
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE  W 2022 ROKU 

 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach 

Kościelnych  działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)  

GKRPA powołana została zarządzeniem nr 35.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne                          

z dnia 16 sierpnia 2021 r. w składzie: 

1) Hanna Włostowska – Przewodnicząca 

2) Tomasz Kulesza – członek 

3) Jerzy Tyszko – członek 

4) Dorota Zielińska – członek 

5) Szczepan Koc – członek 

Członkowie komisji w obecnym składzie są przeszkoleni w zakresie profilaktyki                                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi  problemami  alkoholowymi. 

Do zadań Komisji należy: 

1. Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych                            

z profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawartych                          

w programach profilaktycznych; 

2. Merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych; 

3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy                                    

w szczególności Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie z zapisami Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

a) Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.                           

24 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b) Zapraszanie  na rozmowę uczestników postepowania, 

c) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania 

podjęcia leczenia, 

d) Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz  wskazania rodzaju zakładu leczenia, 

e) Przygotowywanie i kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w Wysokiem 

Mazowieckiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                 

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi                          

w Uchwałach Rady Gminy  oraz liczbą punktów sprzedaży; 



6. Kontrola przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

Działania podjęte przez GKRPA w 2022 roku 

W ramach  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń celem przeprowadzenia działań zmierzających do podjęcia 

terapii lub leczenia. 

 Do Komisji wpłynęło: 

 13 wniosków o rozpoczęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia  przez osoby 

nadużywające alkoholu, w tym: 

 12 wniosków od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach  w związku                                         

z interwencją gdzie była wywołana awantura pod wpływem alkoholu, bądź stwarza 

zagrożenie dla innych; 

 1 wniosek od Kierownika GOPS. 

Na posiedzenia komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków.  

Z osobami które zgłaszały się na posiedzenie GKRPA  przeprowadzono rozmowy 

interwencyjno-motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń 

związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Komisja przeprowadziła rozmowy 

motywujące do zachowania abstynencji  lub ograniczenia picia alkoholu jak również do podęcia 

leczenia i terapii  w warunkach ambulatoryjnych czy stacjonarnych.  

W wyniku podjętych działań stwierdzono, co nastąpiło: 

 Dwie osoby postanowiły zachować abstynencje przez okres jednego roku, 

 Dwie osoby  postanowiły  zachować abstynencje przez dłuższy okres czasu,  

 Dwie osoby zadeklarowały ograniczyć picie  alkoholu, 

 Dwie osoby poddały się badaniom psychologiczno-psychiatrycznym, u których 

stwierdzono  uzależnienie od alkoholu, 

  Dwie osoby wyraziły chęć leczenie i dobrowolnie podjęły leczenie w warunkach 

stacjonarnych w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Jedna osoba 

po 13 dniach opuściła placówkę i przerwała terapię. Po kolejnych wezwaniach osoba ta 

postanowiła abstynencję przez okres jednego roku, 

 Jedna osoba ze względu na problemy zdrowotne nie kwalifikuje się na terapię 

uzależnienia od alkoholu pomimo stwierdzenia uzależnienia, 

 Jedna osoba nie widzi u siebie problemu alkoholowego, uważa, że problemy powstają  

z powodu niewłaściwego zachowania innych osób z nim przebywających,  

 Jedna osoba pomimo kilkukrotnego wezwania nie przybyła na posiedzenie komisji,                        

w wyznaczonym terminie. 

Zachowanie tych osób monitorowane jest na bieżąco przez członków GKRPA a zarazem 

pracowników GOPS w Kuleszach Kościelnych, pracownicy socjalni na bieżąco odwiedzają 

środowiska z problemem alkoholowym. Jeżeli zachodzi potrzeba  podejmowane są kolejne 

kroki celem podjęcia leczenia i terapii. 

GKRPA realizując swe zadania współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym                          

ds. przemocy w rodzinie. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Szkołą 

Podstawową w Kuleszach Kościelnych.  

