
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 19 grudnia 2016 r. r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2017 rok 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 z 8 marca 

1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – Rada Gminy Łubniany uchwala co 

następuje: 

§ 1.1. Uchwala się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania                 

Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1 jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2015 – 2020, przyjętej Uchwałą Nr VII/59/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 

2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łubniany. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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Załącznik 

do uchwały nr …………….. 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia ………………….. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁUBNIANY NA 2017 ROK 

Na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na mocy ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii samorząd gminy uzyskał większość kompetencji i zadań do rozwiązywania proble-

mów alkoholowych i do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie gmina ma przedsięwziąć 

środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i zmniejszać skutki alkoholi-

zmu i narkomanii. Pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii, ale przede wszystkim; 

zapobiegać, edukować, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, pokazywać jak radzić sobie 

z sytuacją trudną, konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to 

również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne 

„podpieranie się” substancjami uzależniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody 

człowiek jest poddany presji otoczenia. Alkoholizm, narkomania, czy uzależnienie od internetu to choroby, które 

rozwijają się latami, niepostrzeżenie. Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy 

psychicznej degradacji samego alkoholika czy narkomana, one dotykają wszystkich osób, które żyją, pracują czy 

przyjaźnią się z uzależnionym. 

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy, które obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy prawnej, w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestni-

czących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu proble-

mów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występo-

wanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

 

Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób stykających się 

z problemem alkoholowym tj. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz 

szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Policja, i Kościół. Gminna Komisja skupi się na 

zapobieganiu powstawania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz tworzeniu modelu pomocy 

rodzinom dotkniętym problemem i zapewni stały kontakt oraz współpracę z Komisariatem Policji w Dobrzeniu 

Wielkim, GOPS i szkołami. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-

manii w Gminie Łubniany na 2017 rok zawiera zadania, które będą realizowane z uwzględnieniem aktualnych 

potrzeb lokalnych wynikających z uzależnienia. Działania podejmowane w ramach niniejszego programu mają na 

celu zmniejszenie różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej społeczności lokal-

nej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Ze względu na to, że Gmina Łubniany jest małą gminą, na terenie 

której nie posiadamy ośrodka odwykowego ani poradni terapii odwykowych, zadania będą nakierunkowane przede 

wszystkim na profilaktykę i – rzędową. 
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Realizacja powyższych zadań opiera się na następujących aktach prawnych; 

a) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

b) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

c) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Główną rolę w działaniach podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych, która współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkami 

Zdrowia, Policją, Sądem Rejonowym, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

I. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W GMINIE ŁUBNIANY. 

 

W 2015 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnianach rozpatrywała 3 

sprawy dotyczące osób nadużywających alkoholu, w 2016 roku było zgłoszone 4 sprawy do rozpatrzenia. 

w jednym i w drugim przypadku zakończyły się porozumieniem dla każdej ze stron i zgodą na uczestnictwo 

w spotkaniach AA w Opolu na ulicy Głogowskiej 24a w Poradni Uzależnień. Osoby te są monitorowane poprzez 

spotkania indywidualne. 

Gmina Łubniany liczy ogółem na dzień 21.11.br. 9 578 ludności w tym młodzieży do 18 roku życia 1588 

czyli ludności powyżej 18 lat przypada 7990.Liczba ta jest ruchoma. 

Ze zjawiskiem problemów alkoholowych łączy się ściśle zjawisko przemocy w rodzinie. Liczba Niebie-

skich Kart, które zostały założone w 2014 roku to 14, natomiast w 2015 r. założonych zostało 17 Niebieskich Kart 

oraz w 2016 r. zostało założonych 8 kart przez GOPS Łubniany. 

