
SPRAWOZDANIE Z PRAC GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W WYSZKACH ZA ROK 2020R. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o 

ustawę z dnia 26 października 1982r /tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.2277 ze zm./ O 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład komisji wchodzi 

sześciu członków.  

W planie budżetu gminy na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020r. ujęto kwotę 21735,16zł. Wysokość środków 

wykorzystanych na realizację programu zamknęła się kwotą 21596,56zł. O niewykorzystaną 

w 2020r. kwotę 138,60zł zostały zwiększone wydatki na 2021r. Tabela dotycząca zestawienia 

wydatków realizowanych przez GKRPA w Wyszkach w poszczególnych paragrafach stanowi 

załącznik Nr 1 do sprawozdania.  

Członkowie Komisji uczestniczyli w 7 posiedzeniach komisji. Trzyosobowy zespół do 

przeprowadzania rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu wzywał 8 

osób na takie rozmowy. Na rozmowy zaproszonych było również 5 członków rodzin osób 

nadużywających alkoholu. Wnioski do komisji kierowali członkowie rodzin, Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego, Prokuratura Rejonowa w Bielsku Podlaskim. W przypadku 4 

osób komisja występowała do biegłych psychologa i psychiatry o wydanie opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Komisja pokryła koszty 3 opinii biegłych. Wniosek 

dotyczący 1 osoby skierowano do sądu celem wydania postanowienia dotyczącego objęcia 

leczeniem odwykowym.  

Przedstawiciel GKRPA jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, uczestniczyła w 

4 posiedzeniach Zespołu. Została powołana do składu 8 grup roboczych pracujących z 

rodzinami w których istnieje podejrzenie stosowania przemocy, realizowana jest procedura 

Niebieskie Karty. Uczestniczyła w 84 posiedzeniach grup roboczych. 

W 2020r. nadal działał punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i 

członków ich rodzin. Prowadząca punkt motywowała osoby uzależnione i współuzależnione 

do podjęcia terapii, osoby pijące ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru 

picia, udzielała wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy 

podtrzymujące. Prowadziła rozmowy z osobami żyjącymi w otoczeniu osób uzależnionych. 

Klienci punktu konsultacyjnego byli informowani o możliwości profesjonalnej pomocy 

terapeutycznej realizowanej przez powiat. Otrzymali materiały edukacyjne dla dorosłych 

członków rodzin z problemem alkoholowym. Z porad psychologa skorzystały 4 osoby 

uzależnione od alkoholu (11 porad) oraz 3 osób żyjących w otoczeniu osób uzależnionych od 

alkoholu (15 porad). 

W okresie od 01.01.2020r. do 10.03.2020r. w świetlicy środowiskowej  w SP w 

Topczewie prowadzony były zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla 14 dzieci. Większość 

dzieci pochodziła z rodzin w których zachodzi podejrzenie uzależnień oraz przemocy. Na 

potrzeby świetlicy zostały zakupione materiały dydaktyczne. Dzieci miały zapewnione 

dożywianie. Zajęcia z dziećmi były prowadzone przez nauczyciela oraz psychologa. 

Uczniowie klas V- VIII SP w Topczewie uczestniczyli w programie profilaktycznym 

„Nałogi droga donikąd” 



Gmina brała udział w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”. Materiały 

kampanii były skierowane do dzieci, rodziców, nauczycieli, wykorzystywane w czasie 

prowadzonych programów  profilaktycznych w szkołach, przekazywane rodzicom. 

Z funduszy GKRPA opłacono szkolenie w formie terenowej dla sprzedawców 

napojów alkoholowych we wszystkich punktach sprzedaży „Odpowiedzialna sprzedaż 

napojów alkoholowych”. 

Zakupiono materiały profilaktyczne które zostały przekazane pedagog SP w 

Wyszkach do wykorzystania w realizacji programów profilaktycznych wśród uczniów. 

Mając na uwadze  poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomani i przemocy w rodzinie, zaprenumerowano czasopismo „Świat 

problemów”.  

 

 


