
Uchwała Nr XXXVIII/276/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2017.1875), art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016.487), art. 5 ust. 1
i art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U.2017.783) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 
2018 rok stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały oraz harmonogram działań związanych
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wraz z preliminarzem kosztów 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/276/17 

Rady  Gminy  Mińsk  Mazowiecki  

z dnia 26 października 2017r. 
  

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AL-

KOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI NA 2018 ROK 

 
 

   
ZADANIA  GMINY  : 

 

 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI  POMOCY TERAPEUTYCZNEJ  I  REHA-

BILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. 
 

 

1. Utrzymywanie stałych kontaktów z placówką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie oraz Powiatowym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym ds. uzależnień w Miń-

sku Mazowieckim, współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w w/w pla-

cówkach położonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki do których kierowani są 

lub zgłaszają się sami mieszkańcy gminy.  

 

2. Poszerzenie i udoskonalenie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym progra-

my ograniczania picia alkoholu. 

 

3.  Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z 

problemem alkoholowym i członków ich rodzin, sfinansowanie szkoleń osoby pracu-

jącej w w/w punkcie. 

 

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami mającymi w swo-

im statucie działania profilaktyczne i zapobiegawcze. 

 

4. Współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w świetlicach i szkołach funk-

cjonujących na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

 

5. Finansowanie zatrudnienia psychologa do pracy z osobami objętymi pomocą Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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II. UDZIELANIE RODZINOM, W  KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY AL-

KOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W 

SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE. 

 

 

1. Kierowanie na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych osób nadużywających alkohol, celem przeprowadzenia z nimi rozmów na temat 

dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

2. Kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, albo systematycznie zakłócają spokój lub po-

rządek publiczny  -  na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego. 

 

3. Kierowanie do sądu wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

4. Doposażenie placówek dla ofiar przemocy domowej w sprzęt niezbędny dla potrzeb 

prowadzenia zajęć, prowadzenie dyżurów telefonicznych oraz konsultacji specjali-

stycznych  (psycholog, prawnik, lekarz). 

 

5. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w 

zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej – organizowanych dla osób zatrud-

nionych w w/w placówkach, a także pracowników służb społecznych i instytucji sty-

kających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. 

 

 6. Informowanie członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu o możliwości uzyska-

nia bezpłatnego świadczenia zdrowotnego w zakresie terapii i rehabilitacji oraz pomo-

cy psychologicznej i socjoterapeutycznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

 
7. Zapewnienie w miarę możliwości rodzinom osób nadużywających alkohol, a w szcze-

gólności dzieciom z tych rodzin pomocy materialnej i wychowawczej oraz preferowa-

nie tych dzieci na kolonie letnie, zimowiska i obozy zgodnie z programem profilak-

tycznym. 

 

8. Tworzenie koalicji społecznej na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi przy współ-

pracy z  lokalnymi autorytetami.  

 

9. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym. 

 

10. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat FASD – spektrum płodo-

wych zaburzeń alkoholowych. 
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III. PROWADZENIE  PROFILAKTYCZNEJ  DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJ-

NEJ  I  EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZE-

GÓLNOŚCI DLA DZIECI  I  MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE PO-

ZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ 

DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH 

PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERA-

PEUTYCZNYCH. 

 

 
1. Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych rozwijających postawy słu-

żące zdrowiu i trzeźwości. 

 

2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych do-

tyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz przedwczesnej 

inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. 

 

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego, promocji zdrowego 

stylu życia w szczególności przez: działalność wychowawczą i zapobiegawczą dzieci i 

młodzieży w środowiskach zagrożonych uzależnieniami. 

 

4. Zaangażowanie uczniów w działania społeczne, udział w akcjach charytatywnych oraz 

współpraca z organizacjami działającymi na rzecz innych. 

 

5. Uczenie dorosłych wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na „picie szko-

dliwe„ (w czasie szkolnych  wywiadówek , zebrań wiejskich).   

 

6. Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli i  

wychowawców. 

 

7. Propagowanie możliwości wykorzystania sportu i turystyki jako czynników kształtu-

jących zainteresowania młodzieży, a także promowanie zdrowego i trzeźwego stylu 

życia. 

 

7. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi Kościołami w zakresie rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych, w celu propagowania pozytywnych wzorców zachowań 

i wartości. 

 

8. Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego oraz zajęć sportowych dla dzieci 

z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej. 

 

9. Systematyczne prowadzenie akcji propagandowych (instytucje, szkoły, miejsca pu-

bliczne w formie plakatów, ulotek, konkursów, festynów) na temat szkodliwości picia 

alkoholu, propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

10. Organizowanie wycieczek i obozów terapeutycznych w ramach programu, szczególnie 

dla dzieci z tzw.„grup ryzyka„.. 

