
Rawa Mazowiecka  marzec 2015 
Sprawozdanie 

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2014 

 
 
         Z dniem 31 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Zarządzeniem 
Nr 1/2011 powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
W skład komisji powołane zostały osoby wskazane przez organizacje i instytucje 
działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi: 
-pracownik GOPS, 
-pracownik Komendy Powiatowej Policji, 
- członek RSA SZANSA, 
-nauczycielka. 
W skład komisji powołany został również Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
Komisja realizowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok przyjęty uchwałą  Nr XXII/179/13 Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka z dnia 28 listopada  2013r.  
                 W 2014  głównym działaniem, ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej była pomoc skierowana do osób  
z problemem alkoholowym zgłoszonych  i objętych postępowaniem komisji.  Miało 
ono na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego 
oraz do uświadomienia im specyfiki choroby alkoholowej. Do Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły  w tej sprawie 21 wnioski na 
podstawie których wszczęto postępowanie wyjaśniające. 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył 5 wniosków,2 wnioski  złożyli  kuratorzy 
sądowi, 2 wnioski Komenda Powiatowa Policji. Pozostałe 12 wniosków złożyli 
członkowie rodzin. 
 Ponieważ  dane zawierane we wnioskach są nieprecyzyjne i nie  są wystarczające do 
wszczęcia postępowania przez komisję, pierwszym krokiem podejmowanym  po 
przyjęciu wniosku jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w rodzinie osoby 
zgłaszanej, ewentualnie w środowisku zamieszkania. Wywiady takie przeprowadzane 
są przez osobę mającą odpowiednie kwalifikację na podstawie umowy – zlecenia, za 
każdy wywiad zapłacono 50 zł co w sumie dało kwotę  950,00zł.  
             Na bieżąco kierowano osoby na badania  przez biegłego psychiatrę 
 i psychologa w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wydania opinii o formie 
leczenia. Za badania te zapłacono 2.560,00zł. Osoby, które nie zgłosiły się na badania 
w czasie trwania postępowania przed komisją kierowane są na nie przez sąd,  po 
złożeniu wniosku o zobowiązanie do leczenia.  Za złożenie wniosku należy uiścić 
opłatę sądową  wysokości 40,00zł . W  roku 2014 złożono 6 wniosków w związku z 
czym zapłacono 240,00zł. Za badania zlecane przez sąd zapłacono 1.440,00zł. Gminna 
komisja występowała również o  1 odpis wyroku za który  uiszczono opłatę 6,00zł . 
W ciągu roku odbywały się sprawy w sądzie dotyczące  osób co do których komisja 
podjęła działania w roku 2014 jak i w latach ubiegłych. Pełnomocnik Wójta ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 



Narkomanii składał do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  wnioski dotyczące 
osób objętych postępowaniem, których nie udało się nakłonić do podjęcia żadnej 
 z możliwych form leczenia. 
                W ciągu roku odbywały się posiedzenia członków Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyło się ich 14. Ponadto członkowie  
komisji w miarę potrzeb pełnili dyżury, na których przeprowadzane są rozmowy 
 z osobami wezwanymi. Na dyżur wzywane były osoby co do których toczyło się 
postępowanie ale korzystały z niego również osoby chcące pozyskać informacje 
dotyczące choroby alkoholowej, możliwości leczenia a także toku postępowania 
komisji. Poza dyżurami osoby takie zgłaszały się do pełnomocnik w godzinach 
urzędowania. 
W roku 2014 odbyły się również posiedzenia wyjazdowe członków komisji zajmującej 
się kontrolami placówek handlowych. Przeprowadzano 8 kontroli, w trakcie których  
oględzinom  poddawano placówki posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych  przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży. 
Sprawdzano, czy lokale spełniają  warunki zawarte w uchwale Rady Gminy Nr 
XXXI/185/09 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów. 
Większość kontroli przeprowadzana była na wniosek przedsiębiorców, którym 
upływała ważność posiadanych zezwoleń i potrzebna była opinia komisji do wydania 
nowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono rażącego naruszania prawa,   pouczano 
osoby sprzedające w zakresie obowiązujących  przepisów prawnych dotyczących 
sprzedaży napojów  alkoholowych.  
W roku 2014 odbyło się 1 posiedzenie,, Zespołu do spraw profilaktyki szkolnej  
i rodzinnej oraz przeciwdziałania przemocy domowej”.    
Na wynagrodzenie dla członków Komisji za posiedzenia, kontrole punktów sprzedaży  
i kontrole świetlic wydano 9.600,00.zł. 
               W celu zwiększenia zasobów  niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi 
problemami a jednocześnie wsparcia działalności  stowarzyszeń  działających na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych  ogłoszono konkurs na wsparcie realizacji 
dwu zadań  publicznych ujętych w Gminnym Programem Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 

