
SPRAWOZDANIE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ZA 2013 ROK 

W 2013 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXI/180//2012 z 28 grudnia 2012 roku Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 

W ramach programu realizowane były zadania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, celem 

tworzenia  alternatywnych form zagospodarowywania wolnego czasu dzieciom i młodzieży, 

szkolenia, pogadanki, zajęcia o charakterze sportowym, półkolonie, wyjazdy.  

Gmina Tuszów brała aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii: 

1/ „ Postaw na rodzinę”                -    koszt programu        1 230,00 zł 

Programy profilaktyczno - edukacyjne    realizowane poprzez: szkoły, stowarzyszenia, bibliotekę, 

parafie, wiejski dom  kultury w 2012 roku. 

1. Programy obejmujące organizowanie dla dzieci i młodzieży wypoczynku w czasie ferii 

zimowych i wakacji jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu promujące styl życia             

z dala od używek:  

1/ Ferie z Bogiem – parafia Tuszów Narodowy wyjazd do Olchowej grupy 20 uczniów SP w Tuszowie i 

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II- 1004,40 zł. 

2/ Zimowe wakacje  w ruchu bez nałogów – ferie zimowe młodzieży publicznego gimnazjum  

1 306,96 zł (transport na lodowisko, wynajem łyżew, zakup art. papierniczych)  - dla 80 uczestników. 

3/ Ferie zimowe z profilaktyka w WDKiR 11.02 do 22.02   - program animacyjny (1000,00 zł),  

słodycze, art. papiernicze, koszty dowozu dzieci  - razem 1 719,80 zł  dla ok. 100 uczestników. 

4/ Półkolonia z profilaktyka WDKIR Grochowe dla 60 dzieci przez  5 dni   9 057,07 zł  w tym śr. 

czystości, apteczka, butla gazowa,  art. spożywcze- 1 144,45, umowy zlecenia z nauczycielami 

opiekunami, obsługą kuchni 3 730,00 zł oraz 4 104,00 zł dowozy dzieci.  

5/ Wakacje z Bogiem w Janowie Lubelskim dla 30 osób – organizator parafia Tuszów Narodowy –

opłata do wyżywienia 5 dni x 30 dzieci x 10,00 = 1 500,00 zł. 

2. Programy realizowane  w trakcie roku szkolnego: 

1/  „Nie kalecz swojego dzieciństwa „  - Zielona szkoła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czajkowej 

połączona z profilaktyką w Zakopanem   - 30 osób pokrycie kosztów dojazdu   2 500,00 zł. 

2/ Razem lepiej- program profilaktyczny Sz. P. w Tuszowie Narodowym Filia Grochowe – 1496,01 zł 

koszty przejazdu do Warszawy nagroda dla 19 aktywnych uczniów (zwiedzanie Centrum Kopernika, 

planetarium). 

3/ Program alternatywnych form zagospodarowywania wolnego czasu – nauka pływania Zespół Szkół 

Jaślany  3 780,00 zł ( koszty transportu na basen 45 uczniów- 20 kursów I półrocze 2013). 

 



4/ Żyj bezpiecznie bez nałogów –program OSP Malnie II 

Zorganizowanie dnia dziecka połączonego z wielkim piknikiem rodzinnym grami , zabawami                             

i pokazami ratownictwa, zakup apteczki, podkoszulki dla drużyny, napoje, zakup 2 hydronetek do 

konkursów) -2 300,00 zł  ok. 100 dzieci z rodzicami. 

5/ V majowe dni Tuszowa Narodowego (dzień papieski, rocznica urodzin gen. W.E. Sikorskiego, 

Festyn rodzinny, konkursy, biegi uliczne, turnieje wiedzy, odpust parafialny  i rodzinna familiada)- to 

okazja do promocji  spędzania wolnego czasu i organizowania zabaw z dala od używek. Oferta 

skierowana dla wszystkich grup wiekowych i mieszkańców całej gminy.  Z środków  GKRPA pokryto 

koszty: zakupu nagród, dyplomów, materiałów promocyjnych, pucharów, banery, plakaty, 

zaproszenia:  5 714,09 zł, ok. 300 uczestników programu. 

