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1. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Baranowie: 

Przewodniczący:   Marek Potarzycki (Sekretarz Gminy) 

Członkowie:          

           - Grażyna Gruszka (Dyrektor szkoły Słupia p.Kępnem)       
           - Elżbieta Krawczyk (Kierownik GOPS) 
           - Agnieszka Sitek (Pedagog szkolny)   
           - Ks. Kanonik Stanisław Borowicki 
           - Adam Gawlik (Dzielnicowy) 
 
 
 
 

2. Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w 2011r. według klasyfikacji 

budżetowej: 

4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne od wynagrodzeń – 1 875,44zł 

4120 Składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń – 302,50zł 

4170 Wynagrodzenia dotyczące: opiekunów i prowadzących zajęcia na świetlicach 

środowiskowych, pełnomocnika, prowadzącego konferencję na temat uzależnień,   – 

35 959,52zł 

4210 Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w 

szkołach oraz organizowanych uroczystości, spotkań, świąt, zawodów sportowych, 

konkursu piosenki i rysunku o tematyce uzależnień – 7 410,15zł 

4300 Zakup usług dotyczących: zajęć na pływalni, przewozu dzieci na pływalnie, 

prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zajęć 

tanecznych prowadzonych w ramach świetlic środowiskowych, warsztatów 

profilaktycznych w Gimnazjum,  wypoczynku letniego dla dzieci (obóz 

profilaktycznowypoczynkowy w Kobylej Górze i letnia akademia taekwondo dla 

dzieci) – 44 208,88zl 

4700 Szkolenie i wynagrodzenie dla członków GKRPA – 2 050zł 

Łącznie wydatkowano kwotę - 91 671,49zł. Kwota pozostała z planu -  13 328,51zł. 

 

 



3. Skala problemu alkoholowego na terenie naszej gminy. 
 

Z danych PARPA, wynika, że ilość osób, u których występuje problem alkoholowy, 
przedstawia się w następujący sposób: ok. 2 % całej populacji jest uzależniona od 
alkoholu. Na 7781 mieszkańców naszej gminy ok. 156 osób jest uzależnionych od 
alkoholu, ok. 5-7% całej populacji to osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od 
alkoholu, tj. ok. 467 osób, ok. 4%  to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (rodzice, 
współmałżonkowie)  tj. ok.  311 osób i 4% całej populacji to dzieci wychowujące się w 
rodzinach alkoholików tj. ok. 311 osób. 
        Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: 
bezrobotni (zwłaszcza długotrwale) i ich rodziny, rodziny wielodzietne, rodziny 
niepełne, ludzie młodzi (w tym młodzież szkolna). 
        Skutki alkoholizmu w społeczeństwie to: przemoc w rodzinie, niewydolność 
wychowawczo-opiekuńcza, ubożenie rodzin, rozpad więzi rodzinnych (rozwody), 
wzrost agresji i przestępczości, przejmowanie negatywnych wzorców zachowań 
przez młodzież (demoralizacja). 
        Z danych otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wynika, że w 
2011r. zatrzymano 32 nietrzeźwych użytkowników dróg w tym: pojazdami 
mechanicznymi 17, rowerzystów 15. 
       W 2011r. do Komisji wpłynęło 19 pism, na które udzielono odpowiedzi. Na 
posiedzenie komisji zaproszono 11 osób. Prowadzono Punkt Konsultacyjny i 
współpracowano z Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach i Poradniom 
REMEDIUM w Kępnie.   
         

4.  Dane dotyczące punktów sprzedaży. 
 

      Gmina Baranów obejmuje 13 wsi, w których są 32 punkty sprzedaży alkoholu, w 
tym 27 sklepów ogólnospożywczych ze stoiskiem monopolowym oraz 5 punktów 
gastronomicznych (bary, restauracje). W 20 sklepach prowadzona jest sprzedaż 
alkoholu w powyżej 18%  (wódki), w 26 sklepach prowadzona jest sprzedaż alkoholu 
do 18% (piwa i wina), a 1 sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie piwa i wódki. W 3 
placówkach gastronomicznych prowadzona jest sprzedaż pełnego asortymentu 
alkoholu, w 2 barach sprzedaje się  piwo i wódkę.  
 
