
 

Uchwała Nr III/11/14 

Rady Gminy  Kobylin-Borzymy 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318) i art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz.1356, poz.405), Rada Gminy Kobylin-Borzymy   uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

      Krzysztof Targoński 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik do Uchwały Nr III/11/14 

         Rady Gminy Kobylin-Borzymy 

                                                                                          z dnia  30 grudnia 2014 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 

 

ROZDZIAŁ I 

 

WSTĘP 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 

określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.). 

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią 

rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. 

Program jest integralną częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2006-2016 w Gminie Kobylin-Borzymy i jest zgodny z założeniami: 

1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.); 

2. Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2011-2015; 

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 

r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 

4. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobylin-Borzymy na lata 2011-2015. 

5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012 r. poz. 

124 ze zm.); 

ROZDZIAŁ II 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin-Borzymy w 2015 roku. 

 

Zadanie 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz od narkotyków a także członków ich rodzin. 

 



1. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu        

w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z problemem alkoholowym i ich 

rodzin. 

2. Udzielanie porad i informacji dla osób z problemem alkoholowym w zakresie 

możliwości korzystania z miejsc lecznictwa odwykowego. 

3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

4. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających                                       

w  przedmiocie   uzależnienia  od alkoholu  i opłacanie kosztów sądowych – opłaty 

stałej dotyczącej osób uzależnionych z terenu Gminy Kobylin-Borzymy, wobec 

których  Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski 

do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. 

5. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu 

dzieciom, młodzieży  będących alternatywą wobec używania alkoholu i narkotyków.       

6. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci                        

i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, oraz ich rodziców. 

7. Wspieranie organizacji, instytucji pozarządowych, stowarzyszeń realizujących 

programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne osób zagrożonych problemem 

alkoholizmu. 

8. Współpraca  i  dofinansowanie  placówek  lecznictwa  odwykowego  i  innych   

instytucji  zajmujących się terapią osób uzależnionych. 

9. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjno-dydaktycznych dotyczących istoty 

uzależnień i  przemocy. 

 

Zadanie 2.  

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

 
Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

 

1. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich bliskimi przez 

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kierowanie 

do innych osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną. 

2. Współdziałanie GKRPA i OPS ze szkołami i Posterunkiem Policji w Sokołach,                     

w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy. 

3. Rozwijanie współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu w Wysokiem Mazowieckiem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wysokiem Mazowieckiem, Prokuraturą i Sądem oraz innymi instytucjami w celu 

eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

4. Organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla poszczególnych grup 

zawodowych (pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych) stykających się             

z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.  

 

Zadanie 3.  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci, młodzieży i rodzin. 

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

 



1. Wspieranie i finansowanie Szkolnych Programów Profilaktycznych dla dzieci                                    

i młodzieży, a także dla ich rodziców.  

2. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom                  

i młodzieży, będących alternatywą wobec używek. 

3. Częściowe dofinansowanie obozów terapeutycznych i innych zorganizowanych form 

spędzania wolnego czasu (kolonii, wycieczek) dla dzieci i młodzieży prowadzonych 

według określonego programu terapeutycznego realizowanego przez przeszkolonych 

specjalistów.  

4.  Dofinansowanie wybranych imprez sportowych i innych, promujących zdrowy tryb  życia 

(np. Dzień Rodziny, Dzień Dziecka,  choinka  noworoczna).   

5. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych    podejmowanych  

     przez szkoły z terenu Gminy Kobylin-Borzymy. 

 

Zadanie 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych w gminie: 

 

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
 

1. Współpraca i wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką                            

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.    

2. Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, 

stowarzyszenia oraz osoby fizyczne realizowane m.in. w Poradni Odwykowej                         

w Łomży. 

3. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

Zadanie 5 

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

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem   w charakterze oskarżyciela publicznego 

 
Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

 

1. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 

napojów alkoholowych.  

2. Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia 

sprzedaży napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się 

w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, a także na kredyt lub pod zastaw. 

3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż  

napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży                                                   

z uchwałami  rady gminy dotyczącymi: 

a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

jak i w miejscu sprzedaży, 

b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 

 



ROZDZIAŁ III 

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 

kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uchwale Rady Gminy  Kobylin-Borzymy 

 

 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

 

ROZDZIAŁ IV 

Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

1. Realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych będzie realizowana przez Urząd Gminy Kobylin-Borzymy 

przy współpracy z Gminną Komisją  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, z  

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach oraz przez inne podmioty, 

którym zlecane są zadania gminnego programu  profilaktyki i  rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

2. Wójt Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Radzie Gminy. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zasady finansowania programu 

 

1. Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

na rok 2015 prowadzona będzie w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia             

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)  

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Kobylin-Borzymy w roku 2015 znajdować się będą na 

wyodrębnionym koncie w strukturze budżetu gminy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Kobylin-Borzymy 

 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kobylin-

Borzymy ustala się dietę w wysokości 100 zł za każde posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

obejmuje działania służące realizacji zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany 

postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Program 

posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z 

problemem alkoholowym i ich rodzinom. 

 

 
                                                                                         

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


