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Działania Gminnej Komisji prowadzone były zgodnie z Programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 uchwalonym przez Radę Miejską 

Murowana Goślina Uchwała NR XXVII/252/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowanej Goślinie w obecnym 

składzie powołana została  Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

  Dane z lokalnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

W 2017 r. złożono 11 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia 

uzależnienia od alkoholu. Odnotowano 4 osoby zmotywowane do dobrowolnego poddania się 

leczeniu odwykowemu. 12 osób  skierowano na badania przez biegłych  i wystawiono 5 

wniosków kierujących do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczenia 

odwykowemu. 

W 20171 r.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosiła na 

posiedzenie celem przeprowadzenia rozmów wspierająco -motywujących 20 członków rodzin 

osób uzależnionych. Zaopiniowano 12 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Na terenie gminy mieści się 65 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W  11 

z nich możliwe jest spożywanie alkoholu w miejscu sprzedaży. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę 

mieszkańców w stosunku do liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wynika, że na 

jeden punkt sprzedaży przypada 251 mieszkańców. 

Śladem lat poprzednich w 2017 r. kontynuował pracę Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy, prowadzący działalność edukacyjną, 

profilaktyczną, interwencyjną i diagnostyczną. Punkt kieruje swoje działania zarówno do osób 

pijących szkodliwie, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem jak i członków ich rodzin, oraz 

ofiar i sprawców przemocy. Z oferty Punktu mogą korzystać również osoby, które w swojej 

pracy stykają się z osobami uzależnionymi, lub zagrożonymi wystąpieniem patologii czy też 

członkami ich rodzin, konsultując się z innymi specjalistami i korzystając z zasobów 

bibliotecznych. Żadna z usług Punktu nie wiąże się z wydatkami finansowymi dla korzystających. 

W 2017 roku skorzystało 289 osób. W ramach Punktu porad udzielało dwóch psychologów, 

terapeuta ds. uzależnienia od alkoholu, terapeuta ds. współuzależnienia, prawnik. Co tydzień 

odbywały się dwugodzinne spotkania Grupy wsparcia dla uzależnionych, w których brało udział 

od 6 do 13  osób oraz Grupy wsparcia dla współuzależnionych, w której uczestniczy od 4 do 9 

osób. 

Na terenie gminy prężnie działają Grupa Anonimowych Alkoholików oraz Grupa Al-Anon. Grupa 

AA zrzesza ponad 30 osób spotykających się raz w tygodniu w salce na terenie Parafii p.w. Św. 

Tymoteusza w Białężynie. W ostatnią sobotę miesiąca odbywają się otwarte mitingi Grupy, w 

których może wziąć udział każdy członek rodziny stykający się z  problem alkoholowym. 10-
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osobowa Grupa Al-Anon, spotyka się raz w tygodniu w pomieszczeniach wynajmowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Obie Grupy mają charakter samopomocowy. 

Z danych Komisariatu Policji wynika, że w ciągu 2017 roku przeprowadzono 99 

interwencji domowych. W przypadku 10 interwencji wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” . 

Jednocześnie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2017 roku zapewniano wsparcie dzieciom z rodzin zagrożonych bądź uwikłanych 

w sytuacje uzależnienia od alkoholu prowadząc zajęcia opiekuńczo-wychowawcze o charakterze 

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. W tabeli  przedstawiono liczbę dzieci i 

młodzieży korzystającej z zajęć   w 2017 r. 

 

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Liczba dzieci i młodzieży 

biorących udział w zajęciach 

 „Niezastąpione Asiory” w Przebędowie 26 

„Biedrony” w Uchorowie 24 

„Słoneczni” w Długiej Goślinie 30 

„Słoneczko” w Murowanej Goślinie 10 

"Dom Radości" Parafia pw. Najwyższego 

Arcykapłana Jezusa Chrystusa 

20 

 

 

 

 

 
 

 
 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  są wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ze środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych finansowane są również zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w 2017r. według klasyfikacji  budżetowej: 

 

4110    Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń  - 1 907,44 zł.    

