłady lecznictwa odwykowego, 

- Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Bieżuń, 

- Policja, 

- inne instytucje, podmioty i służby społeczne. 

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BIEŻUNIU 

 

1. Za udział w posiedzeniach Komisji, jej członkom  przysługuje wynagrodzenie. Ustala się 

wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 

roku 2022 za udział w jednym posiedzeniu komisji w ilości nie większej niż 13 posiedzeń w 

roku. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje, jeżeli członek Komisji 

uczestniczył w całym posiedzeniu lub uczestniczył w kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście 

obecności dołączonej do protokołu z posiedzenia, lub podpis na protokole kontroli. 

3. Wydatki na wynagrodzenia, szkolenia członków Komisji, oraz zakup materiałów i sprzętu 

do obsługi GKRPA realizowane są ze środków budżetu Gminy przeznaczonych na realizację 

zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, określonych w niniejszym Programie. 

5. Za udział w rozprawie sądowej członkowi GKRPA przysługuje zwrot kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym lub przejazd pojazdem służbowym. Dokumentem potwierdzającym 

udział w rozprawie sądowej jest delegacja wystawiona przez Urząd Miasta i Gminy Bieżuń i 

potwierdzona przez sekretariat sądu. 

 

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za 

wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz innych środków 

budżetowych przeznaczonych na ten cel. 

Środki przeznaczone na realizację Programu, a niewykorzystane w roku 2022, zostaną 

przesunięte odrębną uchwałą na zadania planowane do realizacji Programu w roku 

następnym. 



 
 

Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

zawartych w niniejszym Programie prowadzi Pełnomocnik ds. Uzależnień. 

 

VIII. PRELIMINARZ WYDATKÓW Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO 

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I 

GMINY BIEŻUŃ NA ROK 2021  

 

l. p. Kierunek działania Wydatki w zł 

1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych 

79.950 w tym: 

1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami. 

15.000 

1.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień 

pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony 

przez przemocą w rodzinie. 

40.000 

1.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej                                    

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych      

i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci                                

i młodzieży. 

18.950 

1.4 Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkotykowych i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

3.000 

1.5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

3.000 

2 Przeciwdziałanie narkomanii 10.050 w tym: 

2.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób dotkniętych narkomanią, współuzależnionych oraz 

zagrożonych uzależnieniami. 

3.000 

2.2 Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

4.050 

2.3 Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji 

pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkotykowych. 

3.000 

 

 

 



 
 

 

 

 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Nadzór nad realizacją zleconych zadań oraz ich formalne i finansowe rozliczanie 

prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień. Po zakończeniu realizacji zadania 

podmioty zobowiązane są do przedstawienia sprawozdań ze swojej działalności. 

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu za rok 2022, Burmistrz Miasta i Gminy 

Bieżuń przedkłada Radzie Miejskiej w Bieżuniu w terminie do 31 marca 2023 roku. 

Podmioty chcące realizować zadania w ramach Gminnego Programu zobowiązane są 

do złożenia wniosków zawierających merytoryczny opis projektu i kosztorys. Wnioski należy 

składać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieżuniu co 

najmniej 14 dni przed terminem, w którym projekt ma być zrealizowany. Komisja rozpatruje 

wnioski na posiedzeniach, opiniuje je i przekazuje do akceptacji Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Bieżuń.  

 

 


