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                                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr  XLIII/297/14             

Rady Gminy  Łubniany                 
       z dnia 12 listopada 2014 r. 
 
 
 

                                    GMINNY PROGRAM  PROFILAKTYKI 
         I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 
                                                NA 2015 ROK . 
                                                               
                                                                      §  1 
Wstęp – postanowienia ogólne. 
 

Na mocy  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy z racji dysponowania największą wiedzą o 
problemach  swoich  społeczności oraz o dostępnych  zasobach, uzyskały kompetencje  do 
rozwiązania problemów  alkoholowych na terenie ich działania. 

Zgodnie z art. 4 ¹ ust. 2 cytowanej na wstępie  ustawy  gmina  realizuje  zadania  
dotyczące profilaktyki alkoholowej w postaci gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii integracji i polityki  
społecznej, uchwalanego  corocznie  przez Radę Gminy. 
            Zadania realizowane  w ramach  niniejszego programu będą jednocześnie stanowić 
element i wsparcie  działań  gminy związanych  z realizacją: 
    - ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu  socjalnym, 
    - ustawy z dnia 29 listopada  1990 r. o pomocy społecznej, 
    - ustawy z dnia   9 listopada  1995 r. o ochronie zdrowia  przed następstwami, 
    - ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Rada Gminy Łubniany przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na rok 2015, zwany dalej Programem, w celu  wykonania  zadań 
Gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 
Jednym z ważniejszych  ustaleń jest konieczność  ukierunkowania  działań  profilaktycznych 
gminy na  pogłębienie  świadomości o szkodliwości  spożycia alkoholu  w każdej postaci (w 
tym również piwa) oraz  o podstawowych obszarach szkód jakie niesie za sobą  nadużywanie  
alkoholu , do których należą w szczególności: 
     - zdrowotna degradacja  pijących (alkohol uważany jest za jeden z ważniejszych 
czynników  zwiększających  ryzyko  przedwczesnego zgonu, szczególnie wśród mężczyzn)  
     - szkody społeczne (w tym ; przestępstwa, wypadki drogowe, przemoc, rozpad rodziny) 
     - szkody ekonomiczne. 
Poziom nadużywania alkoholu jest niepokojący  szczególnie w przypadku młodzieży. Według 
danych PARPA 92%  III klas gimnazjum i ponad 96% uczniów  klas szkół średnich przyznaje 
się do picia  napojów alkoholowych. 
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W większości ludzie młodzi piją alkohol okazjonalnie  80%  ale ok. 6% z nich deklaruje  
picie alkoholu częściej niż raz w tygodniu. W przypadku młodzieży każda ilość spożytego 
alkoholu  jest jego nadużywaniem  stąd też konieczna jest  poprawa kompetencji w zakresie 
właściwych postaw wobec alkoholu. 
Sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie w roku 2013, w placówkach 
gastronomicznych i detalicznych wyniosła łącznie 2.055.633,11 zł. W porównaniu do lat 
ubiegłych sprzedaż ta jest z tendencją malejącą co pozwala  myśleć, że nabieramy 
świadomości co do  ilości spożytego alkoholu. 
Profilaktyka alkoholowa powinna zmierzać w szczególności do tego, aby deklarowane 
obecnie okazjonalne spożywanie  alkoholu nie przekształciło się w przyszłości w picie 
szkodliwe. 
W ramach Programu wspierane będą działania, które dają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom  
możliwość wzmocnienia łączących ich więzi poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu 
(festyny  rodzinne,  zdrowe współzawodnictwo w zawodach,  konkursy, wycieczki 
krajoznawcze  itd.) 
Rada Gminy uznaje, 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  boiska „Orlika 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 wspierane  będą  wszelkie działania  jednostek, organizacji  zmierzające do 
propagowania wśród mieszkańców gminy, a w szczególności młodego pokolenia, zdrowego  
stylu życia wolnego od uzależnień. 
Za istotne uznaje się również  zwiększenie  dostępności do porad prawnych dla osób 
dotkniętych problemem alkoholowym  i ich rodzin, jak również dla ofiar i sprawców 
przemocy. 
Ważnym elementem Programu jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych 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. 
 
                                                                        §  2 
Działania  informacyjno – edukacyjne. 
1.Realizacja  projektów i programów oraz  innych  form zajęć i warsztatów edukacyjno-   
   profilaktycznych  w szkołach w tym; 

1) zakup  materiałów, usług i pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji tych 
przedsięwzięć, 

2) 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 (plastycznych, artystycznych i literackich) promujące zdrowy styl życia  o 
tematyce  profilaktyki uzależnień  i przeciwdziałania przemocy. Zachęcanie dzieci i 
młodzieży do udziału  w tych konkursach  poprzez zakupienie nagród  dla ich uczestników.  
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Organizowanie  i finansowanie szkoleń dla: 

- członków GKRPA, 
- innych osób, których działalność związana jest z profilaktyką uzależnień, promocją  
   zdrowego  trybu życia.      