 

4120    Składki na Fundusz Pracy – 155,77 zł. 

 

4170    Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych – 105 860,00 zł. 

 

4210    Zakup materiałów i wyposażenia – 33 390,85 zł. 

          

4300    Zakup usług pozostałych – 51 963,45 zł. 

 

4390    Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3 316,00 zł. 

 

4400    Czynsz za pomieszczenia PIK, sala spotkań grupy AA w Białężynie – 36 889,20 zł. 

 

4430  Ubezpieczenia uczestników wyjazdów ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych z tytułu 

NNW- 354,52 zł 

           

  

 

Łącznie wydatkowano kwotę: 233 837,23 zł 

 

      

   

ZADANIA  REALIZOWANE 

ZWIĘKSZONO DOSTĘPNOŚĆ POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA 

OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. 

 1. Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Uzależnionych i ich Rodzin oraz 

Ofiar i Sprawców Przemocy, do którego podstawowych zadań należy: 

• nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem uzależnień oraz 

przemocy domowej, 

• wstępne motywowanie do podjęcia terapii, 

• doradztwo i konsultacje specjalistów (m.in. psycholog, prawnik, terapeuta) w sprawach 

rodzinnych, uzależnień i przemocy w rodzinie), 

• realizacja zajęć o charakterze terapeutycznym, spotkania indywidualne, grupowe i 

rodzinne, 

• informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, 

• udostępnianie materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

• telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy. 

Zakres finansowania działalności PIK obejmuje m.in:  

• ponoszenie kosztów najmu pomieszczeń PIK, 

• wynagrodzenie osób pełniących dyżury,  



   
 

 
 

• zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, książek oraz specjalistycznej prasy, 

• zakup artykułów papierniczo-biurowych do prowadzenia zajęć oraz dokumentowania pracy 

PIK, 

• zakup materiałów, przeprowadzanie remontów i bieżących napraw oraz systematyczne 

wyposażanie Punktu w sprzęt, umożliwiający poprawę jakości świadczonych usług, 

• finansowanie udziału w szkoleniach i kursach osób wykonujących zadania w PIK.  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

• motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

• kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badanie przez biegłych sądowych w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego, 

• występowanie do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia osób uzależnionych od 

alkoholu, 

• monitorowanie sytuacji osoby zobowiązanej do leczenia. 

Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• koszty opinii biegłych, 

• opłaty sądowe, w tym, związane ze składaniem wniosku o wszczęcie procedury 

zobowiązania do leczenia i wydanie odpisu postanowienia, 

• opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych, 

• wynagrodzenie członków GKRPA. 

3. Inne działania: 

• kierowanie niezatrudnionych osób uzależnionych i członków ich rodzin do lokalnego Klubu 

Pracy celem reintegracji zawodowej umożliwiającej powrót na rynek pracy (oferty pracy, 

szkolenia, doradztwo zawodowe). 

 

 

 

 

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ 

W RODZINIE. 

1. Poradnictwo psychologiczne i prawne w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym dla 

Uzależnionych i ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy. 

2. Uruchamianie i prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty" w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 

3.  Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. 

 

 

 



   
 

 
 

PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ  I EDUKACYJNEJ 

W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE 

POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH,  A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA 

DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZYCH I 

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: 

• prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych o charakterze profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy dla dzieci,  

• organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci,  

• organizacja festynów, imprez sportowych i innych imprez o charakterze profilaktycznym, 

• organizacja kampanii i programów profilaktycznych, 

• organizacja wyjazdów, w tym wakacyjnych oraz innych zajęć profilaktycznych, 

pozalekcyjnych i sportowych. 

Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia,  

• dożywianie uczestników zajęć, 

• zakup materiałów papierniczych, biurowych, dydaktycznych i innych niezbędnych do 

prowadzenia zajęć, 

• finansowanie wypoczynku letniego i zimowego, 

• finansowanie wyjazdów, 

• zakup paczek gwiazdkowych i pokrycie kosztów spotkania wigilijnego, 

• zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych oraz sprzętu umożliwiającego poprawę 

jakości realizowanych zajęć. 

2. Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zdrowy styl życia: 

• organizacja wyjazdów o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym                      i 

terapeutycznym,  

• wspieranie organizacji wypoczynku letniego i zimowego, 

• współpraca z klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi, 

• wspieranie zajęć sportowych, w tym tych organizowanych przez szkoły, 

• organizacja dnia dziecka, 

• realizacja innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• dofinansowanie organizacji zajęć sportowych, 

• finansowanie wyjazdów, w tym wypoczynku letniego i zimowego, 

• zakup artykułów i materiałów na obchody dnia dziecka, 

• finansowanie działań promujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego. 

3. Realizacja programów profilaktyki uzależnień: 



   
 

 
 

• kontynuacja Programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

• realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy, 

• organizacja własnych kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy. 

Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• zakup Programu Profilaktycznego ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

• zakup materiałów profilaktycznych, w tym plakatów i ulotek niezbędnych do realizacji 

programów i kampanii profilaktycznych, 

• zakup szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych w tym przedstawień i 

pogadanek. 

4. Prowadzenie powszechnej edukacji profilaktycznej w zakresie szkodliwości alkoholu i 

innych substancji uzależniających oraz promującej zdrowy styl życia: 

• udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych, 

w tym dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, 

• organizowanie koncertów, spektakli, warsztatów, pogadanek, prelekcji                  o 

tematyce dotyczącej szkodliwości alkoholu i przeciwdziałania przemocy, 

• zakup nagród oraz dofinansowanie zakupu materiałów umożliwiających przeprowadzanie 

imprez z elementami profilaktyki,  

• organizacja kampanii mającej na celu powstrzymanie sprzedaży alkoholu nieletnim,  

• podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  

• szkolenia dla osób stykających się na co dzień z osobami uzależnionymi oraz realizatorów 

programów i zajęć profilaktycznych, 

Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych: prasa, książki, broszury, plakaty oraz inne 

materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne, 

• finansowanie szkoleń, kursów oraz innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁANOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, 

SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 

1. Wspieranie działalności Grup Wsparcia dla Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Grup AA 

w Murowanej Goślinie i Białężynie i Grupy Al-Anon. 

 Zakres finansowania obejmuje m.in.: 

• opłaty za najem pomieszczeń Grupy AA w Białężynie, 

• zakup opału dla Grupy AA w Białężynie, 

• dofinansowanie wyjazdu na spotkania grup trzeźwościowych do Częstochowy, 

• dofinansowanie imprez integracyjnych grup trzeźwościowych i członków ich rodzin z 

Murowanej Gośliny i ościennych gmin, 



   
 

 
 

• systematyczne wyposażanie w materiały edukacyjne oraz sprzęt umożliwiający poprawę 

jakości świadczonych usług, 

• użyczanie pomieszczeń Grupie Al-Anon. 

2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej propagowaniu 

trzeźwości oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

  

 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 131 i ART. 15 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 

1. Przeprowadzanie kontroli zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach prowadzących 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na podstawie upoważnień wydanych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje opinię, o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wniosku o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

3. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – rozpowszechnianie ulotek i materiałów 

edukacyjnych. 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływani są przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina zgodnie z zasadami określonymi     w ustawie  

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Komisja wykonuje swoje obowiązki w oparciu  

o Regulamin organizacyjny GKRPA zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 

Goślina. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenia finansowane są z opłat  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Za udział w posiedzeniach Komisji oraz wykonywanie innych czynności związanych z pracami 

Komisji jej członkowie otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 650,00 zł brutto. 

Umniejsza się wysokość wynagrodzenia za nieobecność na posiedzeniach Komisji 

proporcjonalnie do ilości posiedzeń w miesiącu. Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z listą 

obecności, potwierdzającą udział w posiedzeniach. 

 

 

  

 

 

                                                    