W 2011r. wydano następującą ilość zezwoleń: 
 
- 9 dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej 

(zezwolenia wydano 3 przedsiębiorcą na pełen asortyment). 

-  48 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

- nie wydano żadnych zezwoleń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w 

punktach gastronomicznych. 

 W 2011 roku 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 

punkcie gastronomicznym (w pełnym asortymencie – piwo, wino, wódka) zaprzestał 

działalności, 2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 

punktach  gastronomicznych (asortyment – piwo, wódka) zaprzestali działalności 

oraz 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie 

gastronomicznym zrezygnował ze sprzedaży wódki – prowadzi nadal sprzedaż piwa. 



5. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Kwoty opłat za alkohol dla osób rozpoczynających działalność: 

a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do  4,5% alkoholu oraz piwa – 525zł. 
b) na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) – 525zł. 
c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% - 2100zł. 

Wysokości opłat w kolejnych latach: 
a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do  4,5% alkoholu oraz piwa 

      - wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500 zł – opłata 525zł 
      - wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500 zł – opłata stanowi  
        1,4 % ogólnej wartości sprzedaży. 

b) na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) 

      - wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 37 500zł – opłata 525zł 
      - wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37 500zł – opłata stanowi  
        1,4 % ogólnej wartości sprzedaży 

c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18%  
     - wartość sprzedaży w roku poprzednim wynosi do 77 000 zł – opłata 2100zł 
     - wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77 000 zł – opłata stanowi 2,7    
       % ogólnej wartości sprzedaży. 
Wysokość opłat za jednorazowe zezwolenie wynosi: do 4,5% alkoholu – 43,75zł 
od 4,5% do 18% alkoholu - 43,75zł,  powyżej 18% alkoholu - 175zł. 
 

6. Działania realizowane na terenie gminy: 
 

- Prowadzenie zajęć na świetlicach środowiskowych. 

- Współorganizacja konferencji na temat uzależnień. 

- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic środowiskowych w 

szkołach. 

- Organizowanie  uroczystości, spotkań, świąt i zawodów sportowych, – Słupski Karp, 

Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień trzeźwości, Zawody Świetlic Środowiskowych. 

- Zajęcia na pływalni, przewóz dzieci na pływalnie, zajęcia taneczne, warsztaty 

profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów w Gimnazjum. 

- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.     

- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (obóz profilaktycznowypoczynkowy w 

Kobylej Górze i letnia akademia taekwondo dla dzieci).  

- Szkolenie dla wszystkich członków GKRPA. 

- Przeprowadzenie kampanii ,,Pozory mylą, dowód nie” – Odpowiedzialna Gmina. 

- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 



7.     Działalność Punktu Konsultacyjnego za 2011 rok: 
 

- Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin funkcjonuje w Gminie i jest on 

czynny w drugi i czwarty piątek miesiąca od godz. 15:30 do godz. 20:30. 

- W 2011r. odbyły się 24 spotkania, co daje w rezultacie 120 godzin. Z porad i 

konsultacji skorzystało 49 osób. Osoby zgłaszające się do Punktu to głównie osoby 

nadużywające alkoholu – 34 osoby, jak również rodziny tych osób szukające ratunku 

dla swych bliskich – 15 osób.  

- Osiem osób uzależnionych od alkoholu systematycznie przez okres kilku miesięcy 

uczestniczyło w indywidualnej terapii. Sześć osób uczestniczyło w zajęciach 

grupowych w dalszym etapie trzeźwienia.   

- Część osób udało się zmotywować do leczenia w Ośrodku Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych. Po odbyciu 6-tygodniowego Podstawowego Programu 

Terapii, część z nich trafiła do Punktu w celu kontynuowania dalszego trzeźwienia w 

ramach opieki Affter-Care.  

Oceniając rok działalności Punktu twierdzę, że jego funkcjonowanie jest potrzebne i 

trafia na wzmożone zapotrzebowanie społeczne mieszkańców naszej Gminy. Należy 

społeczność informować o istnieniu takiego punktu, aby wszyscy mieszkańcy 

wiedzieli, że mogą uzyskać pomoc w temacie tak wstydliwego w oczach 

społeczeństwa problemu. 

 

 