1. 1) Pomoc rodzinom  w ,których występuje problem alkoholowy, realizowana w 
szczególności w formie: 
- terapii dla osób uzależnionych (warsztaty, grupy terapeutyczne,  

maratony trzeźwościowe, szkolenia) 
- terapii dla osób współuzależnionych (grupy wsparcia, grupy terapeutyczne, 

spotkania integracyjne) 
2. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie realizowana w szczególności w formie: 

- udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej- w tym udział w 
sprawach karnych jako przedstawiciel organizacji społecznych , 

- pomoc w pisaniu pism procesowych, doradztwo prawne oraz przygotowanie 
klienta do współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 

- interwencje domowe w celu powstrzymania przemocy i nawiązania kontaktu z 
rodziną. 

Na wsparcie  tych zadań przyznano dotacje z budżetu na kwotę 7.000zł 



Realizatorem zadania pierwszego zostało Rawskie stowarzyszenie Abstynenckie 
 ,, Szansa”. Członkami stowarzyszenia jak i osobami korzystającymi z jego wsparcia  
w trudnej drodze do trzeźwości są między innymi mieszkańcy naszej gminy. 
  Realizatorami drugiego zadania zostało STOWARZYSZENIE ,,Pogotowie Rodzinne 
im. Jolanty Fadeckiej” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.    
                Jednym z działań profilaktycznych, wpisanym od lat w Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było zorganizowanie 
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo objętych 
pomocą GOPS, objętych procedurą ,,Niebieska Karta” lub postępowaniem komisji, 
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej . Dzieci wyjechały na 
kolonie do Ustki w okresie 27 lipca- 05 sierpnia. W trakcie turnusu realizowane był 
program profilaktyczny.  Z wypoczynku skorzystało 22 dzieci a jego koszt to 
16.610,00zł. 
      W pięciu szkołach na terenie gminy kontynuowały  działalność świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym. Są to szkoły w Pukininie, 
Starej Wojskiej, Kurzeszynie, Konopnicy i Boguszycach.  W związku z ich 
funkcjonowaniem poniesiono nakłady finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, 
materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków chemicznych  w kwocie 
2.850,53 zł. 
W roku 2014 ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
sfinansowano prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia te prowadzone 
były przy ZSO  w Boguszycach. Na wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice 
 i osoby prowadzącej pozalekcyjne zajęcia sportowe wydano 23.912,00zł 
Dla uczniów, każdej ze szkół, położonych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, dla 
których gmina jest organem prowadzącym, zakupiono spektakle artystyczne wraz 
 z krótką prelekcją o tematyce profilaktycznej. Odbiorcami siedmiu spektakli byli 
uczniowie SP a trzech uczniowie ZSO. Za spektakle zapłacono 3.500,00zł. 
Dla uczniów przedszkoli zakupiono bilety na widowisko artystyczne realizowane 
 w MDK Rawa Mazowiecka za 1.500,00zł 
     W SP w Pukininie organizowany był gminny piknik rodzinny. W trakcie pikniku 
zrealizowane zostało widowisko  cyrkowe, za które zapłacono 600,00zł.        
Pokryto koszt wyjazdu dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej na spektakl 
taneczno-muzyczny organizowany  w ramach  imprezy choinkowej w Teatrze 
Wielkim w Łodzi. Za transport zapłacono 789,26zł.  
Na potrzeby szkół zakupiono również materiały edukacyjne( ulotki) w ramach 
kampanii ,,Wakacje bez alkoholu”, za kwotę 510,20zł 
 
          Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano  szkolenie wyjazdowe dla 
jednego z członków komisii pt.,, Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów 
Interdyscyplinarnych” za kwotę 790,00zł. 
 Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi opłacano również częściowo 
wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi t. składki na fundusz pracy, składki na 
ubezpieczenie społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
26,345,78 zł, 
 Opłacono abonament telefoniczny 433,24 zł.. 



 Pokryto również inne pomniejsze wydatki  poniesione na realizacje programu. 
W sumie na realizacje programu wydano 99.788,51 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


