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Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz 

art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2050 z późn. zm.), zadania własne gmin w w/w zakresie są realizowane w ramach 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, 

podjętych do realizacji uchwałą rady gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii na rok 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 201/XXVI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020r. 

Zadania wytyczone przez ustawodawcę do realizacji stanowią ważny element profilaktyki 

społecznej w zakresie ochrony zdrowia. 

Na realizację zadań zawartych w programie zostały wykorzystane środki finansowe 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata ta 

stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację programu. 

Profilaktyka obejmuje działania zmierzające do ochrony ludzi przed wpływem czynników 

destrukcyjnych zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych 

sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do ograniczenia i eliminowania 

zachowań ryzykownych oraz wzmacniania czynników chroniących przed zagrożeniami. 

Zadania ujęte w programie były realizowane pod nadzorem Wójta Gminy przez pełnomocnika 

do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

osoby i organizacje, którym powierzono wykonywanie działań w tym zakresie. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje określone 

ustawowe zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

do których należy: 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 

 

W ramach swoich zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- przyjmuje zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu  

- wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie, 
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- kieruje na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu odwykowego, 

- przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym mającym na celu poddanie 

się przymusowemu leczeniu, 

- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej. 

W 2021 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 223 792,57 

zł. + opłata dodatkowa od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml - 21 838,80zł. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w 

tym okresie wyniosły 160 694,68 zł, w tym na realizację zadań z: 

➢ profilaktyki alkoholowej 151 177,03 zł; 

➢ profilaktyki narkotykowej   9 517,65 zł. 

 

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W „GMINNYM PROGRAMIE 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOTYKOWYCH” 

 

Zadanie I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym prowadzone były konsultacje i porady dla 

osób uzależnionych i ich rodzin. Konsultacje prowadzone przez członka GKRPA w każdy 

czwartek od 12: 00 – 14: 00 oraz rozmowy motywujące z osobami zaproszonymi w godzinach 

14.00 – 16.00. 

  W 2021 roku z pomocy osób pracujących w puncie korzystały osoby uzależnione oraz 

członkowie ich rodzin. Osoby pracujące w punkcie udzieliły 74 porady. Koszty 

funkcjonowania Punktu Informacyjno Konsultacyjnego wyniosły 83 406,18 zł, 

W 2021 roku uaktualniane były informacje w zakładce informacyjnej na stronie 

internetowej Urzędu Gminy pn. „Pomoc społeczna – Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych”. 

Członkowie GKRPA w 2021 roku podnosili kwalifikacje zawodowe, wydatki z tym 

związane wyniosły 780,00 zł w tym:  

• 26.02.2021r. „ Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy 

i miasta. Nowy Narodowy program Zdrowia na lata 2021-2025” kwota – 390,00 zł ; 

• 15.10.2021r. pt. „Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania 

problemów alkoholowych w 2022 roku na podstawie Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2021-2025”  kwota 390,00 zł. 
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Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

W 2021r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 

12  posiedzeń.   

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 3 wnioski o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydała stosowne postanowienia. 

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły w 2021 r. 

22 wnioski o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie osób na leczenie odwykowe dotyczyły, w 

tym: 

• 10 od członków rodziny, 

• 1 z Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• 4 z Ośrodka pomocy Społecznej, 

• 5 z Komisariatu Policji w Małkini Górnej, 

• 1 z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 

• 1 od sąsiadów. 

Kontynuowano postępowanie w stosunku do 14 osób zgłoszonych do komisji w roku 2020. 

Podkomisja do spraw prowadzenia rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu odbyła 

17 posiedzeń. Na rozmowę zaproszono 37 osób. Po zebraniu dokumentacji postanowiono 

skierować 10 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego oraz na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. Zawieszono 15 postępowań, 11 jest w trakcie realizacji. 

Koszty badania przez biegłych i koszty postępowania sądowego wyniosły – 5202,00 zł. 

Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i pracę w zespołach 

wyniosło – 10 715,00 zł. 

Finansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w Szkole Podstawowej 

nr 2 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, zwane 

„ŚWIETLICĄ 2016” są formą wychowania pozalekcyjnego przeznaczoną dla dzieci z rodzin 

zagrożonych problemem alkoholowym, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, dzieci 

wychowawczo zaniedbanych, a także uczniów dojeżdżających i z rodzin prawidłowo 

funkcjonujących – wydatkowano na ten cel – 8744,02 zł.  

Zadanie III 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. 

 23-24.02.2021r. zorganizowanych zostało 6 warsztatów profilaktycznych ON LINE dla 

uczniów klas 6 i 7  w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Leśnej 15 – 1050,00 zł. 

06-07.05.2021r. zorganizowanych zostało 6 warsztatów profilaktycznych ON LINE pt. 

„Rozwój kompetencji społecznych – rozwój dojrzałych wartości, umiejętność współpracy, 

szacunek dla innych, przezwyciężenie uprzedzeń, nauka kompromisu” dla uczniów klas IV, V, 

VI oraz „Stres i zaburzenia depresyjne wśród młodzieży” dla uczniów klas  VIIa, VIIb i VIII 
ze Szkoły Podstawowej w Prostyni  – koszt - 1050,00 zł.; 
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21.05.2021r. zorganizowane zostały 3 warsztaty profilaktyczne ON LINE pt. 

„Zdrowym być –sobą być. Równoważnia psychiczna w dobie COVID-19,  dla uczniów klas 1-

3, 4-6 oraz 7-8 ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewie– 510,00 zł. 

21.04.2021r. Gmina Małkinia Górna została partnerem projektu iDOC – 

multimedialnego, interaktywnego filmu, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz przesłany do szkół podstawowych na terenie gminy. Projekt porusza 

problemy społeczne m.in. depresję, alkoholizm, uzależnienie w sferze problemów dzieci 

i młodzieży, które nasilają się w dobie pandemii, -3075,00 zł. 

26.05.2021r. Gmina Małkinia Górna włączyła się w ogólnopolską kampanię 

edukacyjno - informacyjną „Zachowaj trzeźwy umysł”. W roku 2021 hasło przewodnie to „W 

poszukiwaniu szczęścia”. Kampania podejmowała problem uzależnień oraz promowała zdrowy 

styl życia a także aktywność prospołeczną, która jest alternatywą dla zachowań ryzykownych. 

W ramach kampanii uczniowie wzięli udział w 2 konkursach, nauczyciele otrzymali karty pracy 

i scenariusze do wykorzystania podczas zajęć. Szkoły otrzymały materiały informacyjne w 

formie papierowej i elektronicznej  - 1476,00zł.  

15.08.2021r.  na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej podczas 

akcji „Szczepimy się” Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie przy pomocy wolontariuszy wręczali materiały informacyjne dotyczące uzależnień, 

FAS, procedury Niebieskiej Karty a także zorganizowali konkurs profilaktyczny „Bezpieczne 

wakacje bez uzależnień” ” – 390,00 zł. 

05.09.2021r. zorganizowano podczas pikniku rodzinnego „Edukacyjny namiot 

profilaktyczny”, w którym prowadzone były zajęcia profilaktyczno – animacyjne z 

wykorzystaniem alkogogli i narkogogli oraz kuli bumperball, gabloty edukacyjnej z atrapami 

używek oraz materiałów profilaktycznych, koszt – 3900,00 zł.  

 

05.09.2021r. podczas pikniku prowadzona była akcja informacyjna przez przedstawicieli 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którzy wręczali 

uczestnikom pikniku materiały informacyjne dotyczące uzależnień, FAS, procedury 

Niebieskiej Karty a także zorganizowali konkurs profilaktyczny „Bezpieczne wakacje bez 

uzależnień. 