 

Informacje dotyczące skali problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Łub-

niany zostały przygotowane na podstawie danych uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łubnianach, Posterunku Policji w Dobrzeniu Wielkim, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych w Łubnianach. 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach w okresie 

od 2014 roku do 30.06.2016 roku: 

1) Liczba rodzin, którym udzielono pomocy: 

a) 2014 rok – 6, 

b) 2015 rok – 5,  

c) 2016 rok – 3; 

2) Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z problemem Alkoholowym:  

a) 2014 rok – 6, 

b) 2015 rok – 5,  

c) 2016 rok – 3; 

3) Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z problemem Narkomanii: 

a) 2014 rok – 0, 

b) 2015 rok – 0, 

c) 2016 rok – 0; 

4) Liczba rodzin korzystających z zasiłków stałych, okresowych, celowych w kolejnych latach: 

a) Zasiłki stałe: 

 2014 rok – 23 rodziny, 

 2015 rok – 20 rodzin, 

 2016 rok – 21 rodzin, 
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b) Zasiłki okresowe: 

 2014 rok – 69 rodzin, 

 2015 rok – 70 rodzin, 

 2016 rok – 61 rodzin;  

c) Zasiłki celowe: 

 2014 rok – 135 rodzin, 

 2015 rok – 185 rodzin, 

 2016 rok – 64 rodziny; 

5) Kwoty wydatkowane na zasiłki stałe, okresowe celowe w kolejnych latach: 

a) Zasiłki stałe: 

 2014 rok – 99 139,00 zł, 

 2015 rok – 111 427,00 zł, 

 2016 rok – 66 886,00 zł, 

b) Zasiłki okresowe: 

 2014 rok – 194 625,00 zł, 

 2015 rok – 220 182,00 zł, 

 2016 rok – 121 406.00 zł, 

c) Zasiłki celowe: 

 2014 rok – 68 346,00 zł, 

 2015 rok – 64 135,00 zł, 

 2016 rok – 26 468 ,00 zł.  

 

Zadowalającym jest fakt, że liczba rodzin korzystających z pomocy ośrodka zarówno z problemem alkoho-

lowym jak i narkomanii nie ulega wzrostowi .Należy jednak podkreślić, że nie w każdej z zakwalifikowanych ro-

dzin mógł zostać dostrzeżony problem z alkoholizmem czy narkomanią. 

 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach objął 

wsparciem w: 

a) 2014 rok - 6 osób, 

b) 2015 rok – 8 osób, 

c) 2016 rok – 3 osoby, 

zagrożone problemem przemocy czyli procedurę Niebieskiej Karty. Rodziny objęte tą procedurą współpracowały 

z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami, przedstawicielami szkół i służby zdrowia realizując 

wspólnie plany pomocy. 

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w Gminy Łubniany są także zachowania patolo-

giczne prowadzące do konfliktów z prawem pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. 

 

2. Interwencje, zatrzymania, które doprowadziły do konfliktu z prawem otrzymane z informacji Komisariatu 

Policji w Dobrzeniu Wielkim: 

 

1) Interwencje domowe; 

a) 2014 rok – 25 interwencji, 

b) 2015 rok – 41 interwencji, 

c) Od 01.01.do 30.06.2016 – 18 interwencji; 

 

2) Ilość zatrzymanych rowerzystów: 

a) 2014 rok – 17 nietrzeźwych rowerzystów, 

b) 2015 rok – 8 nietrzeźwych rowerzystów, 

c) Od 01.01. do 30.06.2016 – 1 zatrzymany rowerzysta; 
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3) Ilość zatrzymanych kierowców kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym: 

a) 2014 rok – 17 kierowców, 

b) 2015 rok – 1 kierowca, 

c) Od 01.01.do 30.06.2016 – 6 kierowców; 

 

4) Ukarano sprawców wykroczeń ws. spożycia alkoholu w miejscu publicznym: 

a) 2014 rok – 27 osób, 

b) 2015 rok – 15 osób, 

c) Od 01.01. do 30.06.2016 - ujawniono i ukarano 19 osób; 

 

5) Ilość sprawców przemocy domowej objętych Niebieską Kartą: 

a) 2014 rok – 6 osób, 

b) 2015 rok – 5 osób, 

c) Od 01.01. do 30.06.2016 – 7 osób; 

 

6) Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia: 

a) 2014 rok – 22 osoby, 

b) 2015 rok – 23 osoby , 

c) Od 01.01 do 30.06.2016 – 4 osoby. 

 

3. Handel detaliczny i gastronomiczny na terenie Gminy: 

1) Liczba punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w latach: 

a) 2014 – 23, 

b) 2015 – 18, 

c) 2016 – 18; 

 

2) Liczba punktów sprzedaży gastronomicznej napojów alkoholowych w latach: 

a) 2014 – 12, 

b) 2015 – 11, 

c) 2016 – 10. 

