
SPRAWOZDANIE  GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ZA 2014 ROK  

W 2014 roku  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała  przyjęty uchwałą 

Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXI/287/2013 z 30 grudnia 2013  roku  Gminny   Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 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/ „ Trzeźwy wybór”                -    koszt programu        1 230,00 zł 

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

parafie, wiejski dom  kultury w 2014 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/ „Profilaktyka oczami młodego człowieka” Ferie w WDKiR dla ok. 60 uczestników 

  Koszt  2 064,89 zł 

 2/ Marzenia o zimie– ferie zimowe młodzieży publicznego gimnazjum dla 80 uczestników.                            

Koszt    1 443,28 zł 

3/ Półkolonia z profilaktyką WDKIR Grochowe-Jaślany dla 32 dzieci przez  10  dni . Koszt 9289,18 zł 

4/Formacja Nowego człowieka – Krucjata Wyzwolenia Człowieka – wakacyjny wypoczynek dla dzieci i 

młodzieży organizowany dla mieszkańców gminy Tuszów Narodowy przez Parafię Chorzelów koszty 

noclegów i wyżywienia w Czernej dla 14 osób razem 3 500,00 zł 

2. Programy realizowane  w trakcie roku szkolnego: 

1/  „Spotkanie profilaktyczno- integracyjne młodzieży organizowane przez KSM Tuszów i Sarnów w 

Domu Strażaka w Tuszowie Narodowym.  Koszt 1110,03 zł 

2/ Program edukacyjno-profilaktyczny „Przez sport rozwijamy ciało i umysł” program z zajęć 

profilaktyki uzależnień –nauka pływania na basenie realizowany przez Szkołę Podstawową w Czajkowej 

dla 30 dzieci. Koszt 5 400,00 zł 

3/ „Żyj zdrowo z dala od nałogów, szanuj tradycje” program OSP Jaślany i KGW w Jaślanach obejmujący 

profilaktykę i prewencje, organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.                                

Koszt 1 000,00 zł 

4/ Rodzina bez alkoholu program Stowarzyszenia w Borkach Nizińskich . Koszt 1 662,45 

5/Współczesne zagrożenia Czarnobyl- pogadanka dla 60 gimnazjalistów GBP Tuszów Narodowy 

Koszt  300,00 zł 



6/ Wyjazd gimnazjalistów na koncert patriotyczny do Mielca 30 osób. Koszt 620,00 zł 

7/Spotkanie integracyjne w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu Dom Ludowy 

Malinie- dla 50 osób. Koszt 900,00 zł 

8/Spotkanie integracyjne i zajęcia dla dzieci w Jaślanach KGW  i OSP Jaślany dla 20 osób.                                   

Koszt 1 000,00 zł 

9/ VI  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.                                  

Koszt 3 100,36 zł ok. 300 uczestników programu. 

10/ Młodzi Wspaniali 2014  – pogadanki o alkoholu i narkotykach połączone z zabawami wręczanie 

dzieciom słodyczy. 50 osób. Koszt   525,00 zł 

11/ Rodzinna Familiada w Sarnowie – organizator Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie.                                 

Koszt 1471,64 zł 

12/Rodzinna majówka- Stowarzyszenie Leśne Echo i Szkoła Podstawowa Czajkowa –koszt 655,20 zł 

13/Żyj aktywnie bez nałogów- program realizowany przez OSP Malinie II (słodycze, ubrania 

treningowe, koszulki, wycieczka Bratkowice. Koszt 2 827,94 zł 

14/ Rodzinny dzień dziecka w Tuszowie Narodowym organizowany przez stowarzyszenie „Tuszowska 

Ścieżka” przy współpracy ze Szkoła Podstawową. Koszt 1 144,18 zł 

15/ Aktywna szkoła aktywny uczeń, Publiczne Gimnazjum. Koszt 293,00 zł 

16/ Kiermasz świąteczny Malinie – OSP Malinie. Koszt 600,00 zł 

       3. Pozostałe działania 2 600,00 zł. W tym: 

-Szkolenia jak pozyskać dodatkowe środki na realizacje programów w tym profilaktycznych z FIO                  

koszt  500,00 zł; 

-Szkolenie dla członków komisji i zespołu interdyscyplinarnego „Przemoc w rodzinie”. Koszt 1 500,00; 

-Spotkanie nt. Przemoc w rodzinie. Koszt  600,00 zł. 

