
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE  W 2021 ROKU 

 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach 

Kościelnych  działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)  

GKRPA powołana została zarządzeniem nr 35.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne                          

z dnia 16 sierpnia 2021 r. w składzie: 

1) Hanna Włostowska – Przewodnicząca 

2) Tomasz Kulesza – członek 

3) Jerzy Tyszko – członek 

4) Dorota Zielińska – członek 

5) Szczepan Koc – członek 

Skład Komisji uległ zmianie,  powołany był  Kierownika Posterunku Policji w Sokołach, 

który odszedł z pracy, na jego miejsce powołano dzielnicowego Szczepana Koc. 

Członkowie komisji w obecnym składzie są przeszkoleni w zakresie profilaktyki                                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi  problemami  alkoholowymi. 

Do zadań Komisji należy: 

1. Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych                            

z profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawartych                          

w programach profilaktycznych; 

2. Merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych; 

3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy                                    

w szczególności Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie z zapisami Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

a) Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.                           

24 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b) Zapraszanie  na rozmowę uczestników postepowania, 

c) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania 

podjęcia leczenia, 

d) Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz  wskazania rodzaju zakładu leczenia, 

 

 



 

e) Przygotowywanie i kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w Wysokiem 

Mazowieckiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                 

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi                          

w Uchwałach Rady Gminy  oraz liczbą punktów sprzedaży; 

6. Kontrola przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2021 R. 

W ramach  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 

r. odbyło się 9 posiedzeń. 

 Do Komisji wpłynęło: 

 7 wniosków o rozpoczęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia  przez osoby 

nadużywające alkoholu, w tym 

 6 wniosków od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach  w związku                                         

z interwencją gdzie była wywołana awantura pod wpływem alkoholu; 

 1 wniosek od Kierownika GOPS; 

Na posiedzenia komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków.  

Z osobami które zgłaszały się na posiedzenia  przeprowadzano rozmowy interwencyjno-

motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z 

nadmiernym spożywaniem alkoholu. Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące do 

zachowania abstynencji  lub ograniczenia picia alkoholu.  

Wobec tych osób podjęto następujące działania: 

 Dwie osoby postanowiły zachować abstynencje przez okres sześciu miesięcy 

 Jedna osoba  postanowiła  zachować abstynencje przez okres jednego roku, jednak w 

niedługim czasie przerwał abstynencję i sprawę skierowano do Sądu, o wszczęcie 

postępowania celem zobowiązania do leczenia  w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego 

w warunkach stacjonarnych.   

 Dwie osoby  postanowiły  zachować abstynencje przez bardzo długi okres czasu, 

 Jedna osoba zadeklarowała ograniczyć picie, gdyż zachowanie całkowitej abstynencji 

jest dla niego bardzo trudne,  

 Jedna osoba nie przybyła na posiedzenie komisji, w wyznaczonym terminie gdyż 

wyjechała za granicę, 

Zachowanie tych osób monitorowane jest na bieżąco przez członków GKRPA a zarazem 

pracowników GOPS w Kuleszach Kościelnych, pracownicy socjalni na bieżąco odwiedzają 

środowiska z problemem alkoholowym 

Ponadto do komisji wpłynęły następujące wnioski, które komisja rozpatrzyła pozytywnie: 

 Komendy Powiatowej Policji na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”- sfinansowano w kwocie - 397,29 zł.;  



 Kierownika Biblioteki Publicznej na zakup nagród na konkursy profilaktyczne – 

sfinansowano w wysokości 1950,00 zł.; 

 Kierownika OPS o dofinansowanie  kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży – sfinansowano w wysokości 2 000,00 zł.;  

 Kierownika OPS w sprawie   zakupu paczek świątecznych dla dzieci i rodzin                                       

z problemem alkoholowym – sfinansowano w wysokości 4999,80 zł.-  

 Kierownika OPS o sfinansowanie  projektu „Zakrętkowe serce” sfinansowano 

wysokości 1599,00 zł. 

 Klubu Rodzin Abstynenckich – sfinansowano w wysokości 700,00 zł.  

 

Ponadto ze środków GKRPA sfinansowano: 

 Zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 800,00 zł. 

 Sporządzenie Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Kulesze Kościelne                                     

w wysokości 1 500,00 zł.  

 Posiedzenia GKRPA 9 408,00 zł. 

 Zakup niezbędnego wyposażenia itp. 5 000,00 zł.  

 Szkolenie 380,00 zł.  

 Opłaty sądowe 1146,92 zł. 

  

Komisja przeprowadziła  kontrole w sześciu placówkach handlowych sprzedających 

napoje alkoholowe na terenie Gminy  Kulesze Kościelne Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Komisja wydała  pozytywne opinie  w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży                              

i podawania napojów alkoholowych w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych: 

    1) na punkty sprzedaży detalicznej: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa –  dla 7 zezwoleń, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa)    

             - opinie dla 3 zezwoleń, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% -    dla 3 zezwoleń; 

    2) na punkty sprzedaży gastronomicznej: 

        a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa –  dla 3 zezwoleń, 

        b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa)    

            dla 2 zezwoleń, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% -  dla 3 zezwoleń; 

Ogółem w 2021 roku wydano opinie dla dwudziestu jeden  zezwoleń, jest to spowodowane tym 

iż dla piętnastu wydanych zezwoleń kończyła się data ważności, oraz powstały dwa nowe 

punkty sprzedaży alkoholu i złożono wnioski o wydanie opinii, w 2020 roku wydano  opinie 

dla czterech zezwoleń. 

 

W 2021 roku zostały zlikwidowane dwa punkty sprzedaży napojów alkoholowych, jeden punkt 

powstał nowy, na koniec  roku liczba  punktów wynosiła 11. Na koniec 2020 roku liczba 

punktów wynosiła 12, jak zauważamy liczba punktów zmalała o jeden. Wpływy za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wyniosły – 27 915,73 zł., z 2020 roku 

niewydatkowane środki 5 552,01 zł. wpływy z Urzędu Skarbowego za małpkowe 3 855,98 zł, 

ogółem środki do wykorzystania przez GKRPA wynosiły 37 323,72 zł.   W ramach działalności 

Komisji  wydatkowano kwotę w wysokości   29 881,01  zł. 



GKRPA realizując swe zadania współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym                          

ds. przemocy w rodzinie. GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem                              

i Szkołą Podstawową w Kuleszach Kościelnych.  

  

 

 