 

Rynek napojów alkoholowych: 

 

3) Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2014 roku (na podstawie oświadczenia złożone przez 

przedsiębiorców): 

a) do 4,5% zawartości alkoholu i piwo to kwota 2.071.866.94 zł, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu to kwota 237.237.55 zł, 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu to kwota 1.379.857.12 zł; 

 

4) Natomiast sprzedaż na terenie gminy w 2015 roku (na podstawie oświadczeń przez przedsiębiorców) wy-

niosła: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu i piwo to kwota 2.166.261.06 zł, 

b) od 4,5% do 18% zawartości alkoholu to kwota 217.055.88 zł, 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu to kwota 1.328.893.06 zł. 

 

Porównując sprzedaż detaliczną i gastronomiczną łącznie można stwierdzić, że na naszym terenie jest ten-

dencja sprzedaży stała natomiast ilość punktów sprzedaży jest malejąca. 

 

4. Wnioski kierowane przez Komisję do Sądu w latach: 

  2014 2015 2016 
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– liczba przyjętych wniosków 3 2 2 

– liczba spraw skierowanych do sądu 1 0 0 

 

5. Posiedzenia Komisji 

Komisja w 2014 roku zwołała 11 posiedzeń tj. związanych z wydaniem postanowień dotyczących opinii 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych jak i kontynuacją rozmów motywujących do zaprzestania spożywania 

napojów alkoholowych, natomiast w 2015 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji na, które zaproszono 3 osoby na 

rozmowę motywującą do leczenia, a w 2016 roku 3 osoby motywowane do leczenia same udały się do Poradni 

Uzależnień bez skierowania do Sądu. 

 

Rozwiązaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Łubniany zajmuje się Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii współpracując z instytucjami i organizacjami 

realizującymi w swoich działaniach zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, w tym przeciwdziała-

nia alkoholizmowi i narkomanii: 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach;  

b) Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim; 

c) Łubniański Ośrodek Kultury w Łubnianach; 

d) Zespół Interdyscyplinarny przy GOPS w Łubnianach; 

e) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnianach, Luboszycach i Jełowej; 

f) Stowarzyszenia mające w swoim statucie zadania związane z profilaktyką; 

g) Placówki oświatowe; 

h) Parafie. 

 

6. Budżet i sposób realizacji programu. 

1) Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-

koholizmowi oraz gminnych programów o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii, dochody z opłat za zezwolenia wydane przez wójta gminy na sprzedaż na-

pojów alkoholowych, wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i nie mogą 

być przeznaczone na inne cele. 

2) Środki na sfinansowanie realizacji programu zostały ustalone w budżecie Gminy Łubniany na 2017 rok 

w dziale – 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85153 zwalczanie 

narkomanii. 

7. Zadania programu realizowane będą poprzez: 

a) wykorzystanie sił własnych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych dysponujących środka-

mi finansowymi w ramach programu, 

b) współfinansowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty występu-

jące z ofertą. 

Problem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych mimo podejmowanych od wielu 

lat działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoak-

tywnych utrzymuje się na jednym poziomie. 

8. Diagnoza wydatków w 2016 roku: 

a) programowa opieka nad „ORLIK 2012” dwóch osób – 15.120.00 zł, 

b) dofinansowanie dla różnych organizacji np. dla Niewidomych – 2.350.00 zł, 

c) doposażenie zajęć sportowych zakup sprzętu – 1.078,00 zł, 

d) ŁOK Łubniany doposażenie imprez zajęć wakacyjnych – 9.904.00 zł, 

e) doposażenie szkół: wyjazdy na zawody, półkolonie, zakup sprzętu, nagrody – 54.900.00 zł, 

f) środki finansowe na zakup strojów teatralnych – 800.00 zł. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
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W ramach Programu wspierane będą działania, które dadzą dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość 

wzmocnienia łącznych więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu (festyny rodzinne, zdrowe współzawod-

nictwo w zawodach, konkursy, wycieczki krajoznawcze itd.). Profilaktyka alkoholowa powinna zmierzać 

w szczególności do tego, aby deklarowane obecnie okazjonalne spożywanie alkoholu nie przekształciło się 

w przyszłości w picie szkodliwe. 

