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UCHWAŁA NR XXVII/189/21 

RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

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

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.),  

art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 2050) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie (Dz.U. 2020 r. poz. 218 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok  2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/Andrzej Pietruk 
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Załącznik 

do Uchwały Nr. XXVII/189/21 

Rady Gminy Międzyrzec Podlaski 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

NA ROK 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzyrzec Podlaski 2021 
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I. WSTĘP 

 
 Problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych są 

przedmiotem działań  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Problemy te wpływają negatywnie na funkcjonowanie społeczeństwa i zagrażają prawidłowemu 

funkcjonowaniu sfery moralnej, zdrowotnej i ekonomicznej społeczeństwa. Przede wszystkim 

uzależnienia destrukcyjnie wpływają na sytuację całej rodziny. 

Zadaniem niniejszego programu jest wskazanie działań do realizacji przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w 2021 r. 

 

 Program określa kierunki prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w oparciu o zadania własne gminy 

wyznaczone: 

 

• Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), 

• Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2020 r. poz., 218 

ze zm.), 

• Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2365), 

• Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050), 

• Wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

1.1. SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI 

 
Sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. odbywała się w 33 punktach. 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 

prowadzona jest tylko i wyłącznie na podstawie wydanego zezwolenia przez Wójta Gminy,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Uchwała Nr XLII/324/18 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz.U. woj. 

lubelskiego poz. 3282) określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyrzec 

Podlaski. 
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Liczba punktów sprzedaży alkoholu i wydanych zezwoleń na sprzedaż na terenie Gminy Międzyrzec 

Podlaski w 2020 r. 

Rodzaj  

punktu 

sprzedaży 

alkoholu 

Ogólna liczba punktów 

sprzedaży 

 

 

33 

Liczba zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5 % 

 

34 

Liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% 

 

23 

Sprzedaż  

do spożycia 

w miejscu    

sprzedaży 

(bary) 

 

2 

bar w Rogoźniczce 

bar stacja paliw w Żabcach 

 

2 

 

2 

Sprzedaż  

do spożycia 

poza  

miejscem 

sprzedaży 

(sklepy) 

 

 

35 

 

32 

 

21 

 

 

 W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie 

przeprowadziła  kontroli w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. 

Brak przeprowadzania  kontroli w punktach sprzedaży został spowodowany przez wprowadzony 

stan epidemii COVID – 19 . 

 

1.2. NADUŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY 

MIĘDZYRZEC PODLASKI 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem powołanym przez 

Wójta Gminy. Do zadań GKRPA należy podejmowanie czynności mających na celu zmotywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz uświadomienie czym jest choroba alkoholowa.  

W skład Komisji wchodzi 8 osób tj.: psycholog, 4 pedagogów, policjant,  

2 pracowników GOPS. 

W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia plenarne oraz 10 posiedzeń zespołu d/s motywowania osób 

uzależnionych od alkoholu. 
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Na posiedzeniach plenarnych omawiane były sprawy dotyczące: 

• zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

• ofert programów, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży, 

• propozycji szkoleniowych, 

• ofert wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 

• harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

• opracowania gminnego programu profilaktyki na 2021 r., 

• spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem komisji. 

 

Na posiedzeniach zepołu motywującego: 

• przeprowadzanie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami dotkniętymi problemem 

alkoholowym, 

• przygotowywano wnioski o przymusowe leczenie od alkoholu do sądu, 

• kierowano wnioski do biegłego w celu wydania opinii. 

W 2020 r. do GKRPA wpłynęło 8 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego zgodnie z poniższym: 

• z OPS – 2 wnioski, 

• z Policji – 1 wniosek, 

• od osób spokrewnionych – 5 wniosków 

Zmniejszenie liczby wniosków  spowodowane zostało  obecnym stanem epidemii COVID – 19. 

Dla porównania w 2019 r. wpłynęło 45 wniosków. 

W 2020 r. podejmowano także czynności  dotyczące zgłoszonych spraw z 2019 r. 

We wszystkich sprawach zgromadzono niezbędną dokumentację. 

W wyniku podjętych czynności wykonano: 

 10 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny  

i Nieletnich, 

• 9 wniosków skierowano do biegłych w celu wydania opinii, 

• 2 osoby dobrowolnie podjęły leczenie w Ośrodku Terapeutycznym w Dołdze "Fundacja  

Odnaleźć Siebie", 

• 1  osoba dobrowolnie podjęła terapię w szpitalu na oddziale odwykowym. 