        4. Zakupy poza programami  

-Zakup kserokopiarki dla ZS Malinie celem druku ulotek, ankiet i innych materiałów służących 

realizacji szeroko pojętych  programów profilaktycznych. Koszt  3 075,00 zł. 

-Doposażenie świetlicy Malnie. Koszt   989,70 zł 

-Zestaw nagłaśniający projektor i ekran - duża sala UG. Koszt   3 774,00 zł 

-Zestaw nagłaśniający projektor i ekran – świetlica Jaślany. Koszt   3 750,00 zł 



-Zakup wyposażenia do świetlicy Grochowe II (krzesła). Koszt 1 218,30  

-Uzupełnienie systemu monitoringu Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Tuszowie 

Narodowym. Koszt  3 812,00 zł 

5. 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 terapeuta w czasie 24 godzin dyżuru udzielił 34 porady 

dla uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin. 

Z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu skorzystało 28 osób w tym 15 mężczyzn     

i 13 kobiet, na oddziale dziennym przebywało 1 osoba ( mężczyzna). 

Przeprowadzone zostały przez specjalistę z  ośrodka dwa  spotkania dla młodzieży gimnazjalnej 

nt. problematyki uzależnień w których uczestniczyło:  60 uczniów  i 50  rodziców.  

 

 6. Posiedzenia Komisji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu, dyżury w punkcie 

konsultacyjny, rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol. Razem wydatek 5 220,00 zł 

1/ Wynagrodzenia za posiedzenia w komisji 3 960,00  
W 2014 roku Komisja spotkała się na posiedzeniach 3 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 2015 rok oraz regulamin pracy komisji; 
 

2/ Dyżury celem rozmów z osobami nadużywającymi alkohol  900,00 zł  

Na rozmowy wezwanych zostało 18 osób z tego   2 osoby  podjęły leczenie 1 stacjonarne i 1 korzystała 

z pomocy terapeuty w czasie dyżurów w punkcie konsultacyjnym. 

3/ Kontrole 360,00 zł 

W 2014 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.  

              7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
W 2014 roku wydano 13 pozytywnych opinii przedłużeń  zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 

tym:  piwo 10 zezwoleń, wino 7 zezwolenia, wódka 6 zezwolenia.   

Na terenie gminy funkcjonuje 25 placówek sprzedających alkohol  typu piwo, 13 ze wszystkimi 

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

 



                                                           Podział wydatków na paragrafy 

-§ 4170       umowy                      9 316,00 

-§4210        zakupy                       28 348,95 

-§4300         usługi                        28 287,20 

-§4700         szkolenia                    1 500,00 

-§4430        opłaty i składki             364,00 

                     Wydatki  ogółem:    67 816,15 

Informacje dodatkowe 

Wg złożonych oświadczeń przez sprzedawców wartość sprzedaży alkoholu w sklepach na 

terenie gminy w 2014 roku wynosiła 2 718 340,10 zł  dla porównania  w 2013 roku była to kwota 

3 140 533,90 zł., czyli spadła sprzedaż o kwotę 422 194, 00 zł. 

Wydatki  na alkohol w punktach sprzedaży na terenie Gminy Tuszów Narodowy 

w latach  2011- 2013 w rozbiciu na poszczególne rodzaje  

 

                             2011                   2012  2013             2014  

Piwo :         1 470 754,60  zł   1 645 971,33 zł      1 503 669,70 zł       1 416,099,71 zł 

Wino:            388 158,78   zł      366 397,04 zł         370 753,61 zł          267 701,51 zł 

Wódka:         948 282,04   zł   1 273 239,88 zł      1 266 110,65 zł       1 034 538,88 zł 

 

Z zestawienia wynika, że w 2014 roku zmniejszyły się wydatki na zakup każdego 

rodzaju alkoholu tj. wódki o 231 571,77 zł tj.18 %, piwa o 87 569,99 zł tj. o 6% wina o 

103 052,21 tj.27 %. 
 