Uznaje się, że wśród wielu zadań zapisanych w Programie szczególny nacisk organizacyjny i finansowy 

należy położyć na prowadzenie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem bazy lokalowej szkół, 

Łubniańskiego Ośrodka Kultury, obiektów sportowych takich jak „Orlik 2012”, na organizowanie czasu w dni 

wolne od pracy i nauki, jak również na organizowaniu wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych. W tym celu 

nadal będą wspierane wszelkie inicjatywy organizacji zmierzające do propagowania wśród mieszkańców gminy, 

a w szczególności młodego pokolenia zdrowego stylu życia. 

Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Łubnianach (zwanej dalej GKRPA), która wykonuje zadania określone ustawą, wspiera Wójta w realizacji 

Programu i służy pomocą, informując osoby zainteresowane o możliwościach podjęcia leczenia, terapii. 

 

III. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek corocznego uchwalenia niniejszego Programu wynika z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). 

 

IV. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

 

Główne cele: 

a) ograniczenie tempa wzrostu aktualnie istniejących problemów alkoholowych i zapobieganie powstawaniu 

nowych; 

b) zwiększenie oferty form spędzania wolnego czasu; 

c) przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy; 

d) zmniejszenie szkód spowodowanych piciem alkoholu; 

e) podjęcie działań zmierzających do zmiany obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholo-

wych i innych używek; 

f) propagowanie trzeźwości we wszystkich dziedzinach życia; 

g) przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy; 

h) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach korzystania z pomocy różnego rodzaju specjalistów 

w instytucjach do tego powołanych. 

 

V. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 

 

1. Realizacja projektów i programów oraz innych form zajęć i warsztatów edukacyjno- profilaktycznych 

w szkołach w tym: 

a) zakup materiałów, usług i pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji tych zadań; 

b) finansowanie wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w szkołach, na obiektach sportowych nie będących 

pracownikami danej jednostki, a jednocześnie działając jako liderzy szerząc zajęcia sportowe. 

 

2. Wspieranie organizowanych w szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury i innych jednostkach konkursów (plastycz-

nych i literackich) promujące zdrowy styl życia o tematyce profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy. 

Zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w tych konkursach poprzez zakupienie nagród dla ich uczestników. 

 

3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla: 

a) Członków GKRPA; 

b) innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, promocją zdrowego stylu życia. 

 

4. Finansowanie wynagrodzeń prelegentów i osób prowadzących zajęcia, pogadanki lub warsztaty, jeśli tematyka 

tych spotkań nawiązuje do profilaktyki uzależnień lub przeciwdziałania przemocy. 

 

5. Zakupienie i nieodpłatne rozprowadzenie na terenie gminy broszur, książek, plakatów i innych wydawnictw 

związanych z szeroko pojętą profilaktyką w zakresie uzależnień i przemocy. Prowadzenie stałego, ogólnodostęp-

nego punktu z w/w materiałami w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5. 
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6. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wzmacniania i promocji wartości płynących z więzi rodzinnych, 

w tym udzielanie pomocy w organizowaniu edukacyjno-konsultacyjnych spotkań jak również działań zmierzają-

cych do czynnego wypoczynku w terenie. 

 

VI. DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN, W KTÓRYCH ISTNIEJE PROBLEM ALKOHOLIZMU 

I PRZEMOCY 

 

1. Udzielanie przez GKRPA informacji rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej oraz podjęcia terapii przez osoby uzależnione 

i współuzależnione. 