  

 



Ponadto do komisji wpłynęły wnioski, które komisja rozpatrzyła pozytywnie: 

 Komendy Powiatowej Policji na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły” -  sfinansowano w wysokości 500,00 zł.;  

 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej o dofinansowanie Pikniki Rodzinnego 

„Aktywność i Sport” w szczególności na zakup nagród na konkursy o charakterze 

profilaktycznym - dofinansowano w wysokości  4 176,49,00 zł.; 

 Kierownika OPS w sprawie zakupu paczek świątecznych dla dzieci i rodzin 

potrzebujących  oraz  z problemem alkoholowym - sfinansowano w wysokości 6 487,04 

zł.; 

 Klubu Rodzin Abstynenckich - przekazano kwotę w wysokości 800,00 zł.;  

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych - dofinansowanie zakupu 

książek na nagrody dla uczniów klas  O, I-III i IV-V biorących udział w konkursach 

profilaktycznych - dofinansowano w wysokości 1000,00 zł.; 

 

Ponadto ze środków GKRPA sfinansowano: 

 Zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 2 629,70 zł.; 

 Diety GKRPA 12 852,70 zł.; 

 Szkolenie 350,00 zł.;  

 Opłaty za badania psychologiczno-psychiatryczne osób z problemem alkoholowym 

1400,00 zł. 

  

Komisja przeprowadziła  kontrole w ośmiu placówkach handlowych sprzedających 

napoje alkoholowe na terenie Gminy  Kulesze Kościelne Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Komisja wydała  pozytywne opinie  w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży                              

i podawania napojów alkoholowych w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych: 

    1) na punkty sprzedaży detalicznej: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa - 3 zezwolenia, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa)                                           

             2 zezwolenia, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 2 zezwolenia; 

         Ogółem w 2021 roku wydano opinie dla siedmiu  zezwoleń, w 2021 roku wydano  opinie 

dla dwudziestu jeden zezwoleń., z wieloletnim terminem ważności. 

 

W 2022 roku wydano dwa jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

W 2022 roku  wygaszono  sześć zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 

 1) na punkty sprzedaży detalicznej: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa  2 zezwolenia, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5-18% (z wyjątkiem piwa)                                      

             1 zezwolenie, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%  1 zezwolenia; 

2) na punkty sprzedaży gastronomicznej: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa  1 zezwolenie, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%  1 zezwolenie. 

 



Na koniec 2022 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 9, na koniec 

2021 roku 11, jak zauważamy liczba ta zmalała o dwa.  

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. wyniosły 

– (25 716,43 zł.), z 2021 roku niewydatkowane środki wynosiły 7 442,71 zł., wpływy z Urzędu 

Skarbowego za małpkowe 4 611,10 zł, ogółem środki do wykorzystania przez GKRPA 

wynosiły 37 770,24 zł. W ramach działalności Komisji  wykorzystano kwotę w wysokości   

30 195,93  zł. 

 

 

 

 

Kulesze Kościelne 2023.01.24                                                                 sp. Hanna Włostowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE  W 2021 ROKU 

 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach 

Kościelnych  działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)  

GKRPA powołana została zarządzeniem nr 35.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne                          

z dnia 16 sierpnia 2021 r. w składzie: 

6) Hanna Włostowska – Przewodnicząca 

7) Tomasz Kulesza – członek 

8) Jerzy Tyszko – członek 

9) Dorota Zielińska – członek 

10) Szczepan Koc – członek 

Skład Komisji uległ zmianie,  powołany był  Kierownika Posterunku Policji w Sokołach, 

który odszedł z pracy, na jego miejsce powołano dzielnicowego Szczepana Koc. 

Członkowie komisji w obecnym składzie są przeszkoleni w zakresie profilaktyki                                        

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi  problemami  alkoholowymi. 

Do zadań Komisji należy: 

7. Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych                            

z profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawartych                          

w programach profilaktycznych; 

8. Merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych; 

9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy                                    

w szczególności Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

10. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie z zapisami Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

f) Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.                           

24 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

g) Zapraszanie  na rozmowę uczestników postepowania, 

h) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania 

podjęcia leczenia, 

i) Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz  wskazania rodzaju zakładu leczenia, 

 



 

 

j) Przygotowywanie i kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w Wysokiem 

Mazowieckiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

11. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                 

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi                          

w Uchwałach Rady Gminy  oraz liczbą punktów sprzedaży; 

12. Kontrola przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2021 R. 

W ramach  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 

r. odbyło się 9 posiedzeń. 

