
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie 

w dniu 30 grudnia 2020 roku. 

W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 250) profilaktykę 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ujęto we wspólnym Programie. 

 

W okresie od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 31.12.2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rajgrodzie odbyła 6 posiedzeń.  

Diety Komisji w 2020 r. – 3.000 zł 

 

Komisja przygotowywała wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do 

poddania się leczeniu odwykowemu i przesyłała je wraz z pełną dokumentacją do Sądu 

Rejonowego w Grajewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich  

W dokumentacji Komisji w 2020 r. zostało zarejestrowanych 6 wniosków o leczenie 

odwykowe. Wnioski wpłynęły od Kuratorów Sądowych, Policji i rodzin. Wszystkie wnioski 

zostały rozpatrzone pozytywnie i Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Grajewie III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich o skierowanie ww. osób na leczenie odwykowe od alkoholu. 

Koszty postepowania sądowego w 2020 roku - 983,66 zł 

 

Koszty przeprowadzenia badań przez lekarzy biegłych oraz sporządzenia opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu dla osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe w 2020 r. 

– 2.040 zł 

 

Ponadto w 2020 r. przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Rajgród w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 



Udzielono dofinansowania zgrupowania sportowego w Spale w okresie 01.01 – 06.01.2020 r. 

oraz 21.01. – 02.02.2020 r. dla młodzieży mającej predyspozycje do uprawiania lekkiej atletyki 

zorganizowanego przez Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” W programie 

zgrupowania uwzględniono działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Z terenu Gminy 

Rajgród na zgrupowanie zakwalifikowały się 2 osoby.  

Koszt pobytu na zgrupowaniach- 1.600 zł.  

 

W dniu  16.02.2020 r. w Rajgrodzie zorganizowano IV Zlot Morsów. Impreza z roku na rok 

skupia coraz większą liczbę uczestników. Sfinansowano zakup nagród i gadżetów (puchary, 

czapki, skarpety, kominy) dla uczestników imprezy. Koszt ww. zakupu – 3.670,52 zł. 

 

W dniu 08.03.2020 r. w Domu Kultury w Rajgrodzie odbyło się spotkanie profilaktyczne w 

zakresie problematyki uzależnień. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Gminy Rajgród. 

Koszt organizacji spotkania – 500 zł. 

 

Od 20 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Polsce zaczął 

obowiązywać stan epidemii koronawirusa (COVID - 19). Wprowadzono m. in. zakaz 

zgromadzeń i organizacji imprez. Nauka w szkołach zaczęła odbywać się w  trybie zdalnym. 

Powyższy stan znacząco ograniczył możliwości prowadzenia działań profilaktycznych w 

szkołach. 

Ustawodawca wprowadził do systemu prawnego możliwość wydatkowania środków z tytułu 

wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na walkę z pandemią COVID-19. 

 

W dniu 17.06.2020 r. zakupiono 2 profesjonalne kopiarki/drukarki wraz z osprzętem na 

potrzeby Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. Koszt 

zakupu urządzeń – 31. 524,90 zł. 

 

W okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. w miejscowości Kosiły odbył się obóz 

sportowy z elementami profilaktyki uzależnień. W obozie wzięli udział m. in. uczniowie 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rajgrodzie. Sfinansowano koszty zakwaterowania i 

wyżywienia dzieci z terenu Gminy Rajgród w wysokości 2.700 zł. 



Udzielono dofinansowania zgrupowania sportowego w Szklarskiej Porębie w okresie            

10.07. - 21.07.2020 r., 31.07. – 10.08.2020 r. oraz  16.08. – 27.08.2020 r. dla młodzieży mającej 

predyspozycje do uprawiania lekkiej atletyki zorganizowanego przez Łomżyński Klub 

Sportowy „Prefbet Śniadowo” W programie zgrupowania uwzględniono działania z zakresu 

profilaktyki uzależnień. Z terenu Gminy Rajgród na zgrupowanie zakwalifikowała się 1 osoba. 

Koszt pobytu na zgrupowaniach- 1.200 zł. 

W dniu 17.12.2020 r.  zakupiono zestaw pomocy terapeutycznych na potrzeby Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Rajgrodzie. Zestaw zawiera m. in. programy multimedialne, poradniki 

metodyczne dla nauczycieli, prezentacje multimedialne.  

Koszt zakupu ww. pomocy terapeutycznych – 2.222,64 zł. 

 

W grudniu 2020 r. zakupiono również na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie 5 laptopów 

wraz z osprzętem i oprogramowaniem przeznaczonych do pracy zdalnej. 

Koszt ww. zakupu – 26.829,95 zł 

 

Ponadto zakupiono materiały i środki czystości przeznaczone na walkę z koronawirusem 

COVID-19 (m. in. płyny dezynfekujące).  

Koszt zakupu ww. środków – 3.394,32 

 

Zakupiono ławki pojedyncze oraz 2 stacje do dezynfekcji rąk na potrzeby  Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Rajgrodzie. 

Koszt zakupu ławek – 5.145 zł 

Koszt zakupu stacji do dezynfekcji – 2.999,99 zł 
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