
                                             UCHWAŁA Nr XXXVI.242.2021
                                             RADY GMINY BABOSZEWO
                                                 z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Baboszewo na 2022 rok

    Na podstawie z art. 18. ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o  samorządzie
gminnym (tj.  Dz.  U. 2021. poz.1372 ze zm.) art.  41 ust  1, 2, 5 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj.  Dz.  U.2021.  1119  )  oraz  art.  10  ust  3  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (tj.  Dz.  U.  2020.  2050  ze  zm.  )  Rada  Gminy
Baboszewo uchwala co następuje;

§ 1
Uchwala  się  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Baboszewo
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki 



Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI.242.2021

z dnia 29 grudnia 2021 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 r.                      

Dokumentem  prawnym  stanowiącym  podstawę  do  corocznego  uchwalania
niniejszego programu są :

1.Ustawa  z  dnia  26  października  1982r  o  wychowaniu  w  trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2021. 1119)Ustawa z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2020. 2050 ze zm.)

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, stanowi
część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest on uchwalany
każdego  roku  i  obejmuje  swoim  zakresem  lecznictwo  odwykowe,  działalność
profilaktyczną,  pomoc  dzieciom  i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  oraz
działalność edukacyjną.
1.Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  i  Przeciwdziałaniu  Narkomanii  uwzględnione  zostały  wskazówki
rekomendacji  do  realizowania  i  finansowania  gminnych  programów  profilaktyki
i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  w  2022  roku  Państwowej  Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  i  Narkomanii  na  2022  rok  kierowane  są  do  mieszkańców gminy,
szczególnie  do  osób  uzależnionych  od alkoholu  i  innych  używek,  ich  rodzin,  do
dzieci  i  młodzieży  oraz  wszystkich,  którzy  doświadczają  przemocy  w  rodzinie.
Przyjęte w Programie działania mają na celu inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
wpływających na zmianę obyczajów w zakresie struktur oraz sposobu spożywania
napojów  alkoholowych.  Program  zapewnia  podjęcie  działań  na  rzecz  trzeźwości
w   naszej  gminie,  przeciwdziała  powstawaniu  nowych  problemów,  oraz  wspiera
wszelką działalność w tym zakresie.
                   

                        

                              



                               Diagnoza stanu problemów alkoholowych 

Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: 
bezrobotni i ich rodziny, rodziny niepełne, ludzie młodzi w tym młodzież 

szkolna. 
Skutki alkoholizmu w społeczeństwie to: przemoc w rodzinie, niewydolność 
 wychowawczo-opiekuńcza, ubożenie rodzin, rozpad więzi rodzinnych, wzrost agresji i 
przestępczości, przyjmowanie negatywnych wzorców zachowań przez młodzież. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu 
Narkomanii współpracuje z pedagogami, którzy w roku szkolnym 2021r/2022r są 
zatrudnieni w szkołach na terenie naszej gminy. Gminę tworzą 42 sołectwa w których 
zamieszkuje 7853 osób. Na terenie gminy są 4 szkoły podstawowe, przedszkole, 
świetlica środowiskowa i  świetlice szkolne.  Świetlica środowiskowa obejmuje opieką 
30 dzieci w godzinach od godziny 13.00.-19.00. Z racji obostrzeń wynikających z 
istniejącej pandemii COVID19 , świetlica była nieczynna. Ze świetlic wiejskich korzysta
młodzież i dzieci zamieszkujące daną wieś, ze świetlicy szkolnej dzieci uczące się w 
danej szkole.

Dostępność alkoholu w Gminie Baboszewo :
  Limit sprzedaży napojów alkoholowych  :
 -75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży(detal)
 -30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży(gastronomia).
W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholowych na 
terenie Gminy Baboszewo podjęto Uchwałę Nr XLII/271/2018 z dnia 19 czerwca 
2018 r która ustala: maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
-do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 35 
-powyżej 4.5% do 18% (z wyjątkiem piwa) na 35
-na napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu na 35
Liczba istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych
 -15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży(detal)
 -5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży(gastronomia)