 Do Komisji wpłynęło: 

 7 wniosków o rozpoczęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia  przez osoby 

nadużywające alkoholu, w tym 

 6 wniosków od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach  w związku                                         

z interwencją gdzie była wywołana awantura pod wpływem alkoholu; 

 1 wniosek od Kierownika GOPS; 

Na posiedzenia komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków.  

Z osobami które zgłaszały się na posiedzenia  przeprowadzano rozmowy interwencyjno-

motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z 

nadmiernym spożywaniem alkoholu. Komisja przeprowadziła rozmowy motywujące do 

zachowania abstynencji  lub ograniczenia picia alkoholu.  

Wobec tych osób podjęto następujące działania: 

 Dwie osoby postanowiły zachować abstynencje przez okres sześciu miesięcy 

 Jedna osoba  postanowiła  zachować abstynencje przez okres jednego roku, jednak w 

niedługim czasie przerwał abstynencję i sprawę skierowano do Sądu, o wszczęcie 

postępowania celem zobowiązania do leczenia  w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego 

w warunkach stacjonarnych.   

 Dwie osoby  postanowiły  zachować abstynencje przez bardzo długi okres czasu, 

 Jedna osoba zadeklarowała ograniczyć picie, gdyż zachowanie całkowitej abstynencji 

jest dla niego bardzo trudne,  

 Jedna osoba nie przybyła na posiedzenie komisji, w wyznaczonym terminie gdyż 

wyjechała za granicę, 

Zachowanie tych osób monitorowane jest na bieżąco przez członków GKRPA a zarazem 

pracowników GOPS w Kuleszach Kościelnych, pracownicy socjalni na bieżąco odwiedzają 

środowiska z problemem alkoholowym 

Ponadto do komisji wpłynęły następujące wnioski, które komisja rozpatrzyła pozytywnie: 



 Komendy Powiatowej Policji na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”- sfinansowano w kwocie - 397,29 zł.;  

 Kierownika Biblioteki Publicznej na zakup nagród na konkursy profilaktyczne – 

sfinansowano w wysokości 1950,00 zł.; 

 Kierownika OPS o dofinansowanie  kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 

dzieci i młodzieży – sfinansowano w wysokości 2 000,00 zł.;  

 Kierownika OPS w sprawie   zakupu paczek świątecznych dla dzieci i rodzin                                       

z problemem alkoholowym – sfinansowano w wysokości 4999,80 zł.-  

 Kierownika OPS o sfinansowanie  projektu „Zakrętkowe serce” sfinansowano 

wysokości 1599,00 zł. 

 Klubu Rodzin Abstynenckich – sfinansowano w wysokości 700,00 zł.  

 

Ponadto ze środków GKRPA sfinansowano: 

 Zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 800,00 zł. 

 Sporządzenie Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Kulesze Kościelne                                     

w wysokości 1 500,00 zł.  

 Posiedzenia GKRPA 9 408,00 zł. 

 Zakup niezbędnego wyposażenia itp. 5 000,00 zł.  

 Szkolenie 380,00 zł.  

 Opłaty sądowe 1146,92 zł. 

  

Komisja przeprowadziła  kontrole w sześciu placówkach handlowych sprzedających 

napoje alkoholowe na terenie Gminy  Kulesze Kościelne Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Komisja wydała  pozytywne opinie  w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży                              

i podawania napojów alkoholowych w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych: 

    1) na punkty sprzedaży detalicznej: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa –  dla 7 zezwoleń, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa)    

             - opinie dla 3 zezwoleń, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% -    dla 3 zezwoleń; 

    2) na punkty sprzedaży gastronomicznej: 

        a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa –  dla 3 zezwoleń, 

        b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa)    

            dla 2 zezwoleń, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% -  dla 3 zezwoleń; 

Ogółem w 2021 roku wydano opinie dla dwudziestu jeden  zezwoleń, jest to spowodowane tym 

iż dla piętnastu wydanych zezwoleń kończyła się data ważności, oraz powstały dwa nowe 

punkty sprzedaży alkoholu i złożono wnioski o wydanie opinii, w 2020 roku wydano  opinie 

dla czterech zezwoleń. 

