Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kiszkowie za 2017r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kiszkowie działa w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2015 r., poz.1286 z późn. zm.) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Kiszkowo
nr XXI/141/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
GKRPA powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Kiszkowo. W skład Komisji wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych do których należy:
˗ inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką,
˗ podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
˗ opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy
Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki z budżetu gminy pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki w roku 2017 wyniosły
92.006,73 złotych.
W realizacji zadań Programu Komisja współpracowała ze szkołami z terenu gminy, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Sądem.
W ramach tej działalności w 2017 r. odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Część posiedzeń odbyła się w składzie 4 osobowym w celu
przeprowadzenia rozmów profilaktycznych.
Do Komisji wpłynęło 17 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu.
W związku ze złożonymi wnioskami na posiedzenia zaproszono 17 osób, z czego zgłosiło się 8 osób,
niektóre osoby były wzywane 2-3 razy. Wobec osób zgłoszonych do komisji podjęto następujące
działania:
 przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości
napojów alkoholowych oraz zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu,
 wyznaczono okresy próby dla osób zgłoszonych,
 w trzech przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rodzinnego w Gnieźnie o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego,
Komisja w ramach swojej działalności w 2017 roku pozytywnie zaopiniowała 23 wnioski
o przedłużenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Punkt Konsultacyjny prowadzony przez psychologa Panią Romanę Łukasiewicz był czynny 2 razy
w miesiącu przez 2 godziny. W tym czasie odbyło się 25 spotkań. Udzielono wsparcia i porad
35 osobom. Punkt udziela pomocy i wsparcia w różnych kategoriach problemów. Tematyka ich była
dostosowana do potrzeb zgłaszających: uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie, uzależnienie
od narkotyków, sprawca przemocy, zaburzenia zachowania i stres posttraumatyczny, konflikty
rodzinne oraz trudne sytuacje rodzinne. Podczas tych spotkań zainteresowani uzyskali podstawową
wiedzę o chorobie alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemem alkoholowym jak i

postępowania w trudnych sytuacjach. Spektrum spraw z którymi zgłaszają się osoby na konsultację
psychologiczną poszerza się i ważne, że sami zainteresowani poszukują porady.
Zorganizowano wypoczynek letni dla uczniów z terenu gminy. Wypoczynkiem objęto
223 uczniów. Z tego 80 uczniów szkół podstawowych wyjechało do Ośrodka Wypoczynkowego
„Dom Rybaka” w Kołobrzegu, 42 uczniów wzięło udział w obozie sportowo-turystycznym w Świętej
oraz 101 uczniów uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Sfinansowano zakup nagród na konkurs plastyczny o tematyce zagrożeń pod hasłem „Recepta
na zdrowie”. Konkurs ten zorganizowano w 3 kategoriach wiekowych:
˗ klasy I-III „Moc niepotrzebna dzieciom” tematyka prac związana z niebezpieczeństwem
nadużywania napojów energetycznych,
˗ klasy IV-VI „Nie namawiaj” tematyka prac związana z niebezpieczeństwem palenia
papierosów,
˗ klasy VII i gimnazjalne „Zabawa? Na trzeźwo” tematyka prac związana z niebezpieczeństwem
spożywania alkoholu.
W konkursie wzięło udział 119 uczniów ze szkół z terenu gminy Kiszkowo.
Sfinansowano spotkania z p. Anną Marią Wesołowską dla młodzieży gimnazjalnej na temat
zagrożeń, na które narażone są osoby nieletnie oraz dla osób dorosłych z terenu Gminy nt. „Nasza rola
w tworzeniu szczęśliwej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń”.
Dofinansowano organizację imprez organizowanych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, spotkania
rodzinne, spotkania integracyjne, piknik).
Sfinansowano koszt udziału Przewodniczącego Komisji w spotkaniu nt. „Strategia i działania gmin
w obszarze problemów uzależnień wynikające z nowych zapisów prawnych”
Zakupiono i przekazano do sklepów broszury informacyjne „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu
nieletnim” –poradnik dla sprzedawców.
Sfinansowano koszty zakupu sprzętu sportowego, lektur szkolnych, pucharów i medali, zabawek,
dowozu na zawody w ramach organizacji różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży.
Podsumowując pracę w 2017 roku stwierdzamy, że GKRPA w Kiszkowie wykonywała zadania
zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonym przez
Radę Gminy. Środki finansowe były wykorzystywane zgodnie z uchwalonym harmonogramem
wydatków. Rok 2017 był kolejnym rokiem realizacji zadań profilaktycznych. Wskazana jest
kontynuacja tej działalności w latach następnych.
Wydatki w ramach funduszu w 2017 r. wyniosły ogółem 92.006,73 zł:
 zakup materiałów profilaktycznych, sprzętu sportowego, wyżywienia, nagród, organizacja
zawodów sportowych – 8.578,80 zł,
 zakup usług dotyczących przewozu dzieci na zawody sportowe, wypoczynek letni, spotkania,
organizację wypoczynku letniego z realizacją programów profilaktycznych – 61.137,46 zł,
 opłata dyżurów psychologa w Punkcie Konsultacyjnym i logopedy – 13.226,25 zł,
 szkolenia, przejazdy i wynagrodzenia członków GKRPA – 4.500,00 zł,
 koszty administracyjne, bankowe, sądowe, składki ZUS – 1.670,64 zł,
 organizacja spotkań i udział w szkoleniach – 2.893,58 zł.
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