    

11. Organizowanie w szkołach konkursów dla dzieci i młodzieży na tematy związane z 

problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innych uzależnień. 
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12. Tworzenie młodzieżowego wolontariatu do pracy z młodzieżą z tzw. „grup ryzyka„. 

 

13. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie rozwiązywania patologii 

rodzinnej. 

 

14.  Dożywianie dzieci objętych programami opiekuńczo-wychowawczymi i socjotera-

peutycznymi. 

 

15. Zaopatrzenie szkół w materiały edukacyjne dotyczące uzależnień i FASD. 
 

 

 

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB 

FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHO-

LOWYCH. 

 

 

1. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod kątem profilaktyki i za-

pobiegania uzależnieniom w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

2. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym który realizuje ustawę o przeciwdziała-

niu przemocy w rodzinie. Zgodnie z ustawą, obsługę techniczną zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

3. Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dla osób uzależnionych i ich rodzin na te-

mat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

4. Wsparcie materialne dla organizacji zajmujących się statutowo rozwiązywaniem pro-

blemów alkoholowych. 

 

5. Organizowanie publicznych konkursów ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym 

specjalizującym się w problematyce alkoholowej realizacji określonych zamierzeń 

wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych z jednoczesnym przekazywaniem środków finansowych na ich wykonanie. 
 

6. Zabezpieczenie środków finansowych na pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz szkolenia dla członków Komisji. 
 

7.  Współpraca z grupą wsparcia Al-Anon.  

 

 

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM ZA-

KAZU REKLAMY, ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 

18 I NIETRZEŹWYM NA KREDYT LUB POD ZASTAW ORAZ WYSTĘPO-

WANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZ-

NEGO. 

            

 

1. Bieżąca kontrola przestrzegania przez podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu przepisów ustawy, w szczególności pod kątem przestrzegania 
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zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18 – wykonywana przez 

Wójta Gminy lub z jego upoważnienia przez członków Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych. 

 

2. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepi-

sów ustawy – poprzez zawiadamianie organów ścigania o popełnieniu wykroczeń lub 

przestępstw. 

 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych okolicznościami sprawy, zgłaszanie przez 

Wójta Gminy lub z jego upoważnienia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziału w sprawie w charakterze oskarży-

ciela publicznego. 

 

4. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu prawnych 

regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, a także umiejętności odmawiania 

im sprzedaży napojów alkoholowych. 
 

5. Współpraca z Policją w zakresie stosowania na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

przepisów prawa dotyczącego obrotu napojami alkoholowymi oraz związanych z za-

kazem reklamy i promocji napojów alkoholowych, w szczególności skierowanej do 

młodzieży. 
 

 

 

VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZO-

WANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. 
 

 

VII. FINANSOWANIE WYKONANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO  

PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AL-

KOHOLOWYCH. 

 

Zadania określone w Programie są zadaniami własnymi Gminy, ich realizacja finan-

sowana jest  ze środków pochodzących z pobieranych przez Gminę opłat za korzysta-

nie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

VIII. SKŁAD, ZADANIA I ZASADY WYNAGRADZANIA GMINNEJ KOMISJI  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

 

1. W celu realizacji Gminnego Programu Wójt Gminy powołuje Gminną Komisję Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych 

 

2. W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie  profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzące z różnych środowisk społeczno 

- zawodowych funkcjonujących  na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

 

3. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów al-

koholowych w zakresie określonym w harmonogramie zadań, a w szczególności po-

dejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnio-
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nej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowe-

go. 

 

4. Gminna Komisja wykonuje swoje zadania wynikające z harmonogramu na posiedze-

niach, którym przewodniczy Przewodniczący oraz w terenie wykonując czynności 

kontrolne. 

      

5. Ustala się wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz innych czynnościach komi-

sji potwierdzonych protokołami, liczone procentowo od przeciętnego wynagrodzenia 

obowiązującego w kwartale, w którym pracowała Komisja, ogłoszonego w Monito-

rze Polskim w Komunikacie Prezesa GUS, ustalonego na podstawie art. 20 pkt. 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. 2017.1383) w wysokości: 

 10% - tego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji 

 7% - tego wynagrodzenia dla Członków Komisji. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXVIII/276/17 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 26 października 2017 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI NA 2018 ROK 

 

 

Zjawisko narkomani staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. 

Wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup społecznych. Najła-

twiejszym obiektem uzależnień są dzieci i młodzież.  

Wzrasta również liczba młodzieży zażywającej środki uspokajające i nasenne. 

