UCHWAŁA NR …………projekt
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE
Z DNIA ………………..

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm. ) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r. poz. 1119)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2021
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 28 listopada 2021 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK
I WPROWADZENIE
Spośród licznych problemów społecznych jakie występują w naszym kraju, problem
związany z alkoholem stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania strefy
moralnej, zdrowotnej i ekonomicznej społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód
społecznych, między innymi zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, wzrost przestępczości,
wypadki drogowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie.
Skala problemów związanych z nadużywaniem alkoholu jest na tyle poważna, iż każda gmina
zobligowana jest ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanej dalej ustawą do corocznego uchwalenia przez Radę Gminy
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Rada Gminy Kulesze Kościelne uznając trzeźwość mieszkańców za niezbędny warunek
moralnego dobra społeczności gminnej ustala niniejszy program. W programie na 2022 r. ujęte
zostały zadania nałożone na samorząd gminy przez art. 4¹ ustawy w zakresie wyznaczonym przez
istniejące potrzeby oraz możliwości ich realizacji.
1. Gmina Kulesze Kościelne wg stanu na 30.11.2021 r. liczy ogółem 3 061 mieszkańców, w tym :
1) dzieci i młodzieży do 18 roku życia – 637;
2) osób w wieku produkcyjnym – 1796;
Jak wynika ze statystyki liczba ogólna mieszkańców zmalała o 39 w porównaniu do roku 2020,
natomiast liczba dzieci i młodzieży do 18 roku życia zmalała o 4, liczba osób w wieku produkcyjnym
zmalała o 39.
2. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 30.11.2021 r. liczba bezrobotnych
w gminie Kulesze Kościelne wynosi 65, w tym 35 kobiet. W porównaniu do 2020 r. liczba ta zmalała
o 6, w tym kobiet liczba wzrosła o 2.
3. Na podstawie ustawy oraz uchwały Rady Gminy wydane są zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych :
1) Wydane zezwolenia na punkty sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych
w tym :
a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa – 10 punkty,
b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa) - 5
punkty,
c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 5 punkty;
2) Wydane zezwolenia na punkty sprzedaży gastronomicznej w tym :
a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa - 2 punkty,
b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa) - 1
punkt,
c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 2 punkty.
W porównaniu do 2020 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych utrzymuje się na
poziomie roku ubiegłego, natomiast liczba wydanych zezwoleń wzrosła o dwa.
Rada Gminy w odrębnej uchwale ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków
sprzedaży tych napojów.

Szczególny nacisk w programie położono na prowadzenie profilaktyki wśród dzieci
i młodzieży odnośnie picia alkoholu oraz kontrolę obrotu napojami alkoholowymi. Realizacja
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej „ gminnym
programem ” finansowana będzie między innymi z wpływów uzyskiwanych ze środków o których
mowa w art. 111 ustawy. Uznając, że profilaktyka przeciwalkoholowa i rozwiązywanie problemów
alkoholowych dla swej skuteczności wymaga znaczącego zaangażowania dużej grupy osób. Rada
Gminy Kulesze Kościelne uznaje za celowe udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy instytucjom,
stowarzyszeniom i osobom fizycznym, które podejmują i prowadzą działalność w tym zakresie.
II. OCENA SYTUACJI W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE DOTYCZĄCA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
W 2021 roku dokonano oceny skali problemów alkoholowych na terenie gminy Kulesze
Kościelne. Oceny tej dokonano na podstawie informacji pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Komisariatu Policji w Sokołach – pod który podlega teren gminy Kulesze Kościelne
i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z uzyskanych informacji wynika, że problem alkoholizmu występuje wśród mieszkańców
gminy. W 2021 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach
Kościelnych wpłynęło 7 wniosków o rozpoczęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia
odwykowego w tym 6 wniosków od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach w związku
z interwencją, gdzie wywołana była awantura pod wpływem alkoholu, 1 wniosek od Kierownika
GOPS. W roku ubiegłym wpłynęło 12 wniosków. Jak wynika z oceny sytuacji liczba osób
z problemami alkoholowymi zmalała o 5, sytuacja ulega polepszeniu.
GKRPA w Kuleszach Kościelnych podjęła działania w powyższej sprawie. W dwóch przypadkach
GKRPA wnioskowała do Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem o wszczęcie postępowania
celem zobowiązania do leczenia w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w warunkach stacjonarnych.
Sprawa jest jeszcze w toku.
Gminny ośrodek pomocy społecznej, objął bezpośrednią pomocą rodziny dotknięte
problemem alkoholowym, dzieci z terenu gminy korzystały z różnych form pomocy z GOPS
uzyskano następujące dane dotyczące tych rodzin :
- ilość osób samotnych, uzależnionych od alkoholu i korzystających z pomocy GOPS – 7
- ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywania alkoholu – 17
- ilość rodzin objętych bezpośrednią pomocą GOPS – 10
- ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzystają z różnych form pomocy GOPS - 28
Z informacji Komisariatu Policji w Sokołach wynika, że w roku 2021 na terenie gminy
Kulesze Kościelne stwierdzono :
1) 149 interwencji policyjnych, w tym 13 z udziałem osób nietrzeźwych, w ubiegłym roku
231 interwencji w tym 88 z udziałem osób nietrzeźwych;
3) 22 przestępstwa, w tym 5 z udziałem osób nietrzeźwych, w ubiegłym roku 28 przestępstw
w tym 11 z udziałem osób nietrzeźwych;
4) nie doprowadzono osób w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych
w Komendzie Powiatowej Policji w ubiegłym roku 1 osobę doprowadzono;
5) nie doprowadzono osób po spożyciu alkoholu do miejsca zamieszkania w celu
wytrzeźwienia, w ubiegłym roku 1 osobę doprowadzono do miejsca zamieszkania;
6) zatrzymano 5 kierowców w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości
w ubiegłym roku 14 zatrzymanych kierowców po spożyciu alkoholu.
III. KIERUNKI DZIAŁAŃ
Prowadzone będą następujące działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych które obejmować będą :