02 - 05.11.2021 r. zorganizowano warsztaty w ramach programu rekomendowanego 

„Debata” dla uczniów szkół podstawowych, udział w warsztatach wzięło 234 uczniów. Celem 

ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących 

przed progiem inicjacji alkoholowej - 2600,00 zł.   

Cele szczegółowe: 

• wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i 

zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm 

środowiskowych), 

• klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, 

•  wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków 

środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych 

– rodziców i nauczycie 
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W ramach przeprowadzonej akcji profilaktycznej odbył się konkurs na wykonanie pracy o 

tematyce profilaktycznej pod hasłem: „Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom”. Celem 

konkursu była m.in.: promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez 

upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, rozbudzenie kreatywności dzieci i 

młodzieży, uświadomienie im zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych 

oraz przedszkolaki z terenu Gminy Małkinia Górna. W ramach konkursu w szkołach 

podstawowych i przedszkolu przeprowadzone zostały pogadanki,  warsztaty, projekcje 

filmów profilaktycznych. Uczniowie wykonali prace o tematyce nawiązującej do hasła 

przewodniego. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział, przeznaczono na nie 

33 146,24 zł.  

 

Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

 W rozwiązywaniu problemów alkoholowych utrzymywano ścisłą współpracę 

z GKRPA, kuratorami, pracownikami OPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem 

Policji w Małkini Górnej, prokuraturą, Gminno – Miejskim Stowarzyszeniem Rodzin 

Abstynenckich „Rodzina”, Grupą AA w Małkini Górnej, Klubem Abstynenta „TANTAL”. 

Udostępniano nieodpłatnie lokal przy ul. Biegańskiego 3 na prowadzenie działalności 

grupy samopomocowej AA, która jest dobrowolnym, samopomocowym zrzeszeniem 

mieszkańców gminy Małkinia Górna a członkowie jej są anonimowi. Celem działania grupy 

jest wspomaganie alkoholików w utrzymaniu trzeźwości, liczba osób uczęszczających na 

spotkania jest zmienna. W celu rozpropagowania informacji o funkcjonowaniu grupy została 

utworzona zakładka na stronie internetowej Urzędu Gminy pn. „Pomoc społeczna” oraz 

udostępniane są informacje przekazywane przez grupę. Sfinansowano koszty eksploatacji 

lokalu - ogrzewanie + energia elektryczna + naprawy bieżące – 1150,24 zł. 

Sfinansowano pobyt jednej osoby w spotkaniu dla osób uzależnionych i ich rodzin  w 

Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości Zakroczymiu w dniach 04-07.03.2021r.- kwota 300,00zł. 

Dofinansowano organizację II Grand Prix Mazowsza w tenisie stołowym środowisk 

abstynenckich dla członków Ostrowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Rodzina” 

w dniach 21-22.08.2021r.- na kwotę 500,00 zł. 

Sfinansowano pobyt jednej osoby w spotkaniu dla osób uzależnionych i ich rodzin  w 

Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości Zakroczymiu w dniach 07-10.10.2021r.- kwota 300,00zł. 

Zadanie V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Współpracowano z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Małkini Górnej w zakresie 

wymiany informacji dotyczących podejmowanych interwencji w zakresie naruszania 

przepisów związanych z naruszaniem przepisów, w związku ze sprzedażą napojów 

alkoholowych. 
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13.05.2021r. członkowie GKRPA skontrolowali dwa punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

23.12.2021r. członkowie GKRPA skontrolowali jeden punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

09-21.09.2021r. przeprowadzono szkolenie terenowe sprzedawców w 31 punktach 

sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Małkinia Górna. Obejmowało ono dwa etapy: 

etap 1 - audyt tajemniczego klienta , 

etap 2 – szkolenie sprzedawcy w punkcie, przekazanie materiałów informacyjnych. 

Po szkoleniu opracowany został raport dotyczący weryfikacji wieku osób kupujących 

alkohol – 2400,00 zł. 

Wszczęto  3  procedury „Niebieskiej Karty” przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

 