Celem programu jest zainicjowanie długofalowego procesu związanego z : 

1. działalnością wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. 

2. leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych. 

3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 

 

 

ZADANIA GMINY: 
 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABI-

LITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH 

UZALEŻNIENIEM. 

 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

2.  Finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami 

uzależnionymi od narkotyków i współuzależnionymi. 

3.  Współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami mogącymi udzielić pomocy osobom 

uzależnionym od narkotyków i współuzależnionym. 

 

 

II.  UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NAR-

KOMANII, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ. 

 

1. Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy narkomanii. 

2. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla rodzin, w których wy-

stępują problemy narkomanii. 

3. Udzielenie pomocy psychologicznej rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków. 

4. Współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem narko-

manii. 

 

Zadania wymienione w pkt.I i II realizuje Wójt Gminy. 
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III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, 

EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW NARKOMANII I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYW-

NYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PRO-

WADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW, A 

TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH 

W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

 

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych 

programów i warsztatów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczy-

cieli i rodziców. 

2. Dofinansowywanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 

3. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych. 

4. Współpraca z mediami w zakresie przekazywania wiedzy na temat profilaktyki i rozwią-

zywania problemów narkomanii. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzę-

du Gminy oraz w gazecie lokalnej „Głos Ziemi Mińskiej”. 

5. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy na temat zdrowia wśród młodzieży. 

6. Promowanie zdrowego stylu życia oraz różnych form spędzania wolnego czasu poprzez: 

 inicjowanie i wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, 

 wspieranie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki, festyny, dys-

koteki, itp. 

7. Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczących wczesne-

go rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropo-

wych, środków zastępczych, Nowych Środków Psychoaktywnych oraz uzależnień beha-

wioralnych  i podejmowanie interwencji profilaktycznej; 

8. Zakup , opracowywanie i kolportaż materiałów informacyjno – edukacyjnych. 

 

 

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDO-

WYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PRO-

BLEMÓW NARKOMANII. 

 

1. Współpraca i wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na 

rzecz rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków. 

2. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. 

3. Współpraca ze służbą zdrowia. 

4. Współpraca z Kościołem w zakresie profilaktyki uzależnień. 

5. Dofinansowywanie szkoleń dla pracowników Policji, GOPS, członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu w kontekście pracy z osobami uzależ-

nionymi od narkotyków, nowych środków psychoaktywnych i ich rodzinami. 

 

Zadania wymienione w pkt.III i IV realizuje Wójt Gminy oraz Dyrektorzy Szkół. 

 

 

 

 

 

Id: D8B89B1F-F2B6-4A6C-A7D1-74059C103313. Podpisany Strona 9



V. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB 

UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM I INTEGROWANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

TYCH OSÓB Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTRAKTU 

SOCJALNEGO. 

 

1. Udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej; 

a) pomoc finansowa, 

b) pomoc rzeczowa, 

c) pomoc w postaci pracy socjalnej. 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

3. Współpraca z Punktem Konsultacyjnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mińsku Mazowieckim. 

Wyżej wymienione zadania realizuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

VI. FINANSOWANIE WYKONANIA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

 

Finansowanie zadań zapisanych w programie odbywać się będzie ze środków uzyskanych z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydzielonych w postaci odrębnego 

budżetu w wysokości  5.000 zł. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXXVIII/276/17 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 26 października 2017r. 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PRO-

GRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLO-

WYCH NA TERENIE GMINY MIŃSK MAZOWIECKI NA 2018r. ORAZ GMINNE-

GO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY 

MIŃSK MAZOWIECKI NA 2018r. WRAZ  Z PRELIMINARZEM  KOSZTÓW. 

 
 

 

Lp. 

 

Zadania szczegółowe do wykonania 

 

Osoby odpowie-

dzialne za reali-

zację 

 

Termin 

realizacji 

Koszty 

realizacji 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

I. 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNO- 

INFORMACYJNA I EDUKACYJNA 
 

1/ Zakup programów do szkolenia  pedagogów    

szkolnych, wychowawców, nauczycieli oraz 

innych programów w tym programów z za-

kresu przeciwdziałania narkomanii. 

      Zapewnienie szkolenia w/w osób przez 

uprawnionych prelegentów lub instytucje spe-

cjalistyczne. Finansowanie warsztatów szko-

leniowych dla dzieci, rodziców, nauczycieli. 
 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy , 

Dyrektorzy Szkół , 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 
 

 

 
 

 

 
 

2018r. 