6/ Dzień dziecka w szkołach  – pogadanki o alkoholu i narkotykach połączone z zabawami wręczanie 

dzieciom słodyczy   3 673,07 zł zakup słodyczy dla wszystkich dzieci ze szkół na terenie gminy. 

7/ Człowiek, słowo, literatura a droga – program autorski profilaktyczny Jana Hyjka – specjalisty od 

spraw walki z uzależnieniami z Gniezna – dla młodzieży gimnazjalnej realizowany w Gminnej 

Bibliotece Publicznej 300,00 zł  - 60 uczestników programu. 

8/ Podsumowanie programu profilaktycznego przy muzyce o profilaktyce – wycieczka do Krakowa dla 

55 uczestników programu   2 976,62 zł  w tym: 1 465,12 zł transport, 1511,50 bilety do muzeum, 

posiłek. Program realizowany przez Publiczne Gimnazjum i Stowarzyszenie Jaślany. 

9/ Wyjazd młodzieży gimnazjalnej na koncert patriotyczno-profilaktyczny do Mielca  540,00 zł,                

30 uczestników programu. 

10/ Nie biorę, nie piję, zdrowo żyję-pomagam i ratuję – program realizowany w Publicznym 

Gimnazjum  7 138,90 zł w tym kurs pierwszej pomocy 6 000,00 zł,  nagrody, papier ksero, tusz,  

1 138,90 zł. w ramach programu  60 osób przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy, 180 

osób biorących udział w pokazie ratowniczym, 25 uczniów biorących udział w konkursie profilaktyka i 

uzależnienia oczyma gimnazjalisty. 

11/OSP Tuszów Narodowy doposażenie do świetlicy zakup gier celem organizowania alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu  1370,00 zł. 

12/ Zespół Szkół w Jaślanach – Nauka pływania  - przygotowanie do aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu – etap II  drugie półrocze 2013-dofinansowanie do dojazdu 20 kursów 45 uczniów 

3 400,00 zł. 

13/Profilaktyka uzależnień poprzez wartości- Stowarzyszenie Jaślany- 2 000,00  w tym spotkanie 

integracyjne, zakupienie elementów instrumentów muzycznych. 

14/ Świąteczne kolędowanie – profilaktyka poprzez zagospodarowanie wolnego czasu – Szkoła 

Podstawowa Czajkowa,  zakończone niedzielną prezentacją ozdób świątecznych wykonywanych w 

czasie warsztatów  przy Parafii Sarnów 956,55 zł  - 30 osób. 

 

 



Zakupy poza programami 

Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum celem druku ulotek, ankiet i innych 

materiałów służących realizacji szeroko pojętych  programów profilaktycznych 5 534,34 zł. 

Materiały biurowe na potrzeby GKRPA   585,55 zł 
Gablota ogłoszeniowa                                  615,00 zł 
Szkolenia :  400,00   2 osoby z komisji (tematyka: zasady wydatkowania środków, wydawanie 

pozwoleń na sprzedaż alkoholu, kontrole). 

Umowa z Ośrodkiem  Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu  - 3 240,00 zł 

W ramach umowy dyżury w punkcie konsultacyjnym terapeuty, programy realizowane w Ośrodku 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu. 

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym udzielono w czasie dyżuru terapeuty 14 porad dla osób 

uzależnionych, 5 porad dla współuzależnionych członków rodzin  i 3 inne. 

Z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu skorzystało 27 osób w tym 18 mężczyzn    

i 9 kobiet, na oddziale dziennym przebywało 3 osoby w tym 3 mężczyzn. 

