Informacje dotyczące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie w obecnym
składzie powołana została zarządzeniem nr 4/16 Burmistrza Mogilna z dnia 11 stycznia 2016
roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim
w Mogilnie działa na podstawie przepisów:
1. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz.1286 ze zm.),
2. Uchwały Nr XV/160/2000 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie: wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych
w wyznaczonych miejscach miasta Mogilna,
3. Uchwały Nr XXXVIII/422/2014 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego
2014 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Mogilno;
4.

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm);

5.

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. 2015, poz. 1390 ze zm.);

6.

Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mogilnie (zarządzenie Nr 83 / 2015 Burmistrza Mogilna
z dnia 30 czerwca 2015 r.)
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Skład Komisji
1. Mirosław Kuss – przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Szulc – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Krajewski – sekretarz Komisji
4. Kinga Lukstaedt – pełnomocnik Burmistrza Mogilna do spraw rozwiązywania
problemów alkoholowych
5. Danuta Ciesielska – członek Komisji
6. Stanisław Grela – członek Komisji
7. Jadwiga Kopińska – członek Komisji
8. Tomasz Rybczyński – członek Komisji
9. Alina Dobersztyn - członek Komisji
Burmistrz Mogilna 20 maja 2015 roku na stanowisko Przewodniczącego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzeniem Nr 66/15 powołał
Pana Mirosława Kussa, a 21 lipca 2015 roku zarządzeniem Nr 96/15 na stanowisko Zastępcy
Przewodniczącego Komisji Panią Agnieszkę Szulc.
Burmistrz Mogilna zarządzeniem Nr 83 / 2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
wprowadził Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mogilnie. Określa on między innymi zadania członków Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w

Mogilnie,

zasady

funkcjonowania,

częstotliwość posiedzeń członków Komisji, itp.
Ponadto, od dnia 20 sierpnia 2015 roku funkcjonuje strona internetowa Komisji.
Jest to kolejna zakładka na stronie głównej Miasta i Gminy Mogilno. Poza aktualnościami
z życia Komisji mieszkańcy mogą tam znaleźć pełen aktualny skład Komisji, regulacje
prawne, na podstawie których działa Komisja, a także zadania wynikające z kompetencji
członków Komisji. Przedsiębiorcy zainteresowani sprzedażą napojów alkoholowych mogą się
dowiedzieć jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty złożyć oraz gdzie się zgłosić,
aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na stronie umieszczony został również Regulamin ORGANIZACYJNY Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dokumenty do pobrania. Wśród nich
znaleźć można m. in. wnioski o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(w tym

jednorazowy),

wniosek

o

skierowanie

na

leczenie

odwykowe

a

także
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o dofinansowanie zadania z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mogilnie w roku 2015

W roku 2015 odbyło się:


19 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



4 posiedzenia Zespołu ds. lecznictwa odwykowego,



3 posiedzenia Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

podczas których:
 przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi
problemem alkoholowym,
 opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych,
 opiniowano wnioski o dofinansowanie zadań z funduszy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 kontrolowano punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 przygotowano Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2016
oraz Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2016,
 przygotowano projekt budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016,
 zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczyły profilaktyki alkoholowej
dla dzieci i młodzieży
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Do Komisji wpłynęły łącznie 53 wnioski o leczenie odwykowe /wobec 52 osób/.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała:
 16 wniosków do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego;
 21 wniosków do biegłych o przeprowadzenie badań w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Na leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień w Mogilnie, spośród skierowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zobowiązało się uczestniczyć
11 osób.

Działalność profilaktyczna na terenie Gminy Mogilno
1. Z

inicjatywy

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Mogilnie dnia 3 czerwca 2015 roku odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów
alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Mogilno. Program szkolenia obejmował:
- aspekty prawne dotyczące sprzedaży alkoholu,
- omówienie sytuacji, w których sprzedawca może zostać pozbawiony zezwolenia
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- pomoc uczestnikom w poszukiwaniu skutecznych sposobów odmawiania nieletnim
i nietrzeźwym klientom,
- szkody spowodowane przez spożywanie alkoholu przez nieletnich, kobiety w ciąży,
- wiadomości dotyczące działania alkoholu oraz choroby alkoholowej.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sali Mogileńskiego Domu Kultury przez
Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa. Na zakończenie każdy uczestnik
otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne.
2. Dnia 18 czerwca 2015 roku wśród 32 punktów sprzedaży z terenu naszej gminy
przeprowadzony został projekt profilaktyczno - interwencyjny pt.: „Badanie
dostępności

napojów

alkoholowych

dla

osób

nieletnich”

oraz

szkolenie

pt.: „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”. Celem eksperymentu było
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sprawdzenie w jaki sposób sprzedawcy stosują się do przepisów związanych
ze sprzedażą alkoholu nieletnim. Celem eksperymentu było sprawdzenie w jaki
sposób sprzedawcy stosują się do przepisów związanych ze sprzedażą alkoholu
nieletnim.