 

W 2021 roku zostały zlikwidowane dwa punkty sprzedaży napojów alkoholowych, jeden punkt 

powstał nowy, na koniec  roku liczba  punktów wynosiła 11. Na koniec 2020 roku liczba 

punktów wynosiła 12, jak zauważamy liczba punktów zmalała o jeden. Wpływy za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r. wyniosły – 27 915,73 zł., z 2020 roku 

niewydatkowane środki 5 552,01 zł. wpływy z Urzędu Skarbowego za małpkowe 3 855,98 zł, 



ogółem środki do wykorzystania przez GKRPA wynosiły 37 323,72 zł.   W ramach działalności 

Komisji  wydatkowano kwotę w wysokości   29 881,01  zł. 

GKRPA realizując swe zadania współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym                          

ds. przemocy w rodzinie. GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem                              

i Szkołą Podstawową w Kuleszach Kościelnych.  

  

 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE  W 2020 R. 

 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach 

Kościelnych  działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)  

GKRPA powołana została zarządzeniem 66.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne                          

z dnia 07 grudnia 2020 r.  Komisję powołano w składzie: 

11) Hanna Włostowska – Przewodnicząca 

12) Tomasz Kulesza – członek 

13) Jerzy Tyszko – członek 

14) Dorota Zielińska – członek 

15) Kamil Ksepka – członek 

Skład Komisji uległ zmianie,  powołany był ksiądz, który odszedł z parafii, na jego miejsce 

powołano Kierownika Posterunku Policji w Sokołach Kamila Ksepka. 

Członkowie komisji w obecnym składzie są przeszkoleni w zakresie profilaktyki                              

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz 

zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi  problemami  alkoholowymi. 

Do zadań Komisji należy: 

13. Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych                            

z profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych zawartych                          

w programach profilaktycznych; 

14. Merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych; 

15. Przygotowywanie projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy                                    

w szczególności Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

16. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie z zapisami Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

k) Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.                           

24 ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

l) Zapraszanie  na rozmowę uczestników postepowania, 



m) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania 

podjęcia leczenia, 

n) Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz  wskazania rodzaju zakładu leczenia, 

 

 

 

o) Przygotowywanie i kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w Wysokiem 

Mazowieckiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

17. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                 

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi                          

w Uchwałach Rady Gminy  oraz liczbą punktów sprzedaży; 

18. Kontrola przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2020 R. 

W ramach  działalności Komisji w 2020 r. odbyło się 11 posiedzeń. 

 Do Komisji wpłynęło: 

 12 wniosków o rozpoczęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia  przez osoby 

nadużywające alkoholu, w tym 

 8 wniosków od Kierownika Posterunku Policji w Sokołach  w związku                                         

z interwencją gdzie była wywołana awantura pod wpływem alkoholu; 

 3 wnioski od członków rodziny; 

 1 wniosek od mieszkańców wsi. 

Na posiedzenia komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków. Komisja 

przeprowadziła rozmowy motywujące. 

Wobec tych osób podjęto następujące działania: 

Z osobami zgłoszonymi przeprowadzano rozmowy interwencyjno-motywujące oraz 

pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym 

spożywaniem alkoholu 

 Jedna osoba postanowiła zachować abstynencje przez okres 1 roku  

 Jedna osoba  postanowiła  zachować abstynencje przez okres sześciu miesięcy, 

 Jedna osoba zadeklarowała podjąć leczenie w warunkach stacjonarnych.  

 Jedna osoba przyznała się do picia alkoholu, ale nie widzi problemu i nie podejmie 

dalszych kroków w tym kierunku, uważa że jest problem w rodzinie innej natury. 

 Wnioski dwóch osób przekazano do Sądu celem  skierowania na przymusowe leczenie.  

 Jedna osoba widzi problem alkoholowy, postanowiła  ograniczać picie alkoholu, 

świadoma jest szkodliwości picia alkoholu. 



 Dwie osoby trafiły na posiedzenie komisji ze względu na problemy w rodzinie innej 

natury niż  alkohol. 

 Jedna osoba zmarła wskutek nadużywania alkoholu. 

 Jedna osoba zmieniła miejsce zamieszkania i przebywa poza terenem Gminy Kulesze 

Kościelne 

Postepowanie i zachowanie tych osób monitorowane jest na bieżąco przez członków 

GKRPA a zarazem pracowników GOPS w Kuleszach Kościelnych. 

