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I. Wprowadzenie
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”, zwany dalej „Programem”, tworzył lokalną
strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych
wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń i uzależnień.
Ustanowiony został Uchwałą Nr XII/117/19 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”,
Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.), a zadania
własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1492 z
późn. zm.).
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:
• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie
motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu,
• działalność wychowawczą i informacyjną,
• ograniczanie dostępności alkoholu,
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii
narkomanii, zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.).
Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane były przez odpowiednie
kształtowanie
polityki
społecznej,
gospodarczej,
oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej, w szczególności przez:
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, leczenie,
rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych,
• nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,
• zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu
i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb
lokalnych i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby
instytucjonalne i osobowe.
Budowanie
spójnej
strategii
przeciwdziałania
problemom
uzależnień
w Gminie Nasielsk opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi
środowiskami prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania te odzwierciedlał Program,
który w sposób kompleksowy podejmował problemy z obszaru uzależnień od napojów
alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem.
Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków
psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy
Nasielsk oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych we współpracy z innymi instytucjami.
Jednym z założeń Programu było zintegrowanie działań różnych instytucji.
W jego realizacji uczestniczyli przede wszystkim: Urząd Miejski w Nasielsku, Miejski
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy, Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku, Komisariat Policji w Nasielsku, Sąd
Rejonowy w Pułtusku Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pułtusku, placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe itp.
Na realizację Programu wydatkowano środki w kwocie 356 019,77 zł pochodzące z
opłat za korzystanie podmiotów gospodarczych z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizowany był zgodnie z zaplanowanymi
zadaniami.
II. Realizacja Programu w 2020 roku
Zadanie 1.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji
psychoaktywnych.
1) Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia
z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.
Wezwanych na posiedzenia Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych było 34 osób.
2) Koordynowanie na poziomie Gminy działań podmiotów realizujących zadania w zakresie
profilaktyki i terapii uzależnień.
3) Wspieranie działań placówek lecznictwa odwykowego tj. Poradni Terapii Uzależnień w
Nasielsku poprzez sfinansowanie szkolenia dla pracownika w zakresie Programu
Ograniczania Picia, koszt: 510,00 zł.
4) Sfinansowanie szkolenia pod nazwą ,,Spotkanie Trzeźwiejących Kobiet” dla pacjentki z
problemem alkoholowym, koszt: 300,00 zł.
Zadanie 2.
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu,
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1) Działanie Punktu Konsultacyjnego, w którym osoby uzależnione lub ich rodziny mogą
uzyskać informacje, jak podjąć leczenie, jak motywować do leczenia, jak zobowiązać
do leczenia. Punkt Konsultacyjny został utworzony Zarządzeniem Nr 45/12 Burmistrza
Nasielska z dnia 2 kwietnia 2012 r.
Zadaniami Punktu jest:
a) prowadzenie poradnictwa indywidualnego w zakresie pomocy osobom uzależnionym
oraz ich rodzinom,
b) motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
c) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych,
do zmiany szkodliwego wzoru picia,
d) udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
e) rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia
i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
f) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
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g) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być włączone
w systemową pomoc dla rodziny,
h) prowadzenie pracy edukacyjnej w zakresie poprawienia funkcjonowania społecznego
i rodzinnego osób uzależnionych od alkoholu,
i) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i narkotykowej,
j) współpraca z MOPS, sądami (kuratorzy sądowi i społeczni), Policją, szkołami
na terenie Gminy oraz Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nasielsku.
W punkcie Konsultacyjnym dyżurowali:
• certyfikowany terapeuta, wieloletni Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych – 4 godziny w tygodniu, koszt: 13 440,00 zł.
• psycholog który pomaga również osobom skierowanym przez Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 3 godziny w
tygodniu, koszt: 10 320,00 zł.
Zadanie 3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
1) Organizacja lokalnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach w zakresie problematyki
uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy i
szkodliwości substancji uzależniających. Gmina Nasielsk uczestniczyła w kampaniach
ogólnopolskich:
a) ,,Przeciw pijanym kierowcom!” – kampania miała na celu uświadomienie młodzieży i
dorosłym jak poważne mogą być skutki nietrzeźwości podczas kierowania pojazdami.