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania w 
stosunku do 190 osób nadużywających alkohol. W roku 2021 skierowano do Sądu     
15 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku podda-
nia się leczeniu odwykowemu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoby te wy-
rokiem Sądu mają obowiązek podjąć  terapię.  Od kwietnia 2021r na terenie naszej 
gminy zatrudniona jest terapeutka uzależnień, która przyjmuje we wtorki w godzi-
nach od 08.00-14.00. Z jej pomocy korzysta obecnie 12 osób. Są to nie tylko osoby 
nadużywające alkohol, ale też członkowie ich rodzin (żony i matki).  Dwie osoby od-
były terapie w ośrodkach zamkniętych. Z  osobami przeprowadzono rozmowy moty-



wacyjne i zobowiązano do uczestnictwa w terapii. Pozostałe osoby motywowano do 
zmiany szkodliwego picia alkoholu. 
Zjawisko przemocy często łączy się nadużywaniem alkoholu, bezradnością w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Nadal jest to temat wstydliwy, często 
zatajany, aż do chwili zaistnienia sytuacji drastycznych i bezpośredniej przemocy 
fizycznej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania w 
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz 
przeciwdziałania przemocy w różnych formach:
- współpracuje z Sądem , Poradnią Terapii Uzależnień od alkoholu ,,SZANSA”,  
Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Szkołami,Wolontariatem działającym na terenie gminy Baboszewo, Ośrodkiem 
Zdrowia.
Dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz przemocą uczestniczą w 
zajęciach świetlicowych oraz mają zapewniony udział w zorganizowanych formach 
wypoczynku, a także dożywianie w stołówkach szkolnych.

    Cele  Programu 
     

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawisk 
przemocy.

2. Zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu, promocja zdrowego stylu życia, 
rozwijanie postaw sprzyjających temu zachowaniu.

3. Ograniczenie używania i dostępności do narkotyków i innych środków 
psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów.

                                             
                                                       Rozdział I
Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1.Kontynuację pracy punktu konsultacyjnego.
Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:
a)Motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii
w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
b)Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do 
zmiany wzoru szkodliwego picia.
c)Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i 
informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
d)Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
e)Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i 
kompetencji poszczególnych służb i instytucji na terenie gminy, powiatu i 
województwa mazowieckiego.



f).Zatrudnienie terapeuty uzależnień . Możliwość zwiększenia ilości godzin w razie 
zaistniałych potrzeb
2.Współpraca z Państwową agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałaniu Narkomanii

                                                            Rozdział  II
Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 
rodzinie.

Zadanie będzie realizowane poprzez:
1.Pomoc dzieciom z rodzin z problemem w których występują problemy alkoholu i 
narkomanii
a)Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki.
b) Organizacja spotkania choinkowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
c)Prowadzenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Baboszewie 
Zadania świetlicy:
-Organizacja wolnego czasu , prowadzenie zajęć tematycznych .
-Współpraca z rodziną dziecka .
-Indywidualne spotkania z dziećmi i zajęcia w grupie .
-Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z problemami szkolnymi , rodzinnymi ,   
związanymi z relacjami z rówieśnikami .
 Świetlica zapewnia dzieciom fachową pomoc i opiekę po zajęciach szkolnych. 
Wsparcie to m. in. bezpieczne miejsce, w którym dzieci uczą się alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, pomoc w rozwiązywaniu problemów, odreagowanie 
napięć, nauka wyrażania własnych uczuć, wyrównanie braków szkolnych, 
poszerzenie wiedzy na temat uzależnień, zachowań destrukcyjnych.
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
a)Podejmowanie interwencji wobec przemocy w rodzinie.
b) Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy                    
w rodzinie, poprzez kontynuację działań zespołu interdyscyplinarnego .
c)Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska 
przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym i przeciwdziałaniu
narkomanii.
                                            
                                                       Rozdział III
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 

    Zadanie będzie realizowane poprzez:



1.Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Środowiskowej w 
Baboszewie.
2.Dofinansowanie szkół podstawowych, w rozwijaniu działań profilaktycznych 
poprzez realizacje programów profilaktycznych, warsztatów, przedstawień 
teatralnych, spektakli z zakresu profilaktyki.
3.Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki poprzez zakup książek, ulotek, broszur, plakatów informatorów
z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla szkół , punktów handlowych.
4.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich 
kampaniach, i przy współpracy z Wolontariatem działającym na terenie gminy 
Baboszewo.
5.Wspomaganie inicjatyw młodzieży i stowarzyszeń propagujących trzeźwość i nie 
używanie narkotyków i przemocy poprzez udzielanie im porad, pomocy 
organizacyjnej oraz dofinansowanie do imprez kampanii, konkursów i innych 
przedsięwzięć bez alkoholu narkotyków i przemocy.
6.Szkolenia osób podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki 
obejmującej problematykę narkomanii, alkoholizmu oraz przemocy , w szczególności
dla pracowników: szkół, świetlic, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policji.
7.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu 
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania  zasad sprzedaży 
napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.
8. Realizacja działań informacyjno – edukacyjnych związanych z nietrzeźwością na 
drogach.
9. Finansowanie zakupów – materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań 
Punktu Informacyjno Konsultacyjnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych
10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży ,w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a 
także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
                                                 