 

 

Ponadto do komisji wpłynęły następujące wnioski: 

 Komendy Powiatowej Policji na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”- rozpatrzono pozytywnie - 400,00 zł.;  

 Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego na pomoc w organizacji zgrupowania 

sportowego dla młodzieży mającej predyspozycje do uprawiania lekkiej atletyki, gdzie 

będą przeprowadzane  spotkania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, 

antynikotynowej, antynarkotykowej jak i innych „używek” będących zagrożeniem dla 

młodych (z gminy Kulesze Kościelne 4 osoby  zakwalifikowane zostały na 

zgrupowanie)–rozpatrzono pozytywnie-2000,00 zł.;  

 Kierownika OPS w sprawie sfinansowania  zakupu paczek świątecznych dla dzieci                       

z rodzin z problemem alkoholowym w wysokości 5000,00 zł.- rozpatrzono pozytywnie; 

 Księdza z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych 

o dofinansowanie  półkolonii dla dzieci i młodzieży w wysokości                                                          

2 000,00 zł. – rozpatrzono pozytywnie;  

 Klubu Łabędź w Wysokiem Mazowieckiem o udzielenie dotacji na realizację zadań                      

z zakresu profilaktyki w wysokości 700,00 zł.- rozpatrzono pozytywnie 

  

Komisja przeprowadziła  kontrole w pięciu placówkach handlowych sprzedających 

napoje alkoholowe na terenie Gminy  Kulesze Kościelne Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Komisja wydała  pozytywne opinie  w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży                              

i podawania napojów alkoholowych w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych  w  tym: 

         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa – 2 punkty, 

         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa)    

             - 1  punkt, 

         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 1 punkt; 

     

W   2020 roku liczba posiadanych zezwoleń na punkty sprzedaży detalicznej na sprzedaż 

napojów alkoholowych utrzymywała się na poziomie ubiegłego roku. Wpływy za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. wyniosły – 27 391,93 zł.  W ramach 

działalności Komisji  wydatkowano kwotę w wysokości   21 839,92  zł.  

GKRPA realizując swe zadania współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

przemocy w rodzinie. GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, Szkołą 

Podstawowa w Kuleszach Kościelnych.  



SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOSCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE  W 2019 R. 
 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuleszach 

Kościelnych  działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)  

GKRPA powołana została zarządzeniem nr 9.2019 Wójta Gminy Kulesze Kościelne                          

z dnia 06 lutego 2019 r.  Komisję powołano w składzie: 

16) Hanna Włostowska – Przewodnicząca 

17) Tomasz Kulesza – członek 

18) Jerzy Tyszko – członek 

19) Dorota Zielińska – członek 

20) Jarosław Traczyk – członek 

Członkowie komisji są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury 

ich spożywania oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 

oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi  problemami  

alkoholowymi. 

Do zadań Komisji należy: 

19. Inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie do realizacji działań związanych z 

profilaktyką uzależnień lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

zawartych w programach profilaktycznych; 

20. Merytoryczne wsparcie programów profilaktycznych; 

21. Przygotowywanie projektów aktów prawnych pod obrady Rady Gminy w 

szczególności Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

22. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu zgodnie z 

zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

p) Przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia zgodnie z art.  

24 Ustawy, 

q) Zapraszanie  na rozmowę uczestników postepowania, 

r) Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem do zobowiązania 

podjęcia leczenia, 

s) Kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu oraz  wskazania rodzaju zakładu leczenia, 

t) Przygotowywanie i kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w Wysokiem 

Mazowieckiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 



23. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami 

określonymi w Uchwałach Rady Gminy  oraz liczbą punktów sprzedaży 

24. Kontrola przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2019 R. 

W ramach  działalności Komisji w 2019 r. odbyło się 11 posiedzeń. 

 Do Komisji wpłynęło: 

 10 wniosków Kierownika Posterunku Policji w Sokołach  o rozpoczęcie 

czynności zmierzających do podjęcia leczenia  przez osoby nadużywające 

alkoholu. 

Na posiedzenia komisji zapraszano osoby na podstawie złożonych wniosków. 

Komisja przeprowadziła 10 rozmów motywujących. 

