Sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 rok.

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” uchwalanego każdego roku przez Radę Miejską.
Głównym celem Gminnego Programu jest prowadzenie działań związanych z
profilaktyką, a także działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych
zarówno przez dorosłych jaki i przez osoby niepełnoletnie, wspieranie działań prowadzonych
na rzecz trzeźwości i promocji zdrowego trybu życia. Do zadań związanych z profilaktyka
należy zaliczyć także pomoc rodzinie w radzeniu sobie z alkoholizmem bliskiej osoby.
Warto podkreślić, iż źródłem finansowania zadań wynikających z gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym
roku zgodnie z planem GKRPA miała do dyspozycji 127.726zł.
W ciągu tego roku GKRPA odbyła 13 posiedzeń. Za udział w posiedzeniu członkowie
komisji otrzymują diety w wysokości 60zł, natomiast Przewodnicząca Komisji 86zł.
W trakcie posiedzeń omawiane były bieżące sprawy dotyczące profilaktyki,
socjoterapii, przygotowywane były dokumenty do Sądu w celu orzeczenia o alkoholizmie
kierowanych do komisji osób. Dodatkowo Komisja opiniowała wnioski w sprawie wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W czasie posiedzeń komisja opiniowała również
wnioski i pisma dotyczące problematyki związanej z działalnością GKRPA. Oprócz posiedzeń, które
dotyczyły typowej pracy komisji, w lutym odbyło się posiedzenie z Kierownikiem MOSiR w Pilawie, z
którym zaplanowano zajęcia sportowe. W marcu odbyło się spotkanie z nauczycielami ze szkół
Gimnazjum, z także dyrektorem Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu Ojcem Janem
Karczewskim. W 2009r GKRPA włączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest
bezpieczne ” .

W każdy czwartek członkowie komisji pełnią dyżur w Punkcie Konsultacyjnym
działającym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie. Dyżury pełnione są w parach. Za dyżur
każdy otrzymuje dietę w wysokości 51zł. Działalność Punktu Konsultacyjnego pełni bardzo
ważną rolę w lokalnym systemie pomocy osobom uzależnionym jak i współuzależnionym.
W ramach Punktu odbywa się:
• Motywacja i udzielane są informacje o możliwościach podjęcia leczenia,
• Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego;,
• Diagnozowane są problemy rodziny, w której występuje alkoholizm,
• Udzielane jest wsparcie osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

• Rozpoznawane są zjawiska przemocy w rodzinie, w tym zakresie udzielane jest
stosowne wsparcie i informacje o możliwościach uzyskania pomocy,
• Kierowane są sprawy do Sądu w celu orzeczenia w sprawie uzależnienia od alkoholu
oraz skierowania na przymusowe leczenie.
Na terenie miasta i gminy Pilawa znajduje się 35 punktów sprzedaży oraz podawania
napojów alkoholowych. W okresie wakacyjnym GKRPA przeprowadziła kontrolę wszystkich
punktów na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Głównym celem kontroli było sprawdzenie czy
ekspedientki przestrzegają zasad sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Szczególną uwagę komisja zwracała na wymóg przestrzegania zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych osobom nieletni, nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.
W większości punktów sprzedaż przebiega prawidłowo, tam gdzie były uchybienia
Komisja przeprowadziła rekontrolę a przedsiębiorcy otrzymali uwagi i zalecenia do dalszej
pracy.
GKRPA w Pilawie już od kilku lat organizuje lokalne kampanie profilaktyczno –
edukacyjne angażujące znaczną część społeczności lokalnej, a przede wszystkim naszą
społeczność szkolną, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i pedagogów szkolnych.
W 2009r odbyło się szereg takich akcji, które dotyczyły także ogólnopolskiej akcji „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”.
W październiku GKRPA ogłosiła konkursy literackie i plastyczny dla uczniów w trzech
grupach wiekowych:
• klas 0-III szkoły podstawowej „Bezpieczeństwo i zagrożenia w mojej miejscowości” –
konkurs plastyczny;
• klas IV-VI szkoły podstawowej „Jakie uczucie najczęściej towarzyszy Ci w życiu”–
konkurs literacki forma dowolna;
• klas I-III gimnazjum „Radość bez alkoholu wakacje bez ryzyka”- konkurs literacki.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, wyróżnienia, a także nagrody pocieszenia. Na ten cel GKRPA
wydatkowała blisko 1800zł. W konkursie w 2009r. wzięło udział aż 204 uczniów, a w 2008r.
115.
Najczęściej stosowanymi formami pomocy dziecku z rodziny niewydolnej
wychowawczo jest udział tych dzieci na zajęciach organizowanych
w świetlicach
socjoterapeutycznych. W czasie tych zajęć nauczyciele pracują na podstawie planów
zatwierdzonych przez dyrektorów szkół. Ilość godzin jaką ma przydzielona poszczególna
szkoła zależy od ilości uczniów. Komisja co roku organizuje dla tych dzieci kolonie
terapeutyczne w czasie wakacji. Dla większości tych uczniów Komisja finansuje także obiady.
W tym roku z wypoczynku letniego skorzystało 27 dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo. Łącznie na ten cel GKRPA przeznaczyła 16 983,49zł. Dzieci pojechały na
turnus do Władysławowa.
W trakcie roku szkolnego prowadzone jest dożywianie we wszystkich szkołach. Z tej
formy pomocy korzysta łącznie 26 uczniów. Na ten cel wydatkowane zostało około 13.000 zł.
Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone są we wszystkich szkołach. Komisja dokonała
przydziału godzin dla poszczególnych szkół. Na prowadzenie zajęć GKRPA przeznaczyła kwotę