 20.000,- 

 

 

2/ Zakup dla jednostek działających na terenie 

gminy materiałów informacyjnych oraz edu-

kacyjnych ( płyt, książek, ulotek itp.) o tema-

tyce alkoholowej i narkomanii oraz sprzętu 

niezbędnego do ich rozpowszechniania. 
 

 

Wójt Gminy,  

Dyrektorzy Szkół, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko- 

holowych 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co w mia-

rę potrzeb 
5.000,- 

 

3/Prowadzenie działalności Gminnego Punktu   

Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy (stałe co-

tygodniowe dyżury członków GKRPA, w okre-

ślonych godzinach).  

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko-

holowych 

 

 

2018r. 
- 

 

4/ Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimo-

wego z programem profilaktycznym dla  

dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk 

dotkniętych problemami alkoholizmu i nar-

komanii. 

 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko- 

holowych 
 

 

2018r. 

VII-VIII 
115.000,-    
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5/  Organizowanie w szkołach konkursów, warsz-

tatów, prelekcji dla dzieci  i młodzieży na te-

maty związane z problematyką przeciwdzia-

łania alkoholizmowi, narkomanii i innym uza-

leżnieniom. 

 

Wójt  Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoh. 

Dyrektorzy Szkół 
 

 

2018r. 

 

20.900,- 

  

6/ Podnoszenie kwalifikacji przez członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (obowiązkowe wynikające z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 

 

Wójt  Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

 

2018r. 

  

9.000,- 

 

7/ Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia 

członków Komisji oraz inne wydatki związa-

ne z pracą Komisji. 

 

 

Wójt Gminy, 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji  

Roz. Problemów 

Alkoholowych 
 

 

2018r. 

 

35.000,- 

 

8/ Zakup koniecznego wyposażenia i materiałów 

związanych z pracą Gminnej Komisji Roz-

wiązywania  Problemów Alkoholowych. 
 

 

Wójt  Gminy,  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

 

2.000,- 

 

II. 
 

POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILI-

TACYJNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 

 

1/ Utrzymywanie stałego kontaktu z  PCPR w 

Mińsku Mazowieckim w celu zapewnienia 

osobom potrzebującym bezpłatnej pomocy.  

 

 

 
 

 

 

Gminna Komisja  

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

 

 

 

2018r. 

 

 

2.100,- 

 

2/ Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych 

i ich rodzin.  
 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko-

holowych 
 

 

 

2018r. 2.000,- 

 

3/ Przeprowadzanie rozmów z osobami naduży-

wającymi alkohol lub narkotyki – na temat do-

browolnego poddania się leczeniu odwykowe-

mu (w Gminnym Ośrodku Konsultacyjnym i na 

posiedzeniach GKRPA). 

 

 

Gminna  Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 
 

- 
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4/ Wnioskowanie do sądu o wydanie orzeczenia o 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego – osób uzależnionych 

od alkoholu. 

 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 

 

4.000,- 

 

III. 

 

 

POMOC PSYCHOSPOŁECZNA, PRAWNA I 

MATERIALNA RODZINOM, W KTÓRYCH 

WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE   
 

1/ Zwiększenie skuteczności interwencji prawno-

administracyjnych wobec przemocy w rodzi-

nie związanej z nadużywaniem alkoholu. Pro-

pagowanie grup wsparcia dla osób doznają-

cych przemocy. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Wójt  Gminy,  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Zespół Interdy-

scyplinarny - Gru-

py Robocze 

 

 

 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 

 

- 

 

2/ Zbieranie i analiza informacji od Policji i in-

nych organów -  czy nie zachodzą przesłanki 

do wnioskowania o wszczęcie postępowania 

sądowego dot. obowiązku poddania się lecze-

niu odwykowemu. 

 

 

 

Wójt  Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 

 

- 

 

3/ Udzielanie porad prawnych osobom z rodzin, 

w których występują problemy alkoholowe, a 

w szczególności ofiarom przemocy. 

 

 

Radca prawny 

Urzędu Gminy 

 

 

2018r. 

w miarę 

potrzeb 

- 

 

 

4/ Udzielanie pomocy materialnej rodzinom z 

problemami alkoholowymi w postaci dofinan-

sowania kolonii, zimowisk, obozów, dożywia-

nie dzieci i młodzieży objętej programami wy-

chowawczymi i socjoterapeutycznymi, zakupy 

przedmiotów szkolnych potrzebnych do nor-

malnego funkcjonowania w środowisku szkol-

nym. 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowym 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 20.000,- 

 

  

5/ Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych - spor-

towych, artystycznych, edukacyjnych. w ra-

mach profilaktyki szkolnej i pozaszkolnej 

(świetlice środowiskowe realizujące programy 

szeroko pojętej profilaktyki uzależnień) 

    Promowanie aktywnych i zdrowych form spę-

dzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

poprzez wspieranie programów rekreacyjnych, 

sportowych, bazę sportową – kluby sportowe. 
 