 

2. Wykonywanie ustawowych zadań przez GKRPA w tym w szczególności: 

1) przyjmowanie zgłoszeń dotychczasowych osób uzależnionych od alkoholu oraz rozpatrywanie zgłoszeń 

otrzymanych z Komisariatu Policji lub bezpośrednio od poszkodowanych; 

2) zapraszanie osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeprowadzanie rozmów motywujących do podję-

cia leczenia odwykowego lub terapii oraz udzielanie informacji na temat instytucji świadczących pomoc 

w zakresie wychodzenia z nałogu; 

3) przygotowanie niezbędnej dokumentacji i kierowanie do Sądu Rejonowego w Opolu wniosków 

o orzeczenie w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu obowiązku podjęcia leczenia odwykowego 

ambulatoryjnego lub stacjonarnego; 

4) przygotowanie dla potrzeb policji, prokuratury i sądu informacji o osobach uzależnionych i ich rodzinach 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

5) rozpatrywanie planów i sprawozdań dotyczących realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych, finansowanych w całości lub w części ze środków przeznaczonych na realizację Programu; 

6) dodatkowo w celu wykonywania zadań określonych w ust.1 informacji udziela Przewodniczący Komisji 

lub Członek Komisji. 

3. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin, w których istnieje pro-

blem alkoholizmu w tym w szczególności: 

1) współorganizowanie z innymi podmiotami i finansowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży, w programie, którego uwzględnione są zajęcia promujące zdrowy tryb życia, obejmujące pro-

filaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy; 

2) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami o szczególności w przedmiocie orga-

nizowania spotkań grup społecznych, z udziałem specjalistów; 

3) dofinansowanie imprez charytatywnych, organizowanych przez różne podmioty i wolontariuszy, mających 

na celu pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową lub innymi patologiami społecznymi; 

4) dofinansowanie organizowanych przez jednostki gminne i inne podmioty zajęć rekreacyjno-sportowych, 

edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, w których maja możliwość uczestniczenia dzieci 

z rodzin dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową, dofinansowanie może obejmować również wy-

nagrodzenia osób prowadzących; 

5) zapewnianie pomocy finansowej w organizowaniu w gminie rodzinnych imprez sportowych , rekreacyj-

nych i innych propagujących zdrowy , wolny od uzależnień tryb życia, z uwzględnieniem wartości, jakimi 

są więzi rodzinne; 

6) współpraca z GOPS w Łubnianach w zakresie udzielania pomocy rodzinom , w których istnieje problem 

alkoholowy. 

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

oraz wspomaganie różnych podmiotów w działaniach służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

oraz zapobieganiu przemocy: 

1) Udzielanie osobom dotkniętym problemem alkoholowym, wyrażającym wolę podjęcia leczenia odwyko-

wego lub terapii, pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu z Wojewódzką Poradnią Uzależnień w Opolu 

ul. Głogowska 25B wchodzącą w skład Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz Ze-

społem Szpitali Specjalistycznych – Branice, będącymi najbliżej położonymi zakładami zajmującymi się 

leczeniem uzależnień; 
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2) Finansowanie kosztów badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu przeprowadzonych przez biegłych 

z listy Wojewody Opolskiego, zgodnie ze skierowaniem GKRPA jak również Sądu Rejonowego; 

3) Finansowanie działalności GKRPA, w tym w szczególności kosztów: 

a) opłat sądowych od postępowań wszczętych na wniosek GKRPA zgodnie z art.26 ust.3 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b) zakup sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, 

c) podróży służbowych członków GKRPA, związanych z dojazdem na szkolenia 

d) wynagrodzeń członków GKRPA. 

 

5. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy i podejmowanie interwencji w związku z ich naruszeniem: 

1) GKRPA dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta; 

2) Kontrola przeprowadzona jest z zachowaniem art.18³ ustawy; 

3) W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholo-

wych, określonych w ustawie, GKRPA występuje do Wójta o cofnięcie zezwolenia zgodnie z art. 18 

ust. 10, pkt 1 i 2 ustawy. 

 

6. Zasady wynagradzania GKRPA: 

1) Członkowie GKRPA otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, przysługującemu pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego na zasa-

dach określonych ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu na pracę (Dz. U. 

nr 200, poz. 1679 z późn.zm.); 

2) Wynagrodzenie o którym mowa powyżej przysługuje osobie wchodzącej w skład GKRPA za wykonanie 

następujących prac: 

a) udział w posiedzeniu Komisji (za każde posiedzenie), 

b) przeprowadzenie z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 

przestrzegania przez prowadzący punkt zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów al-

koholowych (za każdy dzień kontroli, jednak nie więcej niż za 4 dni w okresie obowiązywania Programu), 

c) przewodniczącemu GKRPA za pełnienie dyżuru (za każdy dyżur, jednak nie więcej niż raz w miesiącu). 