16 983,49zł. Należy podkreślić, iż powyższa kwota dotyczy tylko pierwszego półrocza 2009r
ponieważ w drugim półroczu od października do grudnia wydane zostało 8.975zł. Czyli
łącznie 25.958,49zł. Dodatkowo każda świetlica otrzymała 150zł x 6 = 900zł dofinansowania
na zakup materiałów biurowych.
DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ
Sfinansowane z funduszu GKRPA w Pilawie
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W ramach terapii Komisja całkowicie dofinansowuje koszta za terapię rodzin w
Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Rodziny biorące udział w terapii biorą
udział w warsztatach i innych zajęciach profilaktycznych organizowanych przez ten ośrodek.
W ciągu roku na ten cel przeznaczyliśmy blisko 1200zł. Dofinansowaliśmy także częściowo
wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na wycieczki i jest to kwota 450zł.
W 2009r został także dofinansowany wyjazd grupy AA i AL. – Anon z naszej gminy na
ogólnopolskie rekolekcje trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu a także dofinansowujemy
utrzymanie lokalu AA i obchody rocznicowe obu grup samopomocowych z naszego terenu.
W tej chwili wydatkowane zostało na ten cel 1010zł
Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń pokrywane są także
koszta biegłych sądowych za orzecznictwo na przymusowe leczenie alkoholików kierowanych
na badania przez Sąd Rodzinny. W tym roku wydaliśmy na ten cel 876zł.
Z innych bardzo ważnych i stosunkowo dużych wydatków należy wspomnieć, że z
funduszu GKRPA został częściowo sfinansowany kolejny etap monitoringu miasta w kwocie
19 971,40zł.
Dodatkowo na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii i udział w akcji
NIEĆPA oraz PAT wydatkowano łącznie 2 504.60zł. Ponadto na koniec roku z
zaoszczędzonych środków opłacony został udział w kampanii NIEĆPA w 2010r. w kwocie
3.210zł. Zakupione zostały testy do wykrywania narkotyków dla miejscowej Policji za kwotę
1500zł. Na organizację wigilii oraz paczek dla dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 7.000zł.
Jednocześnie dyrektorzy szkół otrzymali łącznie przeszło 11.000zł na zakup potrzebnego

wyposażenia w świetlicach socjoterapeutycznych. Z tych środków zakupione zostały między
innymi sprzęt komputerowy, aparaty cyfrowe, telewizory itp.
Z inicjatywy GKRPA pod koniec roku dla uczniów II kl. Gimnazjum w Pilawie i Trąbkach
zrealizowano program DEBATA. Program prowadzony był w 2 grupach w każdej szkole. Na
ten cel komisja wydała blisko 2.000zł.
Ponadto, gdy jest taka potrzeba zakupujemy przedmioty potrzebne osobie
uzależnionej na wyjazd na przymusowe leczenie. GKRPA współpracuje z Policją z naszego
terenu, MGOPS, z PARPA, z Krajowym Biurem do Spraw Narkomanii, Krajowym Biurem do
Spraw AIDS, z INTEGRACJĄ czyli biurem osób niepełnosprawnych. Pozyskujemy od nich ulotki
i materiały edukacyjne a także bezpłatne broszurki.
W ciągu roku komisja wysłała 90 wezwań, z czego 50 to wnioski Policji. Pozostałe to
wnioski rodziny, sąsiadów, Sołtysów i MGOPS. Na dyżur do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło
się 140 osób i 60 to osoby, które przyszły z własnej inicjatywy.
Na uwagę zasługuje fakt, że o pomoc zgłaszały się młode osoby zapytaniem jak
aktywnie włączyć się w pomoc dla rodziny. W trakcie roku GKRPA złożyła 6 wniosków do
Sądu o przymusowe leczenie w zakładzie zamkniętym. Tyleż było orzeczeń biegłego
psychologa i psychiatry o uzależnieniu.
Członkowie naszej Komisji brali udział w szkoleniach organizowanych przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Były to szkolenia bezpłatne, natomiast ze środków
komisji pokrywane były jedynie koszty delegacji służbowych. Szkolenia trwały od dwóch do
trzech dni i dotyczyły pracy z osobami uzależnionymi i pracy w punkcie konsultacyjnym.
Praca komisji ma zawsze pokrycie w działaniu na rzecz terapii i pomocy osobom
uzależnionym i ich rodzinom a w szczególności dzieciom i młodzieży.
Kończąc swoje sprawozdanie mogę stwierdzić, że odkąd pamiętam tematyka alkoholizmu
była zawsze na czasie i pewnie będzie przez wiele następnych lat, bo nasze argumenty przegrywają w
zestawieniu z życiem w środowisku lokalnym i rodzinnym. Sukcesem będzie jeśli choć kilka osób w
przyszłości powie alkoholowi „NIE” w sposób świadomy.

Przewodnicząca GKRPA w Pilawie.
Danuta Szostak