Należy zaznaczyć , że pandemia COVID – 19  miała wływ na  zmniejszenie zgłaszanych 

osób na Komisję. 
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Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. pomocy rodzinie jest czynny w każdy wtorek w godz. 9.00-

12.00. 

W 2020 r.  ilość pełnionych dyżurów przedstawia się następująco. 

• psycholog –  ilość dyżurów – 22 spotkania, 

• pedagog  –  ilość dyżurów – 22 spotkania. 

W punkcie informacyjo – konsultacyjnym udzielane są porady zgodnie z poniższym: 

• osobom uzależnionym od alkoholu, 

• osobom uzależnionym od narkotyków, 

• ofiarom przemocy, 

• sprawcom przemocy, 

• anomalie w zachowaniu, 

• uzależnienia od mediów elektronicznych. 

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielano pomocy psychologicznej z zakresu: trudności 

małżeńskich i rodzinnych, porad wychowawczych i dydaktycznych; porad dotyczących zaburzeń  

o charakterze nerwicowym, psychicznym, osobowości i seksualnym, możliwości adopcji dziecka, 

ograniczenia władzy rodzicielskiej, odpowiedzialnego rodzicielstwa, wsparcia dla osób niewydolnych 

życiowo, wykluczonych, niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Niektóre osoby 

wymagały konsultacji z ich rodzinami. Niektóre osoby wymagały pomocy psychologicznej z uwagi na 

to, że były po próbach samobójczych lub miały takie myśli. Były też i takie osoby, które wymagały 

kosultacji  z najbliższym środowiskiem  oraz interwencji w placówkach zajmujących się zagadnieniami  

rodziny, najczęściej o charakterze psychoterapeutycznym czy socjalnym. 

 

Punkt Terapeutyczny czynny w każdą środę od godz 15.30 – do 17.30. 

Dyżur pełni Terapeuta Uzależnień. Podczas dyżurów w punkcie udzielono 49 porad dla osób  

z problemem nadużywania alkoholu i ich rodzinom. 

W okresie pierwszej i drugiej fali pandemii punkt terapeutyczny prowadzony był zdalnie, co pozwoliło 

na pracę z osobami regularnie korzystającymi ze wsparcia terapeutycznego w punkcie stacjonarnym. 

 

W 2020 r. nie zrealizowano zajęć z zakresu programu "Szkoły dla Rodziców” z powodu sytuacji 

epidemicznej. 
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1.3. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI 

 

W szkołach na terenie gminy pomimo pandemii COVID – 19 w 2020 r. zrealizowano spektakle oraz 

warsztaty profilaktyczne mające na celu dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z piciem 

alkoholu, nadużywaniem narkotyków, uzależnieniem od mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież 

oraz opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po używki. 

Zakupiono także pakiet filmów profilaktycznych 

W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej udział wzięli uczniowie  

ze szkół podstawowych z terenu gminy. 

 

 

STYCZEŃ TEATR “Kurtyna" Spektakl profilaktyczny pt. "Miś 

niegrzeczniś" 

 

 

LUTY Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – zakup 

materiałów – Szkoła Podstawowa w Halasach 

 

 

 

MARZEC Pakiet materiałów profilaktycznych – filmy 

 

 

 

CZERWIEC Dofinansowanie spektaklu profilaktycznego  

w ramach akcji “Coolturalne wakacje z GOK-iem” 

 Pt. “Magia słowa” 
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PAŹDZIERNIK 

1. CDP  Warsztaty Profilaktyczne , 32-020 Wieliczka 

zrealizowało następujące warsztaty profilaktyczne  

w szkołach 
 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy 

 – Trening redukcji stresu. Warsztaty radzenia sobie  

z napięciem" – kl. 8, 16 osób 

- Słuchaj sobą. Warsztaty empatycznej komunikacji " kl. 5 

– 19 osób 

- Trening asertywności. Jestem sobą potrafię odmawiać" – 

kl. 7 – 16 osób 

 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach 

"Tolerancja i szacunek to mój wizerunek" – kl. 3 
 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Halasach- 

"Zagrożenia cywilizacyjne, warsztaty o ryzykach jakie 

niosą za sobą nowe technologie. Fonoholizm. 