Skłaniała do reagowania w kryzysowych sytuacjach. Koszt kampanii: 1 476,00 zł.
b) ,,Smart, to znaczy mądrze!”- kampania miała na celu uświadomienie młodzieży
występowania nowych zagrożeń w sieci – patostream i treści niebezpieczne. Koszt
kampanii: 1 091,00 zł.
c) ,,Zachowaj trzeźwy umysł”- kampania miała na celu budowanie poczucia własnej
wartości u dzieci i młodzieży, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia u nich
zachowań ryzykownych (eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami
zmieniającymi nastrój). Koszt kampanii: 2 952,00 zł.
d) ,,Dopalacze – powiedz stop!”- kampania miała na celu ostrzec dzieci i młodzież, jak
groźne są narkotyki i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują. Koszt kampanii:
5 476,00 zł.
e) ,,Postaw na rodzinę!”- kampania miała na celu m.in. uświadomienie rodzicom i
dzieciom jak ważna jest rola rodziny w życiu człowieka. Ukazywała, że wyrażanie
odpowiednich słów oraz kontrolowanie emocji wpływa na wychowanie dzieci i
młodzieży oraz zapobiega popadaniu w uzależnienia. Koszt kampanii: 952,00 zł.
f) ,,Reaguj na przemoc!”- kampania miała na celu dotrzeć z ważnymi informacjami do
osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców. Uczestnicy kampanii
dowiedzieli się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą pomóc
osobom potrzebującym interwencji. Koszt kampanii: 952,00 zł.
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2) Szkoły z terenu Gminy realizowały działania edukacyjne w zakresie profilaktyki
uzależnień i pomocy adresowane do uczniów - w szkołach odbywały się warsztaty,
spektakle i programy profilaktyczne – odbyło się 50 spotkań, koszt: 20 000,00 zł.
3) Prowadzenie stałego monitoringu i diagnozowanie problemów uzależnień występujących
na terenie Gminy. Urząd Miejski w Nasielsku współpracuje ze stowarzyszeniami,
placówkami oraz specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień, otrzymując szczegółowe
informacje na temat form pomocy udzielanej mieszkańcom, liczby osób z niej
korzystających oraz rodzaju problemów, z jakimi się zgłaszają. Jest to jeden z czynników
przygotowywania ofert na kolejne lata.
4) Informowanie lokalnej społeczności o podjętych działaniach w zakresie profilaktyki,
prowadzenie konsultacji społecznych itp.
5) Organizacja zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych w Nasielskim Ośrodku
Kultury. Koszt realizacji zadań: 5 000,00 zł.
6) Dofinansowanie spotkań wigilijnych organizowanych przez MLKS Żbik Nasielsk,
Stowarzyszenie „Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo”. Koszt realizacji
zadań 6 299,97 zł.
7) Dofinansowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla harcerzy z Próbnej
Gromady Zuchowej w Nasielsku oraz z Nasielskiego Środowiska ZHR. Koszt realizacji
zadań: 6 000,00 zł.
8) Dofinansowanie organizowanych przez Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Nasielsku
zajęć profilaktycznych podczas Akcji Zima w Mieście oraz Akcji Narodowe czytanie
Balladyny. Koszt realizacji zadań 4 000,00 zł.
9) Dofinansowanie zawodów sportowych oraz półkolonii z programem profilaktyki
organizowanych przez MLKS Żbik Nasielsk. Koszt realizacji zadań 15 000,00 zł.
10) Stoiska profilaktyczne podczas uroczystości.
Zadanie 4.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
1) Stworzenie możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym spędzania czasu wolnego poprzez
uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych:
a) W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki
uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2020 roku
wybrano oferty (dotyczące dziedzin sportowych m.in.: piłka nożna, piłka siatkowa,
treningi ogólnorozwojowe, spływy kajakowe, marszobiegi, kolarstwo, tenis stołowy)
oraz udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
-Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Żbik”. Kwota dotacji:
80 500,00 zł,
-KS „WKRA CIEKSYN”. Kwota dotacji: 7 500,00 zł,
-Uczniowskiego Klubu Sportowego „SOKÓŁ”. Kwota dotacji: 3 000,00 zł,
-Młodzieżowego Klubu Sportowego „Victoria” Nasielsk. Kwota dotacji: 2 000,00 zł,
-Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team. Kwota dotacji: 1 000,00 zł,
-Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy. Kwota dotacji: 3 000,00 zł,
-UKS OLIMPIONIK. Kwota dotacji: 3 000,00 zł.
b) Poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez Międzyzakładowy Ludowy Klub
Sportowy „Żbik” w zakresie piłki nożnej seniorów (kwota dotacji 10 000,00 zł) oraz
w zakresie piłki nożnej kobiet (kwota dotacji: 10 000,00 zł).
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2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

c) Poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy
„Junior” w Cieksynie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, pływania (kwota
dofinansowania: 6 000,00 zł).
d) Poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez Młodzieżowy Klub Sportowy
w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży (kwota dotacji: 2 000,00 zł).
e) Poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez KS „WKRA CIEKSYN”
w zakresie piłki nożnej (kwota dotacji: 3 500,00 zł).
Dofinansowanie projektu Stowarzyszenia Artystyczno – Społecznego SKAFANDER
„Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej Pępek”. Kwota dotacji: 6 000,00 zł.
Dofinansowanie projektu Stowarzyszenia VOX MUSICORUM „Tatrzańskie Warsztaty
Muzyki Liturgicznej z elementami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”. Kwota
dofinansowania: 6 000,00 zł.
Dofinansowanie projektu Fundacji „Bądźmy Razem” z Nasielska z zakresu wspierania
i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Koszt dofinansowania
20 000,00 zł.
Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu
przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Koszt 700,00 zł.
Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, gadżety, kalendarze), koszt: 25 097,34 zł.
Zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień
w Nasielsku, koszt: 3 939,00 zł.
Dofinansowanie
służb
ponadnormatywnych
,,prewencyjno-profilaktycznych"
realizowanych przez funkcjonariuszy Policji w Nasielsku. Koszt realizacji zdania:
10 000 zł.

Zadanie 5.
Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku
została powołania Zarządzeniem Nr 127/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2018 r.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
a) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
b) podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania przez sąd osoby
uzależnionej do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
c) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
– zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych.
Komisja składa się z 6 członków. Są to osoby o różnych uzupełniających się
kompetencjach, które są wykorzystywane w pracy Komisji, są to m. in.: Dyrektor MOPS,
policjant, przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Kierownik Poradni Terapii Uzależnień.
Do Komisji wpływały wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób
nadużywających alkoholu. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, sąsiadów, Sądu
Rejonowego, Prokuratury, MOPS, Komisariatu Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy. W sumie w 2020 roku wpłynęło 32 wnioski. Komisja odbyła 13
posiedzeń, na których motywowała osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia
dobrowolnego. Osoby, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie, kierowane były do
Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku, natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się na
wezwania Komisji lub nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały
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skierowane do Sądu Rejonowego w Pułtuski III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem
zdiagnozowania przez biegłych oraz wydania postanowienia o przymusowym leczeniu
odwykowym.
W wyniku prac Komisji w 2020 roku podjęto następujące decyzje:
a) 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich
o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
b) 6 wniosków skierowano do biegłego sądowego w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Komisja współpracowała z wieloma instytucjami: sądami, Policją, ośrodkami pomocy
społecznej, Zespołami Interdyscyplinarnymi, Poradnią Terapii Uzależnień, Prokuraturą itp.
W 2020 roku zostały sfinansowane następujące potrzeby Komisji:
a) wynagrodzenie członków Komisji oraz obsługa pracy Komisji – 30 183,00 zł;
b) pokrycie kosztów sądowych oraz opinii biegłych dotyczących wniosków
skierowanych przez Komisję do sądu w sprawie zobowiązania osób
uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie, koszt 3 021,96 zł;
c) w celu realizacji zadań Komisji zostały zakupione artykuły oraz urządzenia do
obsługi zadań Komisji- 26 529,50 zł;
d) pokrycie kosztów szkolenia dla członków Komisji- 1 200,00 zł.
Zadanie 6.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Komisja wydała 19 postanowień w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Nr LV/417/2018 Rady
Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
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