„Tajny

Klient”

–

osoba

mimo

swojego

wieku

wyglądająca

na niepełnoletnią, będąca pod opieką doświadczonego psychologa, próbowała zakupić
piwo. Jak wynika z przeprowadzonych badań zaledwie w 5 przypadkach sprzedawca
zapytał o dowód osobisty młodocianego klienta. Aż 80% badanych bez problemu
sprzedała alkohol „Tajnemu Klientowi”. W tym dniu odbyło się również szkolenie
dla sprzedawców napojów alkoholowych w miejscach sprzedaży.
3. Dnia 16.09.2015 roku Burmistrz Mogilna, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mogilnie, Ośrodek Profilaktyki oraz Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy zorganizowali
konferencję pt. „Zagrożona młodzież”. Jej celem było wdrożenie i upowszechnienie
na terenie Gminy Mogilno programu wczesnej interwencji wobec młodych osób
używających alkoholu, dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
„FreD goes net”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi
przedstawiciele: szkół, Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Sądu
Rejonowego w Mogilnie, Prokuratury Mogileńskiej, Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mogilnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie,
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.
4. Na przełomie października i listopada 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowała zajęcia warsztatowe dla młodzieży szkół
gimnazjalnych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii.
5. Szczególnie ważnym ogniwem w działaniach profilaktycznych są placówki
socjoterapeutyczne. W roku 2015 ze środków finansowych przekazanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie w kwocie
14.999,74 zł zakupiono sprzęt i materiały niezbędne dla funkcjonowania Placówki
opiekuńczo – wychowawczej, Ogniska Wychowawczego, działającego w strukturze
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Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie. Znalazły się tam
między innymi materiały papiernicze, plastyczne, pomoce dydaktyczne, artykuły
spożywcze przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, akcesoria komputerowe,
opłacono bilety wstępu na projekcje filmowe w miejscowym kinie, na pływalnię oraz
zajęcia taneczne. Znaczną część powyższych środków wykorzystano na opłaty
wycieczek autokarowych tj. „Żywe centrum piernika” w Toruniu, Centrum Rozrywki
„Kropka” w Koninie, Centrum nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, Sala zabaw
„Fabryka Wrażeń” w Koninie. Zakupiono również regał na książki, osłony
na grzejniki grzewcze oraz materiały dydaktyczne.
W 2015 roku placówka obejmowała opieką 32 wychowanków, a pod koniec grudnia
26 osób. Dzieci korzystające z zajęć pochodziły głównie z rodzin dysfunkcyjnych,
dotkniętych problemami: alkoholowymi rodziców, problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, zarówno w szkole jak i w domu rodzinnym, problemem bezrobocia
czy trudnej sytuacji finansowej.
6. Od dnia 16.09.2015 roku na terenie Gminy Mogilno działa Program „FreD goes net”.
7. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
członek Komisji, Pani Jadwiga Kopińska uczestniczyli w 2015 roku w trzech
debatach:
- 26.05.2015 rok, dotyczącej alkoholizmu, dopalaczy i narkotyków zorganizowaną
przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach,
- 28.10.2015 rok „Dopalacze kradną życie” zorganizowaną przez Zespół Szkół
w Mogilnie oraz Komendę Powiatową Policji w Mogilnie,
- 19.11.2015 rok „Dopalaczom ... nie” zorganizowaną przez Zespół Szkół w Mogilnie
przy współudziale Kuratorium Oświaty.
8. Dnia 29.09.2015 roku czterech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uczestniczyli w konferencji pt. „Świat bez przemocy to
lepszy świat” zorganizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie.
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Pozostała działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mogilnie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała wyjazd
dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na letni obóz profilaktyczny do Chłapowa
k. Władysławowa. Turnus odbył się w terminie 21 – 30 sierpnia 2015 roku i uczestniczyło
w nim 84 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Uczestnikom zagwarantowano między innymi:
- realizację programu profilaktycznego – co najmniej 10 godzin w turnusie,
- opiekę wychowawczą wyspecjalizowanej kadry,
- noclegi w pokojach 2 – 5 osobowych z łazienkami.