       4.Finansowanie  wynagrodzeń prelegentów i osób  prowadzących zajęcia, pogadanki lub  
          warsztaty, jeśli  tematyka  tych spotkań  nawiązuje do profilaktyki  uzależnień lub  
           przeciwdziałaniu przemocy. 
       5.Zakupienie oraz nieodpłatnie rozprowadzenie na terenie gminy  broszur, książek,  
          plakatów i innych wydawnictw  związanych z szeroko  pojętą profilaktyką w zakresie  
          uzależnień i przemocy. Prowadzenie stałego, ogólnodostępnego  punktu z w/w  
         materiałami w Urzędzie Gminy. 
       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 zmierzających oraz 
czynnego wypoczynku  w terenie jak i w świetlicach wiejskich. 

                                                                                                                                                    
     §  3 
 
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 współ uzależnione. 
2. Wykonywanie  ustawowych zadań przez GKRPA w tym w szczególności: 
               1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób  uzależnionych  od alkoholu oraz   
                   rozpatrywania zgłoszeń  otrzymanych z Komisariatu Policji lub bezpośrednio od  
                   poszkodowanych, 
              2)  zapraszanie osób uzależnionych  i członków ich rodzin, przeprowadzanie  
                   rozmów  motywujących do podjęcia  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) prowadzenie procedury Niebieskiej Karty  w stosunku  do ofiar  i sprawców 
                 przemocy w rodzinie,                                                                                                                                          
             6) 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. 
   2 a. W celu wykonywania zadań GKRPA spotyka się na posiedzeniach, które odbywają się 
          w zależności od potrzeb. Dodatkowo  w celu  wykonania  zadań określonych w ust. 1  
           informacji udziela Przewodniczący Komisji.                                                                                                                                             
   3.Udzielanie  pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin, w   
      których istnieje problem alkoholizmu w tym  w szczególności: 
        1) współorganizowanie z innymi  podmiotami  i finansowanie letniego i zimowego 
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             wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w programie którego uwzględnione  są zajęcia: 
            promujące zdrowy tryb życia, obejmujące profilaktykę  uzależnień oraz  
            przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
         2) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w   
            szczególności w przedmiocie organizowania spotkań dla różnych 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 i świetlicowych, ze szczególnym  
              uwzględnieniem zajęć, w których mają  możliwość  uczestniczenia  dzieci z rodzin   
              dotkniętych lub zagrożonych chorobą alkoholową, dofinansowanie może  
               obejmować również wynagrodzenie osób prowadzących, 
        5) udzielanie pomocy (w tym finansowej), w organizowaniu w gminie rodzinnych  
               imprez sportowych, rekreacyjnych  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 zapobiegania przemocy. 
     
1.Udzielanie osobom dotkniętym  problemem alkoholowym, wyrażającym wolę podjęcia 
leczenia odwykowego  lub terapii, pomocy w nawiązaniu pierwszego kontaktu z: 
                                                                                                                                                        
  - Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień  i Współuzależnień  w Opolu  ul. Głogowska 25 B 
wchodzącym w skład Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, 
  - Zespołem Szpitali Specjalistycznych  – Branice, będącymi  najbliższymi zakładami  
zajmującymi się  lecznictwem  odwykowym, jak również z istniejącymi w najbliższym  
otoczeniu  grupami samopomocowymi. 
2. Finansowanie kosztów badań w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu przeprowadzonych  
przez biegłych z listy Wojewody Opolskiego, zgodnie ze skierowaniem GKRPA  jak również  
Sądu Rejonowego  § 3 ust. 3 . 
3. Finansowanie działalności GKRPA, w tym w szczególności  kosztów: 
 1) opłat sądowych od  postępowań  wszczętych na wniosek GKRPA  zgodnie z art. 26 ust. 3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
 2) zakup sprzętu i materiałów biurowych  niezbędnych  do wykonywania  zadań, 
 3) podróży służbowych  członków GKRPA, związanych  z dojazdem  na szkolenia, 
 4) wynagrodzeń członków GKRPA – na zasadach określonych w § 6 Programu. 
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      §   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. 18 ³  ustawy.   
3.W przypadku stwierdzenia  w wyniku kontroli naruszenia zasad  i warunków  sprzedaży  
napojów alkoholowych, 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, przysługującego pracownikom zatrudnionym  w pełnym  wymiarze 
czasu pracy, ustalonego  na zasadach określonych  ustawą z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym  wynagrodzeniu  za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm). 
2.Wynagrodzenie o którym mowa  w ust.1 przysługuje: 
                1) osobie  wchodzącej w skład GKRPA za wykonanie następujących prac; 
                    udział w posiedzeniu Komisji (za każde posiedzenie), 