 

7. Postanowienia końcowe: 

1) Zadania określone Programem finansowane są głównie ze środków pochodzących z opłat za wydanie 

i korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2) Przewidziane w Programie wsparcie finansowe organizowanych w gminie festynów, imprez, zajęć, konkur-

sów i innej działalności, możliwe jest pod warunkiem, że nie zbiega się ono ze sprzedażą lub podawaniem 

napojów alkoholowych w miejscu i czasie ich trwania. Oświadczenie o spełnieniu tego warunku składa 

Wójtowi organizator imprezy; 

3) Podmioty otrzymujące dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację Programu, zobowiązane 

są do prowadzenia działań edukacyjno–profilaktycznych. W celu umożliwienia wykonania tego obowiązku 

GKRPA przekazuje broszury, ulotki, plakaty i inne materiały do rozpropagowania; 

4)  Program jest realizowany przez Urząd Gminy, przy wsparciu GKRPA i GOPS; 

5) Program obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Łubniany nowego Programu na 2018 rok. 
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PLAN FINANSOWY 

ZADANIE I 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 

udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej. 

Sposób realizacji:  

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pokrywanie kosztów związanych 

z jej funkcjonowaniem: 

1) wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, wywiady; 

2) kontrole; 

3) delegacje. 

 Środki finansowe: 3.500,00 zł, 

 Termin realizacji:  w ciągu 2017 r. 

2. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów, nauczycieli oraz 

innych. 

 Środki finansowe:  2.500,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

ZADANIE 2 

Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży, mające na celu zapo-

bieganie przyszłym szkodom w tym uzależnieniu, które mogą się pojawić po dłuższym okresie spożywania 

alkoholu i narkotyków. 

Sposób realizacji: 

1. Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum: 

 Środki finansowe: 1.600,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

2. Spotkania edukacyjne ze specjalistami dla rodziców w szkołach podczas wywiadówek: 

 Środki finansowe: 400,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

3. Rozprowadzenie materiałów propagandowych na temat szkodliwości spożywania alkoholu w szkołach, ośrod-

kach zdrowia itp.: 

 

 Środki finansowe: 1.000,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

4. Prowadzenie zajęć na obiektach sportowych: 

 

 Środki finansowe: 16.000,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 
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ZADANIE 3 

Współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi w celu zapobiegania 

i zmniejszania aktualnych szkód, jakie mogą występować w życiu młodych ludzi w związku ze spożyciem 

alkoholu. 

Sposób realizacji: 

1. Wspieranie i organizowanie obozów, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: 

 

 Środki finansowe: 28.000,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

2. Dofinansowanie strojów sportowych dla zespołów amatorskich reprezentowanych przez Gminę Łubniany 

w zawodach sportowych: 

 Środki finansowe: 2.000,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

3. Rezerwa na inne wydatki związane z realizacją programu: 

 Środki finansowe: 35.000,00 zł, 

 Termin realizacji: w ciągu 2017 r. 

Ogółem na realizację gminnego programu zaplanowano wydatki na kwotę 90.000,00 zł. 
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UZASADNIENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zawiera zadania 

własne gminy, zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również zadania związane z rozwiązywaniem zadań Przeciwdziałania Nar-

komanii. Realizując poszczególne zadania obu Programów zawartych w jednym gmina może powierzyć ich wyko-

nanie organizacjom pozarządowym pod warunkiem, że w statucie tej organizacji znajdują się zapisy określające jej 

zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zgodnie z treścią tej ustawy 

zadania związane z profilaktyką alkoholową i narkotykową wykonuje się w szczególności przez: tworzenie warun-

ków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoho-

lu i narkotyków. Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę dlatego, że problemy związane z alkoholem 

i środkami odurzającymi należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają duże rozmiary i powodują 

szkody ekonomiczne, jak i społeczne. w związku z powyższym, celem działań podejmowanych przez gminę jest 

zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyż-

szonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem i narkotykami narażony jest każdy mieszkaniec gminy. 

w świetle powyższego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jest zasadne. 
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