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
1) rozpatrywanie przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustalenie sposobu dalszego
postępowania;
2) udzielenie informacji na temat możliwości leczenia uzależnienia, wstępne motywowanie
do podjęcia terapii;
3) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania
wywiadów środowiskowych w sprawach osób nadużywających alkoholu;
4) Finansowanie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych;
5) Zwrot kosztów podróży osobom, uczestniczącym w mitingach w grupach AA na
terenie naszego województwa;
6) Przekazywanie informacji na temat punktów konsultacyjnych, ośrodków profilaktyki
i terapii uzależnień, osobom uzależnionym i ich rodzinom;
7) składanie wniosków do sądu o wszczęcie postepowania celem poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1) Współpraca ze szkołami i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie
organizowania dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci
z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie;
2) Współpraca z policją i przedstawicielami służby zdrowia w zakresie prowadzenia
szkoleń informacyjno- profilaktycznych;
3) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez
pomoc ofiarom przemocy domowej oraz współdziałanie z odpowiednimi instytucjami
mogącymi zapewnić pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną;
4) Współpraca z policja w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, wymiana informacji;
5) Współpraca z Zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie działającym w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
6) Finansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych oraz
rodzin wielodzietnych.
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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
1) Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie
umiejętności służących zdrowiu i trzeźwemu życiu;
2) Organizowanie konkursów profilaktycznych z nagrodami dla dzieci i młodzieży
propagujących idee prozdrowotne, antyalkoholowe i antynikotynowe;
3) Wskazywanie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Kulesze kościelne alternatywnych
form spędzania wolnego czasu; w szczególności poprzez:
a) organizowanie miejsc do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku, kół zainteresowań,
b) zakup książek, doposażenie w sprzęt sportowy na sali gimnastycznej, zakup strojów,
urządzeń elektronicznych itp.
4) zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli,
rodziców i uczniów oraz członków Komisji;
5) organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

6) dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych
patologią do:
a) kolonii i obozów;
b) turnusów rehabilitacyjnych;
c) innych form wypoczynku;
7) finansowanie opracowań programów terapeutycznych realizowanych w szkołach
Podstawowych;
8) refundacja kosztów podróży uczestnikom szkoleń z zakresu problematyki uzależnień
i przemocy w rodzinie;
9) finansowanie szkoleń w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu i przemocy
w rodzinie;
10) finansowanie dożywiania dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
11) wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym,
rekreacyjno-sportowym;
12) podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1) współdziałanie z policją, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, pracownikami
służby zdrowia, parafiami w celu udzielenia profesjonalnej pomocy rodzinom
z problemem alkoholowym oraz ofiarom przemocy w rodzinie;
2) wspieranie działalności instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz udział w finansowaniu:
a) klubu AA w Wysokiem Mazowieckiem;
b) innych- na podstawie umów i porozumień;
3) wspieranie działań zmierzających do ograniczania i pozbawiania przestępczości
I demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej, w szczególności przestępstw
związanych z nadużywaniem alkoholu;
4) współdziałanie z GOPS w udzielaniu pomocy z zakresu pracy socjalnej rodzinom
z problemem alkoholowym;
5) kontynuowanie współpracy z punktami konsultacyjnymi, ośrodkami profilaktyki i terapii
uzależnień w zakresie wymiany informacji, kierowania pacjentów.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
1) podejmowanie działań interwencyjnych wobec prowadzących promocję i reklamę
napojów alkoholowych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży;
2) podejmowanie działań interwencyjnych wobec przypadków sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw;
3) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu
wykrywania naruszeń ustawy;
4) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych;
5) przeprowadzenie odpowiednego postępowania pozwalającego na zgromadzenie
materiałów niezbędnych do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego w sprawach związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6) upoważnienie GKRPA do podejmowania działań kontrolnych w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
przepisów wydanych przez organy gminy na podstawie tej ustawy.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
1) Wspieranie osób wykluczonych społecznie, uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu
programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, którzy ze względu na swoją
sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym poprzez
uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej i Zatrudnienia Wspieranego;
2) Współuczestnictwo w organizowaniu i finansowaniu centrum integracji społecznej na
zasadach przyjętych przez zainteresowane gminy.
IV. ZASADY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 7 % minimalnego wynagrodzenia
za pracę pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności.
V. USTALENIA KOŃCOWE PROGRAMU
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki finansowe pochodzące z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
obejmuje działania służące realizacji podstawowych zadań własnych gminy, które są nakierowane na
zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