                                                        Rozdział IV
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych                    
służącej rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii                             
  
  Zadanie będzie realizowane poprzez:
1.Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących działania z ustawy o                 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez zawieranie umów 
na realizację zadań.
2. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, pracownikami socjalnymi 
mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.



3. Współpraca z Sądem w sprawie kierowania na obowiązkowe leczenie, koordynacja
działań z kuratorami sądowymi i społecznymi.
4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 
                                                     
                                                           Rozdział V
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 
art. 131i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
sprzedaży alkoholu nieletnim, nie trzeźwym, pod zastaw na kredyt oraz reklamy 
napojów alkoholowych.
2.Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy
3.Prowadzenie kontroli przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie egzekwowania postanowień                                                 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz                
wnioskowanie o cofnięcie zezwoleń i środków przewidzianych w obowiązujących  
przepisach.
4.Kontynuowanie współpracy z Policją w celu: egzekwowania przestrzegania zasad 
obrotu napojami alkoholowymi oraz zakazu publicznego picia alkoholu.

                                  
                                               Rozdział VI

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej.

Zadanie będzie realizowane poprzez:
1.Umożliwienie osobom po odbytej terapii odwykowej podjęcie pracy.

                                                  Rozdział VII
Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 
działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia.
1.Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z 
jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Zaproszenie na rozmowę osoby co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej 
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art.24 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i poddaniu się leczeniu odwykowemu.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego .



                                              
                                               Rozdział VIII
Kompetencje Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych .                                                                                                               

            
1. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywaniu                            
 Problemów Alkoholowych i Narkomanii
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze                             
profilaktyki.
3.Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży.

          4. Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami
         wnioskowanymi o zastosowaniu leczenia odwykowego.

5. Sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego, o zobowiązanie do                           
podjęcia leczenia odwykowego.                                                                                      

           6.Wystąpienie w Sądzie jako oskarżyciel osób których skierowano
         wnioski do Sądu o podjęcie leczenia odwykowego
          7.Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
         alkoholowych.
           8. Rozpatrywanie pism dotyczących problematyki uzależnień i profilaktyki 
         wpływających do Urzędu Gminy.
           9.Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i 
         spożycia napojów alkoholowych w punktach handlowych.
         10.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa
         posiedzenia w miarę potrzeb.

Komisja podzielona jest na dwa zespoły
- Zespół do prowadzenia rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami

           uzależnionymi, współuzależnionymi i przemocą w rodzinie.
         - Zespół do prowadzenia kontroli podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż
          napojów alkoholowych.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

1.Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów                                          
Alkoholowych Przewodniczącemu Gminnej Komisji przyznaje się ryczałt miesięczny
w wysokości 800 zł brutto płatne na koniec każdego miesiąca; dla członków Gminnej
Komisji ryczałt wysokości 125 zł brutto za każde posiedzenie komisji. Podstawą do 
wypłaty jest udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liście obecności.
2.Członkom Gminnej Komisji delegowanych w sprawach związanych z
działalnością komisji po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji przysługuje zwrot 
kosztów podróży na zasadach przewidzianych z tytułu podróży służbowych  
wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi       



zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z   
tytułu podróży służbowej (Dz. U z 2013r poz. 167.)

Postanowienia końcowe
1.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Urząd Gminy Baboszewo we współpracy z 
innymi podmiotami w tym: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Baboszewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówek 
Oświatowych, Policji.
2.Środki uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii
3.Na realizację zadań gminnego programu w 2022 roku przeznacza się środki 
finansowe: 
-za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  -      121 983,17 zł
                                         budżet przeznaczony na rok 2022    -      145 000,00 zł

                                                                               Opracowanie:
                                                                         Przewodniczący  GKRPA
                                                                                  Zofia Sędzicka
 