 

Wójt Gminy 

2018r. 77.000,- 
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IV. 

 

 

OGRANICZENIE  DOSTĘPNOŚCI  DO 

ALKOHOLU 

 

1/ Dostosowanie uchwał Rady Gminy dotyczą-

cych zasad wydawania i cofania zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży alkoholu  do Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Rozwiązywania  Proble-

mów Alkoholowych. 

 

 

 

 

 
 

 

Wójt  Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 

 

- 

  

2/ Propagowanie na zebraniach wiejskich kultu-

ralnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz 

powstrzymywania się od spożywania  napojów 

alkoholowych o dużej zawartości alkoholu w 

celu zmiany struktury spożycia. 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

2018r. 

na bieżą-

co 
 

- 

 

3/ Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoho-

lowymi, w tym zasad wydawania i cofania ze-

zwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów al-

koholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. 

 

Wójt  Gminy 

 

 

2018r. 

na bieżą-

co 
 

- 

  

4/ Podejmowanie działań na rzecz modyfikacji 

sieci punktów sprzedaży (podawania napojów 

alkoholowych i zmniejszania nasycenia tej sie-

ci). 

 

Wójt Gminy 

2018r. - 

 

V. 

 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTY-

TUCJI, STOWARZYSZEŃ  SŁUŻĄCEJ 

ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW AL-

KOHOLOWYCH 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Współpraca z grupami anonimowych alkoholi-

ków oraz stowarzyszeniami trzeźwościowymi 

(np. klub abstynenta) działających przy para-

fiach, świetlicach, klubach, itp.  
 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

  

15.000,- 

 

2/Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 
Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko-

holowych 

 

2018r. 
- 
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3/Informowanie mieszkańców Gminy o proble-

mach związanych z alkoholizmem i narkoma-

nią – w Głosie Ziemi Mińskiej oraz o możliwo-

ściach uzyskania porad i pomocy osobom, ro-

dzinom oraz zainteresowanym tymi problema-

mi. 

 

Wójt Gminy 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów Alko-

holowych 

2018r. 

 
25.000,- 

 

4/Współpraca z Policją w Mińsku Maz.  
 

Wójt Gminy 2018r. - 

 

VI. 
 

DZIAŁALNOŚĆ DYSCYPLINUJĄCA 

 

1/ Stała współpraca z Komendą Powiatową Poli-

cji w Mińsku  Mazowieckim w zakresie obję-

cia nadzorem miejsc zagrożonych naruszenia-

mi norm prawnych przez osoby w stanie nie-

trzeźwym. 

 

 

 
 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

 

 

- 

 

2/ Prowadzenie systematycznej kontroli punktów 

sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – posiedze-

nia wyjazdowe komisji. 

 

 

Wójt Gminy i 

z upoważnienia 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania  

Problemów  

Alkoholowych 

 

 

2018r. 

 

 

23.000,- 

 

3/ Wspieranie działalności zmierzającej do       

ograniczenia nietrzeźwości wśród mieszkań-

ców gminy – wspieranie imprez lokalnych: so-

łeckich, przyparafialnych w organizacji pikni-

ków rodzinnych w których występują treści 

propagujące zdrowy tryb życia, bez alkoholu i 

innych używek, przyczyniające się do wzmac-

niania więzi rodzinnych). 

 

Wójt Gminy 

 
 

2018r. 20.000,- 

 

4/ Wszczynanie postępowań administracyjnych 

 w celu cofnięcia zezwolenia w przypadku 

 stwierdzenia naruszania przepisów dotyczą- 

 cych obrotu napojami alkoholowymi. 

 

 

Wójt  Gminy, 

  

2018r. 

 

 

- 

 

5/ Powiadamianie organów ścigania o popełnie-

niu wykroczeń i przestępstw wynikających z 

kodyfikacji prawnych. 
 

 

Wójt Gminy 
2018r. 

 
- 

 

6/ Publikacje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy i na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

przepisów karnych, zawartych w ustawie z dnia 

26.10.1982 r o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

Wójt  Gminy, 

 

 
 

2018r. 

 

 

- 
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    Razem:        395.000,- 

                                                        +  5.000,-  (środki finansowe przeznaczone na przeciw-

działanie narkomanii) 

 

 

 
UWAGA !   -    Wielkość zaplanowanych środków na koszty realizacji zadań może ulec 

zmianie w miarę napływu środków finansowych. Mogą również nastą-

pić przesunięcia środków na wykonanie zadań pierwszoplanowych. 
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