SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ”
W 2018 r.

Szepietowo 2019

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r. został podjęty uchwałą Nr XXXI/231/18 Rady Miejskiej w Szepietowie w dniu 15
lutego 2018 r.
Podstawowym celem Programu było ustalenie zadań do realizacji w 2018 roku związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu, wynikających z:



ustawy z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

oraz z „Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych w 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych”.
Program skierowany był do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z
problemem uzależnień bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia tj.:





do osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadmiernie pijących,
do osób uzależnionych od narkotyków i innych zagrożeń społecznych ,
do rodzin w/w osób ,
do dzieci i młodzieży szkolnej.

Źródłem finansowania Programu były dochody uzyskane z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Szepietowo (stan na dzień 31.12.2018r).
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W 2018 r. do Gminy Szepietowo wpłynęło:
1) 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży, na podstawie tych wniosków wydano łącznie 15 zezwoleń, w tym:
a) 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;
b) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa);
c) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu
2) 18 wniosków o jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizacja założeń Programu przedstawia się następująco:

 w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków
1) wypłacono wynagrodzenia dla biegłych sądowych - specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii
za wykonanie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych
na leczenie odwykowe,
2) dokonano opłat sądowych w związku ze złożonymi wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe,
 w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1) kontynuowano funkcjonowanie w budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie Punktu
Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i innych uzależnień oraz członków ich rodzin. Z
tego tytułu wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty ds. terapii uzależnień. Z indywidualnych porad
psychologa skorzystało 18 osób w tym 14 osób z problemem alkoholowym i innym uzależnieniem i 4
członków rodzin osób uzależnionych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie. W sumie odbyło się 58
porad.
W grupie wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób będących członkami rodzin, w których
występuje problem nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych i hazardu oraz przemoc
korzystało 5 członków rodzin (żon), w sumie odbyły się 4 spotkania.
Ze środków zakupiono alkomat na potrzeby Punktu Konsultacyjnego.
2) przekazano środki finansowe na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.
Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem w
ramach konkursu ofert zorganizowało dla 15 dzieci kolonie w Bańskiej Niżnej. Natomiast 10 osób
przebywało na koloniach terapeutyczno-rozwojowych w Jastarni nad Morzem Bałtyckim.
Organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku.
3) przekazano środki finansowe na organizację gminnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie, „Nasze
bezpieczeństwo”. Konkurs corocznie przeprowadzany jest w Szkole Podstawowej w Szepietowie przy
udziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
 w zakresie prowadzenia 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,
1) przekazano środki finansowe na realizację programów profilaktycznych:
1. program profilaktyczny na dzień dziecka i dzień sportu „Razem Łatwiej” w SP w Dąbrówce
Kościelnej,
2. program profilaktyczny na dzień rodziny „Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja” w SP w
Wojnach-Krupach,
3. program profilaktyczny „Poprzez sztukę i zabawę Rodzina wolna od przemocy” w SP w
Szepietowie,
4. Gminny konkurs Plastyczny „Rodzina – miłość, wsparcie i tradycja” organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
5. spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli na temat: „Wczesne rozpoznawanie i
interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych”,

6. przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej w SP Wojnach-Krupach.
W ramach działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Szepietowie bezpłatnie zorganizowano
i przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny „FRED GOES NET” z grupą selektywną
uczniów przez terapeutów z Ośrodka Etap z Białegostoku.
2) przekazano środki finansowe na zakup do szkół z terenu naszej gminy, materiałów edukacyjnych
(ulotki, broszury) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz substancji
psychoaktywnych i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie,
3) przekazano środki finansowe na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z kultury fizycznej we wszystkich
szkołach oraz przedszkolu z terenu gminy: nauka jazdy na rowerze, zajęcia taneczne, tenis stołowy, gry
i zabawy ruchowe, piłka siatkowa, piłka nożna.
4) przekazano środki finansowe na organizację zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym oraz z rodzin zagrożonych.
Zabawa odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie. W przygotowaniu brali udział
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, Gminnego Ośrodka
Kultury w Szepietowie oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Szepietowie. Spotkanie choinkowe odbyło się z udziałem harcerzy 5 Drużyny Harcerskiej im.
Powstańców Warszawskich w Szepietowie. Poczęstunek, koncert kolęd w wykonaniu grupy wokalnej
GOK w Szepietowie, gry i zabawy choinkowe, krótka prelekcja na temat zasad bezpieczeństwa podczas
zbliżających się świąt i ferii zimowych oraz zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania
innych substancji odurzających - to wszystko złożyło się na spotkanie choinkowe.
 w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1) przekazano środki finansowe na realizację zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin
Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem,
2) przekazano dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W okresie sprawozdawczym członkowie komisji wzięli udział w szkoleniu w zakresie nowelizacji
ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W ciągu 2018 roku komisja odbyła 11 posiedzeń oficjalnych i kilka spotkań roboczych z
osobami, które nadużywają alkoholu i wymagają pomocy lub z ich najbliższą rodziną oraz w związku z
wydanymi postanowieniami dotyczącymi punktów sprzedaży alkoholu.
W 2018 r. do GKRPA wpłynęło 11 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktycznomotywacyjnych i podjęcie leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu. Wnioski do Komisji złożyli:
członkowie najbliższej rodziny, Komenda Powiatowa Policja w Wysokiem Mazowieckiem i Posterunek
Policji w Szepietowie, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Lokalny Zespół
Interdyscyplinarny. Ponadto w stosunku do 8 osób komisja kontynuowała postępowania rozpoczęte w
2017 roku. Z osobami zgłoszonymi i członkami rodzin przeprowadzano 81 rozmów profilaktycznomotywujących, w tym z 39 kobietami i 42 mężczyznami.
Na posiedzeniu komisji podjęto decyzje wobec osób zgłoszonych do jej postępowania, tj.:
1. kierowano na leczenie, terapie i do punktu konsultacyjnego,

2. w przypadku 2 osób kierowano do biegłych celem badania i wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia,
3. w przypadku 2 osób kierowano wnioski do sądu rejonowego o zobowiązanie do leczenia
przymusowego,
4. wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych,
5. z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne oraz
pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych
z nadmiernym spożywaniem alkoholu,
6. przeprowadzono rozmowy z członkami rodzin osób z problem alkoholowych.
Wobec niektórych osób zawieszono postępowania, gdyż oświadczyły, że złożyły przysięgi w
kościele lub trwają w chwilowej abstynencji ze względu na swoje postanowienia. W ciągu roku jedna
osoba dobrowolnie podjęła leczenie w systemie stacjonarnym, dwie osoby podejmowały leczenie
ambulatoryjne, zaś jedna osoba zaprzestała nadużywania alkoholu z własnej woli.
W 2019 r. wobec niektórych osób będą kontynuowane postępowania.
W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 7
wniosków Burmistrza o zgodności wnioskowanego punktu sprzedaży alkoholu pod względem
usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szepietowo, zgodnie
z uchwałami Rady Miejskiej, tj. z uchwałą Nr XXXIV/2 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szepietowo
i uchwałą Nr XXXVI/252/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Szepietowo i obowiązującą od 21 sierpnia 2018 r. uchwałą
Nr XXXVI/268/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Szepietowo
Wydawanie opinii ma charakter obligatoryjny, wszystkie wydane opinie w formie
postanowienia były pozytywne, ponieważ spełniały warunki w/w uchwał Rady Miejskiej w Szepietowie.

Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia wydatki poniesione na realizację
poszczególnych zadań Programu w 2018 roku.
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