Uzależnienie od telefonów. “- kl. 7 – 15 osób. 
-”Zagrożenia cywilizacyjne. Anonimowość w sieci.” – kl. 

7 – 19 osób 
“Tolerancja i szacunek to mój wizerunek“ – kl. 6 – 7 osób 

 

5. PROGRES – Instytut Rozwoju 

 i Edukacji, Rzeszów warsztaty on-line 
Szkoła Podstawowa w Tłuśćcu 

Warsztaty dla Rodziców.  Mosty zamiast murów – 

komunikacja z dzieckiem. 

 

6. Szkoła Podstawowa  w Tuliłowie 

ASERTYWNOŚĆ, EMOCJE, PRZEMOC , 

CYBERPRZEMOC 

kl. 1-3 – 22 osoby 2 x 45; kl. 4 – 6 osób 4 x 45; 

kl. 5, 6 – 19 osób 2 x 45; kl. 7, 8 – 14 osób 4 x 45 

 

7. Szkoła Podstawowa w Rudnikach 
"Cyberprzemoc i Inne zagrożenia medialne” 

kl. 1 – 9 osób 1 x 45; kl. 2, 3 – 26 osób 2 x 45; 

kl. 4 I 5 – 12 osób 2 x 45, kl. 6 I 7 – 39 osób 2 x 45; 

kl. 8 – 14 osób 1 x 45 

 

8. Szkoła Podstawowa w Tłuśću 

“Emocje – Lawina Emocji – czyli co nam w duszy gra” 

kl.  1-2 -17 osób 1 x 45; kl.  3 -13 osób 1 x 45; 

kl.  7-8 – 24 osoby 1 x 45; kl. 6 – 16 osób 1 x 45; 

kl. 4-5 – 14 osób 1 x 45 
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II. ADRESACI PROGRAMU 

 

Program w swoich założeniach obejmuje grupy docelowe. 

Pierwsza grupę stanowią dzieci i młodzież szkolna, do której kierowane są działania profilaktyczne. 

Drugą grupę stanowią osoby dorosłe nadużywające alkoholu, narkotyków, stosujące przemoc oraz 

czlonkowie rodzin osób uzależnionych. 

 

Program podzielony jest na dwie części. 

Część pierwsza skierowana jest do ogółu społeczeństwa, a w głównej mierze do dzieci i młodzieży. 

Część druga dotyczy lecznictwa i terapii. W tej części program adresowany jest do osób używających 

alkoholu w sposob szkodliwy i uzależnionych od niego oraz osób żyjących w otoczeniu uzależnionego. 

 

 

III. CEL PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA 

 

3.1. CEL GŁÓWNY 

 

Program swoim zasięgiem obejmuje grupy ryzyka i osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz 

osoby doświadczające przemocy domowej. Głównym celem programu i wszystkich podejmowanych 

działań jest zmniejszenie rozmiarów szkód związanych z nadużywniem alkoholu i narkotyków poprzez 

motywowanie osób do podjęcia leczenia oraz uświadamianie dzieci i młodzieży z czym się wiąże 

nadużywanie alkoholu, narkotyków, nadmierne używanie komputera, telefonu poprzez prowadzenie 

działań profilaktycznych. 

 

 

3.2. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

• Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski oraz 

potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 

• Edukacja publiczna w zakresie promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji. 
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• Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i tworzeniu innych patologii 

społecznych. 

• Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży  

w oderwaniu od zjawisk patologicznych. 

Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów programu jest wspópraca służb i organizacji działających 

na rzecz profilaktyki i osób dotkniętych problemem uzależnień, wśród których nadrzędna rola przypada 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Spośród pozostałych należy wymienić: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, 

• Zespół Interdyscyplinarny d/s Przemocy działający przy GOPS Międzyrzec Podlaski, 

• Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie, 

• Punkt Terapeutyczny, 

• Grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików działające w regionie, 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzyrzecu Podlaskim, 

• Pedagodzy szkolni, 

• Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej "PSYCHE" w Międzyrzecu Podlaskim, 

• Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom we wsi Dołha " Odnaleźć Siebie" 

z siedzibą w Puchaczach, 

• Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim, 

• Stacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego w regionie, 

• Poradnia Terapii Uzależnień, 

• Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, 

• Prokuratura. 