Ponadto Gmina Mogilno na podstawie Porozumienia Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010
z 12.05.2010 roku zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim uczestniczy
w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia „Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Z

inicjatywy

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

w Mogilnie zorganizowanych zostało 11 widowisk artystycznych o tematyce profilaktyczno –
wychowawczej w wykonaniu firmy „KURTYNA” z Krakowa.
Widowiska profilaktyczne odbyły się w następujących szkołach:
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie
15.09.2015 rok (dwa)
 Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie
15.09.2015 rok (dwa)
 Szkoła Podstawowa w Wylatowie
16.09.2015 rok (dwa)
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 Szkoła Podstawowa w Strzelcach
16.09.2015 rok
 Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie
16.09.2015 rok
 Gimnazjum w Mogilnie
17.09.2015 rok (trzy)
Gmina Mogilno po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej Kampanii: „Zachowaj
trzeźwy umysł”. Jest to jedna z największych i najstarszych cyklicznych kampanii
edukacyjno – profilaktycznych w Polsce. W ramach tego programu realizowane były
działania profilaktyczne z udziałem uczniów oraz Straży Miejskiej.
Ponadto zajęcia profilaktyczne o tematyce alkoholowo – narkotykowej są prowadzone
cyklicznie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych przez Straż Miejską w Mogilnie.
W ubiegłym roku odbyło się 11 takich spotkań.

Charakterystyka rynku napojów alkoholowych
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie
śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej
objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. Niewątpliwie alkohol we wszystkich
postaciach jest łatwo dostępny. Istotny jest również fakt nasilania się zjawiska
systematycznego picia oraz sięgania po alkohol przez młodych ludzi. Problem uzależnienia
od alkoholu jest znaczący zarówno w skali kraju, jak również w wymiarze lokalnym
i regionalnym. Dlatego też, obowiązek podejmowania działań w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 2016 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) Burmistrz
Mogilna lub na podstawie jego upoważnienia, Straż Miejska w Mogilnie lub członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie mają prawo
dokonywać kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. Zasady
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prowadzenia kontroli zostały określone w zarządzeniu Nr 33/14 Burmistrza Mogilna z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mogilno
oraz w Rozdziale 5 przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584 ze zm.).
W

2015

roku

członkowie

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych przeprowadzili 2 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Ponadto doraźne kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadziła
Straż Miejska w Mogilnie. Obejmowały one sprawdzanie punktów pod względem
nieuwidaczniania

informacji

o

szkodliwości

spożywania

napojów

alkoholowych

napojów

alkoholowych

oraz sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

W roku 2015 do Gminy Mogilno wpłynęło:
-

21

wniosków

o

wydanie

zezwolenia

na

sprzedaż

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na podstawie tych wniosków
wydano łącznie 46 zezwoleń, w tym:
a) 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na
piwo
b) 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
c)

15

zezwoleń

na

sprzedaż napojów

alkoholowych zawierających powyżej 18%

zawartości alkoholu
- 9 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży, na podstawie tych wniosków wydano łącznie 13
zezwoleń, w tym:
a) 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na
piwo
b) 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
c) 2

zezwolenia

na

sprzedaż napojów

alkoholowych zawierających powyżej 18%

zawartości alkoholu
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- 21 wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo, z czego wydano 20 zezwoleń.
W przypadku 1 wniosku umorzono postępowanie. Było ono bezprzedmiotowe, ponieważ
przedsiębiorca przesłał wniosek po terminie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XXXVIII/422/14 z dnia 19 lutego
2014 roku limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży wynosi 70.
Według stanu na dzień 31.12.2015 r. na terenie naszej Gminy funkcjonuje
61 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w roku 2015
Jednym

z

głównych

zadań

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mogilno. Program
ten finansowany jest z budżetu Gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko
i wyłącznie na realizację tego Programu.
W 2015 roku budżet na realizację Programu wyniósł: 456 380,20 zł.
Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:
 wspieranie

inicjatyw

stowarzyszeń

w

ramach

rozwiązywania

problemów

alkoholowych (kluby sportowe) – 137 880,00 zł
 umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym m.in. za prowadzenie konsultacji dla ofiar
przemocy w rodzinie, konsultacje w

schronisku dla bezdomnych, koordynator

działalności Klubu Abstynenta, trening asertywności, opinie w przedmiocie
uzależnień, wykład wpływ alkoholu na cukrzycę, prelekcje oraz organizowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia sportowe – 116 233,22 zł
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 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 50 316,00 zł
 wsparcie dziennego Ogniska Wychowawczego – 14 999,74 zł
 szkolenia dla sprzedawców wyrobów alkoholowych – 2800,00 zł
 koszty sądowe – 1119,00 zł
 szkolenie członków Komisji – 1300,00 zł

Wnioski Komisji
W związku z nasilającym się problemem uzależnienia od alkoholu, sięgania po napoje
alkoholowe coraz młodszych osób oraz łatwością zakupu alkoholu, Komisja wnioskuje
o obniżenie limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży z 70 do 65.
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