Przeprowadzone zostały przez specjalistę z  ośrodka dwa 2 godzinne spotkania dla młodzieży 

gimnazjalnej nt. problematyki uzależnień w których uczestniczyło:  75 uczniów  i 55  rodziców.  

 Posiedzenia Komisji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, dyżury w punkcie 

konsultacyjny, rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, delegacje 1 736,40zł 

W 2013 roku dokonano wspólnie z przedstawicielem policji trzy kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu. W trakcie kontroli  3 osobowe zespoły kontrolujące  stwierdziły, że sprzedawcy 

przestrzegali  zapisy ustawy  o wychowaniu w trzeźwości. Kontroli poddano wszystkie punkty 

sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Z każdego wyjazdu są sporządzane protokoły podpisywane 

przez zespół kontrolny i sprzedawcę w danym punkcie sprzedaży.  

Rozmowy z wezwanymi osobami nadużywającymi alkohol  400,00 

Na rozmowy wezwanych zostało 10 osób z tego   2 osoby (kobiety) podjęły leczenie 1 stacjonarne i 1 

korzystała z pomocy terapeuty w czasie dyżurów w punkcie konsultacyjnym. 

Posiedzenia komisji     4 200,00 

W 2013 roku Komisja spotkała się na posiedzeniach 4 razy.   
W trakcie posiedzeń omawiano: 
-programy profilaktyczne i kwoty  ich dofinansowania z środków Komisji, 
-ustalano zespoły do spraw kontroli punktów sprzedaży alkoholu, 
-omawiano bieżące sprawy wynikające z koniecznych do podjęcia działań w ramach profilaktyki, 
-ustalano letnie formy wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji z wykorzystaniem środków 
Komisji, 
-omawiano procedury niebieskiej karty, 
-opracowywano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomani na 2014 rok oraz regulamin pracy komisji. 
 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
W 2013 roku wydano 13 pozytywnych opinii do zezwoleń na sprzedaż alkoholu w tym:  piwo 

6 zezwoleń, wino 4 zezwolenia, wódka 3 zezwolenia.  W podaną ilość są wliczone przedłużenia już 



otrzymanych zezwoleń oraz nowe zezwolenia w tym 1 na piwo i 3 na wszystkie rodzaje alkoholu dla 

dwóch  nowo powstałych sklepów.  

Na terenie gminy funkcjonuje 25 placówek sprzedających alkohol  typu piwo, 14 ze 

wszystkimi rodzajami alkoholu i  1  z zezwoleniem na  piwo raz alkohol powyżej 18%. 

                                                           Podział wydatków na paragrafy 

-§ 4170       umowy                      10 351,00 

-§4210        zakupy                       25 225,29 

-§4300         usługi                        34 177,07 

-§4410         delegacje służbowe     521,40 

-§4700         szkolenia                        400,00  

                     Wydatki  ogółem:    70 674,76 

Informacje dodatkowe 

Wg złożonych oświadczeń przez sprzedawców wartość sprzedaży alkoholu w sklepach na 

terenie gminy  w 2013 roku wynosiła 3 140 533,90 zł. 

Wydatki  na alkohol w punktach sprzedaży na terenie Gminy Tuszów Narodowy 

w latach  2011- 2013 w rozbiciu na poszczególne rodzaje  

 

                             2011                                                   2012  2013 

Piwo :         1 470 754,60  zł                                 1 645 971,33 zł      1 503 669,70 zł 

Wino:            388 158,78   zł                                   366 397,04 zł       370 753,61 zł 

Wódka:         948 282,04   zł                                1 273 239,88 zł    1 266 110,65 zł 

 

Z zestawienia wynika, że w 2013 roku zmniejszyły się wydatki na zakup alkoholu 

wysokoprocentowego tj. wódki o 7 129,23 zł tj.0,6 %, piwa o 142 30,63 tj. 8,6 %, natomiast 

wina wzrosło  o 4356,57 tj.1,2 %. 