 

Program określa zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również wynikające  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do których należy w szczególności: 

• tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• prowadzenie  poradnictwa i interwencji w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• opracowanie i realizacja programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
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IV. ZASADY KOORDYNACJI, ORGANIZACJI I FINANSOWANIA 

PROGRAMU 
 

• Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu. 

• Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz podejmuje działania zmierzające  

do orzeczenia wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

• Projekt programu przygotowuje Przewodniczący GKRPA we współpracy z Kierownikiem GOPS 

i przedkłada go do uchwalenia Radzie Gminy Międzyrzec Podlaski. 

• Za zgodne z programem przeznaczanie  środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy domowej, odpowiedzialny jest 

Przewodniczący GKRPA. 

• Środki na realizację Gminnego Programu gromadzone są w budżecie gminy w dziale  

851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi; rozdział 85153 

zwalczanie narkomanii, na wyodrębnionym koncie bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy  

w Międzyrzecu Podlaskim. 
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V. ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZEMOCY DOMOWEJ, 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII REALIZOWANE PRZEZ 

GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W 2021 r. 

 

ZADANIA 

USTAWOWE 

 

REALIZACJA ZADANIA 

 

REALIZATOR 

 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej 

dla osób 

uzależnionych  

od alkoholu 

1. Finansowanie punktu 

terapeutycznego dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

2. Prowadzenie grupy 

wsparcia  dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

3. Prowadzenie rozmów 

motywacyjnych z osobami 

zgłaszanymi na leczenie. 

 

4. Kierowanie osób 

uzależnionych na leczenie 

odwykowe. 

 

5. Kierowanie osób 

uzależnionych do biegłych 

w przedmiocie sporządzenia 

opinii. 

 

6. Prowadzenie dyżurów 

przez przewodniczącego 

oraz sekretarza GKRPA  

w wyznaczony dzień. 

GOPS 

 

 

 

GKRPA przy 

wspólpracy  

z Fundacją 

 

 

GKRPA 

 

 

 

GKRPA 

 

 

 

GKRPA 

 

 

 

GKRPA 

przez cały rok 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

przez cały rok 

2. Udzielanie 

rodzinom, w których 

występują problemy 

alkoholowe pomocy 

psychospołecznej  

i prawnej, 

a wszczególności 

ochrony przed 

przemocą w rodzinie 

1. Finansowanie punktu 

kunsultacyjno – 

informacyjnego dla osób 

współuzależnionych 

dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

 

2. Kierowanie wniosków  

o podjęcie leczenia wobec 

osób nadużywających 

alkohol. 

 

GOPS 

 

 

 

 

 

 

GOPS 

GKRPA 

przez cały rok 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 
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3. Prowadzenie 

profilaktycznej 

działaności 

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 socjoterapeutyczych 

1. Dofinansowanie realizacji 

na terenie placówek 

oświatowych i świetlic zajęć 

profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży, realizowanych 

przez nauczycieli  

i pedagogów. 

 

2. Współorganizowanie oraz 

dofinansowywanie działań 

profilaktycznych 

polegających  

na współorganizowaniu 

lokalnych imprez dla dzieci  

i młodzieży promujących 

abstynencję. 

 

3. Zakup materiałów 

tematycznych dotyczących 

problematyki uzleżneń. 

 

4. Realizacja Szkoły dla 

Rodziców. Szkoła dla 

rodziców i wychowawców 

to program spotkań dla 

każdego, kto szuka sposobu 

na nawiązanie głębszych  

i cieplejszych relacji  

z dziećmi lub 

wychowankami. Jego 

głównym celem jest 

wspieranie rodziców  

i wychowawców w radzeniu 

sobie w codziennych  

kontaktach z dziećmi  

i młodzieżą. Nauka 

umiejętności lepszego 

porozumiewania się,  

refleksja nad własną 

postawą wychowawczą, 

wymiana doświadczeń,  

to małe kroki ku głębszej 

relacji, dającej zadowolenie, 

poczucie wzajemnej 

bliskości.  

To także nauka dialogu  

i kształtowanie więzi 

GOPS 

szkoły podstawowe 

 

 

 

 

 

 

GKRPA 

szkoły podstawowe 

 

 

 

 

 

 

 

GOPS 

GKRPA 

 

 

GKRPA 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

przez cały rok 
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opartych na wzajemnym 

szacunku. 

