
 

Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2019 rok 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku działa                      

w oparciu o przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu                      

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2277) jak również 

realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

 

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.  

Komisja zajmuje się też wsparciem osób uzależnionych i ich rodzin. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Komisja 

wspierała realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień. Działania Komisji obejmowały: 

• przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 

• wezwanie na rozmowę osób nadużywających alkohol przejawiających negatywne 

zachowania w sferze społecznej, 

• skierowanie w/w osób na badania przez biegłych w celu wydania opinii                        

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju leczenia, 

• przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 

• złożenie do sądu rejonowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

• opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy Piątek (limit i lokalizacja punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych), 

• przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

       Komisja powołana została Zarządzeniem Nr 9/07 Wójta Gminy Piątek z dnia   

15.03.2007 r.  w skład której wchodzą: przewodniczący i 6 członków. Zarządzeniem Nr 

18/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmianie uległ skład członków GKRPA. 

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Rady Gminy Piątek został uchwalony Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Piątek na 2019 rok. 

      

 DZIAŁANIA KOMISJI W 2019 R: 

 

      W celu realizacji w/w zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odbyła 6 posiedzeń.  

W 2019 roku wpłynęło 12 wniosków o objęcie postępowaniem osób nadużywających 

alkoholu. Wnioski do GKRPA złożyli: 

➢ rodziny osób nadużywających alkoholu – 7 wniosków 

➢ Policja – 3 wnioski 



➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 wnioski 

Z 6 osobami zgłoszonymi o objęcie postępowaniem przeprowadzono rozmowy motywujące. 

Pozostałe osoby, mimo zaproszeń nie pojawiły się na rozmowie z przedstawicielami GKRPA. 

Przez cały rok 2019 złożonych zostało 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Łęczycy o 

wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. Sąd Rejonowy w Łęczycy wydał 10 postanowień dotyczących zobowiązania 

do leczenia odwykowego. 

Skierowano 12 osób na badanie przez biegłych w Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy. 

Wydanych zostało 9 opinii psychiatryczno – terapeutycznych. 

 

W ramach przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych 

przemocą w roku 2019 kontynuowana była działalność Punktu Konsultacyjnego w którym 

dyżury pełnili:  

➢ Psycholog 

➢ Specjalista psychoterapii uzależnień 

Dyżury specjalistów odbywały się zgodnie z harmonogramem, od stycznia do grudnia 2019 

roku w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Pomoc świadczona była w formie 

konsultacji indywidualnych. Udzielana pomoc wyżej wymienionym osobom polegała przede 

wszystkim na: psychologicznym wsparciu w różnych sytuacjach życiowych, motywowaniu 

do podjęcia leczenia odwykowego, psychoedukacji, indywidualnej pracy terapeutycznej. 

 

Na terenie Gminy Piątek funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna. Przeznaczona jest dla 

dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju. Świetlica czynna jest w 

dni robocze od poniedziałku do czwartku.  

Świetlica socjoterapeutyczna umożliwiła dzieciom: 

➢ pomoc w nauce i opiekę poza godzinami nauki w szkole, 

➢ organizację czasu wolnego poprzez zabawę oraz rozwój zainteresowań, 

➢ posiłek 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku sfinansowała w 2019 

roku wyjazd 15 dzieci na kolonie letnie profilaktyczne w Białym Dunajcu. Wyjazd odbył się 

w terminie: 2 lica – 11 lipca 2019 r. Całkowity koszt kolonii to kwota 12.735,00 zł.  

 

Podejmowane były działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez 

organizowanie programów edukacyjno – informacyjnych oraz promocji  zdrowego stylu życia 

wolnego od alkoholu, narkotyków i innych środków uzależniających. Działania w zakresie 

profilaktyki na terenie gminy obejmowały: 

➢ zgłoszenie gminy do kampanii ,,Postaw na rodzinę!” 2019 

➢ program profilaktyczny pt. ,,Muzyka tak – używki nie” dla uczniów Zespołu Szkół 

Mechanizacji Rolnictwa w Piątku 

➢ zakup odblaskowych zawieszek dla dzielnicowych celem wykorzystania podczas 

działań profilaktycznych w szkołach 

➢ zakup publikacji ,,Świat problemów” 

➢ organizacja Dziewiątego Gminno – Rodzinnego Dnia Sportu Szkolnego dla uczniów 

klas IV – VIII Szkół z terenu gminy  

➢ organizacja ,,Gminno – Rodzinnego Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz uczniów klas I – III z placówek oświatowych na terenie gminy 

➢ spektakl profilaktyczny ,,Urodziny Baby Jagi” dla młodszych dzieci ze szkół 

podstawowych 



➢ warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i rady pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej w Czernikowie na temat: uzależnienia oraz profilaktyka zdrowia 

➢ szkolenie dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, wychowawców klas IV – VIII 

Szkoły Podstawowej w Piątku dające uprawnienia do realizacji wśród uczniów 

programu pt. ,,Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie” 

➢ warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej w Piątku na 

temat ,, Smak życia czyli debata o dopalaczach” 

➢ zakup materiałów papierniczych dla OSP w Piątku na potrzeby prowadzonych 

cyklicznie zajęć plastycznych dla dzieci z terenu gminy Piątek 

➢ zakup materiałów profilaktycznych ,,Narkotyki? To mnie nie kręci” do wykorzystania 

na terenie szkół w gminie Piątek 

➢ zakup komiksów dla młodzieży ,,Alkohol. Droga donikąd”  

➢ zakup materiałów profilaktycznych ,,Bezpieczne wakacje” dla szkół z terenu gminy 

Piątek 

 

W roku 2019 r. przeprowadzone zostały szkolenia dla: 

-,,Miejsce rodziny w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście 

i gminie – w kierunku profesjonalizacji działań”– 2 osoby w tym 1 członek GKRPA  

-,,Jak zgodnie z prawem wykonywać ustawowe obowiązki komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych związane z opiniowaniem lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu 

oraz kontrolą wykonywania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na gruncie 

najnowszych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Procedura i zasady kontroli 

przedsiębiorców – krok po kroku” zorganizowane przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin 

Dorzecza Bzury – uczestniczyli 1 członek GKRPA oraz pracownik Urzędu Gminy 

-,,Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe? Wysłane do sądu i co 

dalej…? Rozterki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zorganizowane przez 

Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy Sp. z.o.o. – wzięło udział 8 osób 

w tym członkowie GKRPA i pracownicy socjalni 

-,,Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej – działania oparte na 

dowodach” – konferencja – uczestniczyło 2 członków GKRPA 

- ,,Procedura interwencyjnego zabezpieczania dziecka” zorganizowane przez firmę 

Profilaktyka KIER – uczestniczyło 2 pracowników GOPS w Piątku. 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działając na podstawie art. 18 

ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydała 3 postanowienia w sprawie zaopiniowania 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co do ich zgodności  

z zasadami określonymi przez Radę Gminy w drodze uchwały (dotyczy to lokalizacji 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz limitów punktów sprzedaży). 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swe zadania z 

myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i innym używkom, działając dla dobra całej społeczności gminy. 

Gmina Piątek została wyróżniona Certyfikatem Samorządu Przyjaznego Rodzinie w związku 

z aktywnym zaangażowaniem w Ogólnopolską Kampanię ,,Postaw na rodzinę!” 2019. 

 

 

Piątek, dn. 15 stycznia 2020 r. 


