
GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 
w Tarnowcu

Sprawozdanie z realizacji 
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2021 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowcu działa 
w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 poz. 1119) oraz ustawę z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ) i realizowała zadania 
wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, Uchwała Rady Gminy Tarnowiec 
Nr XXIX/203/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Podstawowym zadaniem Gminnej Komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań 
zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany 
struktury ich spożywania oraz zapobiegania powstawaniu nowych problemów wynikających 
z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie 
z istniejącymi problemami.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie na rok 2021 opiewał 
na kwotę 158.919,02 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota 154.919,02 zł, 
a na zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł.

I. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Tarnowcu w 2021 roku.

W 2021 roku w pracach Komisji uczestniczyło 6 osób powołanych przez Wójta Gminy 
Tarnowiec. W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2021 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których:

■ przeprowadzono rozmowy interwencyjne - motywacyjne z osobami dotkniętymi 
problemem alkoholowym,

■ kierowano wnioski do Sądu Rejonowego w Jaśle o zastosowanie przymusowego leczenia 
odwykowego,

■ opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych,

■ zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej dla 
dzieci i młodzieży,

■ zapoznano się z ofertami szkoleń dla członków Komisji jak i nauczycieli, jak również 
uczestniczono w szkoleniach,



■ planowano budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

■ opracowano projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022.

W 2021 roku przeprowadzano wspólnie z funkcjonariuszem policji z Posterunku Policji 
w Tarnowcu 2 kontrole sklepów sprzedających napoje alkoholowe ( w sumie skontrolowano 
6 sklepów) na terenie Gminy Tarnowiec.

II. Analiza przeprowadzonych rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu.

Ogólna liczba wniosków, która wpłynęła do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych to liczba 11, w tym 
wnioski:

■ od członków rodzin - 6

■ policji - 5

W 2021 roku rozpatrzono 11 wniosków: przeprowadzono 11 rozmów 
interwencyjno - motywacyjnych z osobami uzależnionymi, 6 wniosków skierowano do Sądu 
Rejonowego w Jaśle o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego, 4 osoby podjęło 
leczenie dobrowolnie, a 1 został zawieszony na prośbę wnioskodawcy.

III. Charakterystyka rynku napojów alkoholowych.

Na terenie Gminy Tarnowiec na dzień 31.12.2021 roku funkcjonowało 17 placówek 
posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

- 15 punktów sprzedaży detalicznej

- 2 punktów sprzedaży gastronomicznej

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pod 
względem usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Tarnowiec wnioski, w tym:

1) wnioski na sprzedaż detaliczną w sklepach przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży:

- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu

- 5 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Wójt Gminy Tarnowiec wydał w 2021 roku ogółem 19 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, w tym:



1) zezwolenia na sprzedaż detaliczną w sklepach:

- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

- 7 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu

- 5 na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Ogółem za korzystanie z w/w zezwoleń gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 
79.655,36 zl

Dodatkowo środki uzyskane od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach 
jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 9.084,44 zł

IV. Działalność profilaktyczna na terenie Gminy Tarnowiec.

Został utworzony bezpłatny Punkt Porad Psychologicznych i Prawnych dla mieszkańców 
Gminy Tarnowiec. W gminnych szkołach realizowane były programy profilaktyczne 
rekomendowane przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
„Debata”. Zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół, finansowano w ramach organizacji 
czasu wolnego dzieci i młodzieży zawody sportowe oraz nagrody w konkursach. 
Dofinansowano zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
przeprowadzano szkolenie pt. "Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w 
czasie epidemii" dla nauczycieli z terenu Gminy Tarnowiec.

Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Lp. Tytuł zadania Poniesione wydatki
1. Punkt Porad Psychologicznych i Prawnych 24.000,00
2. Materiały profilaktyczne 4.500,00
3. Program profilaktyczny „Debata” 5.400,00
4. Animacja dla dzieci i młodzieży- piknik z okazji Dnia 

Dziecka
800,00

5. Animacja dla dzieci i młodzieży- piknik z okazji 
rozpoczęcia wakacji

2.000,00

6. Animacja dla dzieci i młodzieży - piknik rodzinny 750,00
7. Nagrody „Ciekawe miejsca Gminy Tarnowiec” 550,00
8. Nagrody „Zima” 700,00
9. Nagrody „Gminne Zawody Biegowe dla Szkól” 199,80
10. Nagrody w międzyszkolnych zawodach rowerowych 293,64
11. Nagrody „Ogólnopolski Strażacki Konkurs 

Plastyczny” - eliminacje gminne
489,42

12. Nagrody w konkursie „Bezpieczne wakacje” 500,00
13. Nagrody „ Z Aniołem w tle” 391,50
14. Utrzymanie świetlicy środowiskowej w miejscowości 

Gąsówka - opłata za internet
420,00

15. Zakup toru przeszkód do zawodów sportowo- 
pożarniczych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

15.000,00



16. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie 
Tarnowiec

2.350,00

17. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (użyczenie 
Policja)

2.199,00

18. Szkolenie dla nauczycieli „Profilaktyka zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży w czasie pandemii”

900,00

19. Materiały i sprzęt (doposażenie Punktu Porad 
Psychologicznych i Prawnych).

1.404,03

20. Koszty badania w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu przez lekarzy biegłych psychiatry 

i psychologa.

3.000,00

21. Wynagrodzenie osób nadzorujących boiska 
przyszkolne w m. Tarnowiec, Lubno Szlacheckie, 

Umieszcz w miesiącach kwiecień-październik 2021 r.

22.640,00

22. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

w Tarnowcu.

267,45

23. Wynagrodzenie członków GKRPA w Tarnowcu 
(kontrola punktów sprzedaży alkoholu - brutto + 

podatek)

1.430,08

24. Wynagrodzenie członków GKRPA w Tarnowcu 
(brutto wynagrodzenie + podatek).

14.350,00

25. Opłaty sądowe. 900,00
RAZEM 105.434,92

Reasumując w 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tarnowcu wykonywała swoje zadania z myślą, o jak najlepszym 
wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi substancjami 
psychoaktywnymi kierując się dobrem całej społeczności lokalnej. Komisja współpracowała 
z Poradnią Leczenia Uzależnień w Jaśle, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społeczne 
w Tarnowcu, Zespołem Interdyscyplinarnym, Posterunkiem Policji w Tarnowcu, Prokuraturą 
Rejonową w Jaśle, Sądem Rejonowym w Jaśle oraz Państwową Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie! Narkomanii Gmina Tarnowiec wydała 
kwotę 105.434,92 zl. Pozostała kwota 53.484,10 zł została zabezpieczona na funkcjonowanie 
Punktu Porad Psychologicznych oraz Punktu Porad Prawnych i środki te zostaną 
wykorzystane w roku bieżącym.
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