Program uczy dzieci 

lepszego rozumienia siebie  

i innych, rozpoznawania 

i zaspokajania własnych 

potrzeb i wyrażania emocji 

w konstruktywny sposób 

lepszego radzenia sobie  

z różnymi problemami, 

umiejętności dobrego 

współżycia z innymii 

znajdowania w sobie oparcia 

w trudnych sytuacjach, tak, 

aby w przyszłości nie 

sięgały w tym celu po środki 

uzależniające. 

 

5. Podnoszenie kwalifikacji 

członków Komisji poprzez 

udział w szkoleniach. 

 

 

6. Dofinansowanie  

do zajęć organizujących 

wolny czas dzieci  

i młodzież. Różne programy 

profilaktyczne,  

a także wypoczynek letni. 

Organizacja zajęć 

promujących zdrowy styl 

życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

 

 

7. Dofinansowanie działań 

profilaktycznych 

kierowanych do dzieci  

i młodzieży szkolnej 

obejmować  będzie  

w 2021r działania z  zakresu 

kultury fizycznej  

i sportu jako wg komisji, 

skuteczna alternatywa dla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKRPA 

 

 

 

 

 

GOPS/GKRPA 

pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOPS/ kluby 

sportowe i inne 

organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

 

 

przez cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przez cały rok 
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zachowań sprzyjających 

ograniczenie nadużywaniu 

alkoholu i zażywania 

narkotyków. 

Organizacja  pozalekcyjnych 

zajęć sportowych dla dzieci  

i młodzieży w szczególności 

z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

4. Wspomaganie 

działaności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 

Finansowanie zadań oferty 

programowej fundacji 

Pomocy Osobom 

Uzależnionym i ich 

Rodzinom “Odnaleźć siebie” 

we wsi Dołha z siedzibą w 

Puchaczach  zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Dofinansowanie programów 

terapeutycznych dla osób 

uzależnionych. 

GOPS przez cały rok 

5. Inne Kontrola punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych, 

zgodnie  

z art.13 ust. 2 oraz art.15 ust. 

1 ustawy  

o wychowaniu  

w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Zespół ds. kontroli 

GKRPA 

przez cały rok 

 

 

VI.  ZASADY WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ W GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 
 

W związku z tym, że praca w GKRPA wymaga wysokich kwalifikacji i doświadczenia, ustawa 

przewidziała dla jej członków wynagrodzenie. 

Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Gminy wraz z przyjęciem programu. 
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• wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji, który przygotowuje pracę GKRPA od strony 

merytorycznej i formanej oraz koordynuje działania Komisji – 300,00 zł brutto za jedno 

posiedzenie, 

• wynagrodzenie Sekretarza Komisji, który prowadzi dokumentację i przygotowuje posiedzenia 

GKRPA od strony formalnej na zlecenie Przewodniczącego – 200,00 zł brutto za jedno 

posiedzenie, 

• wynagrodzenie członka GKRPA – 150,00 zł brutto jedno posiedzenie, 

• wynagrodzenie za dyżur w punkcie konsultacyjnym – 200,00 zł brutto za jeden dyżur, 

• wynagrodzenie za prowadzenie kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 80,00 zł 

brutto, 

• podstawą do wypłacania wynagrodzenia jest lista obecności na posiedzeniu, 

• wynagrodzenie za dyżur w punkcie terapeutycznym za prowadzenie spotkań z osobami 

uzależnionymi – na podstawie umowy, 

• wynagrodzenie za prowadzenie Szkoły dla Rodziców – na podstawie umowy, 

• członkom komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdów za udział w szkoleniach na podstawie 

delegacji, 

• delegację podpisuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba, którzy są również uprawnieni  

do określenia środka transportu. 

 

6.1. USTALENIA DODATKOWE 

• Komisja pracuje w podzespołach problemowych, które zbierają się raz lub dwa razy w miesiącu, 

• Jeden dyżur w punkcie konsultacyjnym trwa 3 godziny, 

• Jedno spotkanie w punkcie terapeutycznym trwa 2 godziny, 

• Jednorazowy wyjazd na kontrolę punktów sprzedaży powinien uwzględnić 4 – 6 placówek 

handlowych lub gastronomicznych. 


