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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie 

w roku 2016 
W 2016 r. obowiązywał  program uchwalony UCHWAŁĄ  NR X111/77/2015 RADY GMINY 

STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Stanisławów na 2016 rok. 

Obowiązuje limit 35 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 12 barów. Z tego limitu korzystało 20 

sklepów i 3 bary, z czego 18 sklepów i 2 bary miały zezwolenia na handel napojami o zawartości 

powyżej 18% alkoholu. 

W 2016 r. wydano dwa zezwolenia jednorazowe na handel alkoholem do 4,5%. Funkcjonowało 

łącznie 54 zezwolenia na handel alkoholem w sklepach i 6 w barach. Wydano 44 zezwolenia, w tym 

zezwolenia sklepowe: 15 na piwo i inne alkohole do 4,5%, 13 na wino i inne alkohole od 4,5% do 18% 

alkoholu i 14 na wódkę  (napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu), oraz 2 zezwolenia barowe na 

piwo i wódkę. Przedsiębiorcy oświadczyli, że sprzedali piwa za 1.817.321,83 zł, wina za 166.389,51 zł  
i wódki za 1.559.918,07 zł, łącznie 3.543.629,21 zł, co daje około 2 zł  dziennie na osobę  pełnoletnią. 

Wójt Gminy Stanisławów wygasił  2016 r. 6 zezwoleń  — przedsiębiorcy zrezygnowali z działalności, 

zlikwidowali punkty sprzedaży. 

Członkowie GKRPA skontrolowali 14 punktów sprzedaży alkoholu. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

GKRPA składa się  z 5 osób, przewodniczącą  jest Beata Wąsowska. 

Komisja przeprowadziła rozmowy z 10 osobami, które zgłosiły 10 osób do postępowania o leczenie 

odwykowe. Z ośmioma osobami komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące do 

leczenia odwykowego. Trzy osoby zostały postawione przed sądem o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego. Członkowie komisji w ramach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przemocy w rodzinie udzielili pomocy 16 rodzinom, kontaktowano się  z 24 osobami 

doświadczającymi przemocy, 16 sprawcami i 7 świadkami. Komisja przeprowadziła ponadto 21 

rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu będącymi sprawcami przemocy, 7 sprawców 

motywowała do podjęcia programu korekcyjnego, z 15 osobami doznającymi przemocy rozmawiano 

w celu diagnozy sytuacji w rodzinie, w 2 przypadkach powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji dziecka. 

GKRPA kosztowała Gminę  7426 zł, z czego 800 zł  ria szkolenie członków, 5400 zł, ich wynagrodzenie, 

1106 zł  kosztowały opinie biegłych sądowych, a 120 zł  opłaty sądowe w sprawach o zobowiązanie do 

leczenia odwykowego. 

Punkt konsultacyjny, który funkcjonował  30 godzin miesięcznie, kosztował  30.616 zł. W punkcie 

pracowało 2 psychologów, w tym jeden specjalista od spraw przemocy w rodzinie. Obie panie 

udzieliły 86 porad 38 osobom z problemem alkoholowym, 54 porady 34 członkom ich rodzin, 53 

porady 23 osobom doznającym przemocy w rodzinie, oraz 16 porad 14 sprawcom przemocy. 



W gminie Stanisławów funkcjonują  dwie grupy wsparcia jedna dla osób z problemem alkoholowym 

kosztowała 2.471,29 zł, druga dla członków ich rodzin 500 zł. W urzędzie gminy funkcjonuje telefon 

zaufania, czynny w czasie pracy urzędu, który w 2016 r. kosztował  1.138,64 zł. 

Trzech nauczycieli przeprowadziło wśród uczniów program profilaktyczny „Spójrz inaczej". Wzięło w 

nim udział  70 uczniów, koszt 4.445 zł. Psychologowie zatrudnieni w punkcie konsultacyjnym 

przeprowadzili jednorazowe pogadanki dla 73 uczniów, koszt 300 zł. 

Odbył  się  festyn trzeźwościowy dla dzieci, udział  wzięło 120, koszt po stronie GKRPA 1853,98 zł, w 

zawodach sportowych wzięło udział  200 osób, a kosztowały 2.343,86 zł. 

321 uczniów 14 nauczycieli i 3 rodziców uczestniczyło w programach profilaktyki uniwersalnej, które 

kosztowały 48.483 zł. 

146 dzieci uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach sportowych za 33.396 zł. 

W szkoleniu za 800 zł  uczestniczyło 23 sprzedawców. Na lokalną  kampanię  edukacyjną  (ulotki, Głos 

Stanisławowa, Wieści Ziemi Stanisławowskiej) wydano 6.657,84 zł. 

Członkowie GKRPA odbyli darmowe szkolenie z zakresu przemocy organizowane przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej. 

Sporządził: Tomasz Zda nowicz 
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