
Sprawozdanie z działalności GKRPA

w Trąbkach Wielkich

za rok 2019



Podstawa prawna działalności komisji

●GKRPA realizuje zadania wynikające z art. 4ą ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w oparciu o uchwalony

corocznie przez radę gminy program profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych – Uchwała nr

III/16/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 14 grudnia 2018

r. w sprawie przyjęcia ,,Programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i narkomanii dla Gminy Trąbki Wielkie

na rok 2019.



●Do głównych działań komisji należy podejmowanie czynności 

prawnych zmierzających do orzeczenia przez sąd obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu 

osób, które w wyniku nadużywania alkoholu powodują rozpad 

życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od 

pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny.

●W roku 2019 na posiedzenie komisji zaproszono 37 osób, na 

wniosek o spowodowanie leczenia odwykowego pochodzący 

od członków rodziny, GOPS-u, Policji.

●Natomiast w stosunku do 12 osób wystosowano do Sądu 

Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku wniosek o 

przymusowe leczenie odwykowe.



●Działalność i zadania GKRPA wynikają również z art. 10 ust. 3 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –

rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –

wychowawczych i socjoterapeutycznych.



GKRPA powołuje Wójt Gminy Trąbki Wielkie. W skład komisji w roku

2019 wchodzili: Marek Czerwiński – przewodniczący, Krystyna Roda,

dr Dorota Bąk, Wiesława Błach, Anna Andreskowska, Irena Korycka,

Adam Baczewski, Tomasz Ossowski,



GKRPA na terenie gminy prowadzi pięć świetlic socjoterapeutycznych

w szkołach podstawowych w Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie,

Sobowidzu i Trąbkach Wielkich. W roku 2019 r. do świetlic

socjoterapeutycznych uczęszczało 148 uczniów.



Informacje dodatkowe.

W roku 2019 na terenie naszej gminy funkcjonowało 29 punktów

sprzedaży detalicznej alkoholu. Natomiast liczba punktów sprzedaży

gastronomicznej wynosiła 9. Na terenie Gminy Trąbki Wielkie nie

istnieje punkt sprzedaży hurtowej alkoholu.

W roku 2019 wydano ogółem 68 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

- 25 zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych do 4,5%, w tym piwo,

- 22 zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych od 4,5% do 18%,

- 21 zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych powyżej 18%

Limity liczby zezwoleń określa Uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie z

dnia 12.10.2018 r. nr LXI/405/2018. Wynoszą one po 60 zezwoleń na

każdą z w/w grup napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem

sprzedaży oraz po 20 zezwoleń dla napojów alkoholowych do

spożycia na miejscu sprzedaży.



W roku 2019 r. na terenie naszej gminy zakupiono alkohol o łącznej 

wartości 7.220.848,14 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego 

stanowi spadek wartości o 111.251,45 zł (7 332 099,59 zł.)

Wartość sprzedaży alkoholu w rozbiciu na poszczególne grupy 

przedstawia się następująco:

1. alkohole do 4,5% - 4.111.330,10 zł

2. alkohole od 4,5% do 18% - 541.388,28 zł

3. alkohole powyżej 18% - 2.568.129,76 zł



Wykonanie budżetu

Budżet GKRPA w 2019 r. wynosił 183.000,00 zł, który wydatkowano na:
- wynagrodzenie za pracę w świetlicach socjoterapeutycznych oraz GKRPA 
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.712,69 zł
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych -4.207,28 zł
- wyposażenie nowej świetlicy w Trąbkach Wielkich i doposażenie pozostałych świetlic (gry planszowe, pomoce dydaktyczne, art. b
- opłaty za sporządzenie opinii przez biegłych, za pisma procesowe, zwrot kosztów podróży uczestnikom terapii 
- szkolenie GKRPA i sprzedawców napojów alkoholowych, zwrot kosztów podróży, warsztaty profilaktyczne z narkomani dla nauczycie



- finansowanie i dofinansowanie różnego rodzaju wycieczek i półkoloni dla dzieci, festynów wiejskich, klubów sportowych na zaku
- prowizja bankowa – 1.349,28 zł

Łącznie wydano 168.246,40 zł.



Dziękuję za uwagę.