Wobec osób zgłoszonych do postepowania podjęto działania: 

Z osobami zgłoszonymi przeprowadzano rozmowy interwencyjno-motywujące oraz 

pogadanki na temat szkodliwości oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym 

spożywaniem alkoholu 

 1 osoba postanowiła zachować abstynencje przez okres 2 lat (przyniosła 

obrazek z przysięga od księdza) 

 1 osoba postanowiła zachować abstynencje przez okres 1 roku 

 3 osoby  postanowiły  zachować abstynencje przez okres 0,5 roku,  

jedna osoba  jeździ na mitingi do Dworaki Staśki 

 3 osoby skierowano do biegłych lekarzy celem badania i wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia, biegli wydali  1 opinię, osoba zostanie skierowana na 

leczenie, 2 osoby nie zgłosiły się na badania w ustalonym terminie.  

 1 osoba widzi problem alkoholowy, będzie ograniczać picie alkoholu, świadoma 

jest szkodliwości picia alkoholu. 

 1 osoba trafiła na posiedzenie komisji ze względu na problemy w rodzinie innej 

natury. 

Postepowanie i zachowanie tych osób monitorowane jest na bieżąco przez 

członków GKRPA. 

Ponadto do komisji wpłynęły następujące wnioski: 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej  o sfinansowanie zakupu nagród  na konkurs 

profilaktyczny zorganizowany dla uczniów  kilku klas  w wysokości 1000,00 zł.  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej o sfinansowanie kosztów przeprowadzenia 

warsztatów profilaktycznych pt. „Uzależnienia chemiczne i behawioralne”  dla 

uczniów klas VII i VIII  Sz. P i  III Gimnazjum w wysokości 1 200,00 zł.  

 Dyrektora Szkoły Podstawowej o sfinansowanie zakupu nagród w wysokości 

1000,00 zł. na konkursy profilaktyczne zorganizowane dla uczniów  Szkoły 

Podstawowej i III klasy Gimnazjum: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Palenie 



szkodzi”, „Czyste powietrze wokół nas” „Bieg po zdrowie”,  „Profilaktyka oczami  

młodzieży” „Wierzę  w siebie, odrzucam nałogi” 

 Komendy Powiatowej Policji na zakup elementów odblaskowych w ramach akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”- 300,00 zł.  

 Ludowego Łomżyńskiego  Klubu Sportowego o dofinansowanie pobytu ucznia 

z gm. Kulesze Kościelne na zgrupowaniu sportowym z predyspozycjami do 

uprawiania lekkiej atletyki łącznie z programem profilaktycznym różnych 

używek – w wysokości 500,00 zł.   

 Prezesa Klubu Sportowego w Kuleszach Kościelnych w sprawie 

dofinansowania  zakupu sprzętu sportowego w kwocie 4 500,00 zł.  

 Kierownika OPS w sprawie sfinansowania  zakupu paczek świątecznych dla 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – koszt 4 500,00 zł.  

 Kierownika OPS o sfinansowanie  wyjazdu na kolonie nad morzem                                           
w Jarosławcu z programem profilaktycznym w wysokości 2 500,00 zł. pięciorga 
dzieci  

GKRPA  na posiedzenia rozpatrzyła  wnioski  pozytywnie.  
 

Komisja przeprowadziła 6 kontroli placówek handlowych sprzedających napoje 

alkoholowe na terenie Gminy  Kulesze Kościelne Podczas kontroli nie stwierdzono 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Wydano  postanowienia w sprawie wydania zezwoleń na punkty sprzedaży 
detalicznej napojów alkoholowych  w  tym : 
         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa – 3 zezwolenia, 
         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa) 
- 1  zezwolenie, 
         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 1 zezwolenie; 
    2) Wydane zezwolenia na punkty sprzedaży gastronomicznej w tym : 
         a) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa  - 0 zezwoleń 
         b) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5 – 18% (z wyjątkiem piwa) 
- 1  zezwolenie, 
         c) na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% - 1 zezwolenie 
 
W   2019 roku liczba zezwoleń na punkty sprzedaży detalicznej na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo  wzrosła o 1- Rada Gminy 
na wniosek GKRPA  podjęła  stosowną uchwałę. 
 
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. – 
24 980,001 zł.  oraz 7000,00 zł. środki do dyspozycji nie wykorzystane w poprzednim 
roku. W ramach działalności Komisji  wydatkowano kwotę w wysokości 28 354,23 zł.  
 
GKRPA realizując swe zadania współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
przemocy w rodzinie. GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, 
Szkołą Podstawowa w Kuleszach Kościelnych.  
  
 