          2) przeprowadzenie  z upoważnienia Wójta kontroli w punktach sprzedaży napojów   
              alkoholowych w zakresie  przestrzegania  przez  prowadzących  punkty zasad   i  
              warunków  korzystania z zezwoleń  na sprzedaż napojów  alkoholowych (za 
              każdy dzień  kontroli, jednak nie więcej niż za 4 dni w okresie  
              obowiązywania Programu); 

                 3)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, konkursów 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 w/w broszury, ulotki, plakaty 
i inne materiały informacyjne  podmiotom.     
4. Program jest realizowany przez Urząd Gminy, przy wsparciu GKRPA  i  GOPS. 
5. Program jest realizowany równolegle z Gminnym programem przeciwdziałania 
narkomanii. 
6.Program obowiązuje  do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Łubniany Gminnego  
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok. 
7. Zmiany w Programie  następują w trybie jego uchwalenia.  
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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: 

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, 

- wywiady, 

- kontrole,                                     

- delegacje. 

Środki finansowe:                                                                                  -1.000,00 zł 

Termin realizacji - w ciągu 2015 roku. 

 

2. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

policjantów, nauczycieli oraz innych. 

      Środki finansowe:                                                                                 - 1. 500, 00 zł 

      Termin realizacji - w ciągu 2015 roku. 

                                                                                                                                            

3.Nadal utrzymanie  Poradni Psychologicznej w Łubnianach przy GOPS. 

      Środki finansowe (wynagrodzenie prowadzącego psychologa):         - 6. 000, 00 zł 

      Termin realizacji - w ciągu 2015 roku. 

ZADANIE 2 

Prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i informacyjnej dla  

młodzieży, mające na celu zapobieganie przyszłym szkodom w tym uzależnieniu, 

które mogą się pojawić po dłuższym okresie spożywania alkoholu. 

Sposób realizacji: 

1. Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjum. 
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      Środki finansowe:                                                                               -    800, 00 zł 

      Termin realizacji –   w ciągu  2015 roku. 

                                                                                                                                         

2. Spotkania edukacyjne ze specjalistami dla rodziców w szkołach podczas 

wywiadówek. 

      Środki finansowe:                                                                               -   400, 00 zł 

     Termin realizacji - w ciągu 2015 roku. 

3. Rozprowadzenie materiałów propagandowych na temat szkodliwości spożywania 

alkoholu w szkołach, ośrodkach zdrowia itp..  

      Środki finansowe:                                                                             - 1. 000, 00 zł 

      Termin realizacji - w ciągu 2015 roku.                                                                                                           

4.  Doposażenie nowopowstałych obiektów sportowych i boisk w ramach propagowania     

zdrowego stylu życia 

     Środki finansowe:                                                                                -13.000.00 zł 

     Termin realizacji  - w ciągu całego roku 2015 r. 

                                                              

      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 2015 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 2015 roku. 

                                             

      3.  Rezerwa na inne wydatki związane z realizacją programu. 

Środki finansowe:                                                                                      - 45.000, 00 zł 

Termin realizacji - w ciągu 2015 roku. 
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Ogółem na realizację gminnego programu zaplanowano wydatki na kwotę 100.000, 00 

zł.       

  Diagnoza  wydatków  poniesionych na poszczególne cele programowe  w 2014 roku. 
Gmina Łubniany liczy ogółem 9.587 ludności w tym młodzieży do 18 roku życia 1934 

czyli  ludności powyżej 18 lat  przypada  7.653 liczba ta jest ruchoma.  
        Liczba działających punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych na terenie 
gminy w 2014 roku wynosiła 22 punkty oraz 13 punktów sprzedaży gastronomicznej. W 
związku z tym  na jeden punkt sprzedaży detalicznej  przypada 347 mieszkańców, a na jeden 
punkt sprzedaży gastronomicznej przypada 588 mieszkańców. Pozyskane środki od 
przedsiębiorców  prowadzących sprzedaż  napojów alkoholowych to kwota 121.593.70 zł 
natomiast środki wykorzystane  na dzień 21.10. br. to kwota 99.480.10 zł .  
Głównie wydawane były na dofinansowanie programów o zdrowym stylu życia, konkursów o 
tematyce folklorystycznej  prowadzonych na terenie szkół i poza szkołami reprezentujących 
naszą gminę. Zakup strojów sportowych dla drużyn szkolnych, doposażenie szkółki  
piłkarskiej Soccer College w sprzęt sportowy, pomoc w zakupie paczek dla osób 
niewidomych z naszego terenu, sfinansowanie  transportu  na basen dla dzieci, które 
uczestniczą w programie „nauka pływania”, dojazdy dzieci na różnego typu zawody 
sportowe, zakup sprzętu sportowego dla poszczególnych szkół, opieka nad boiskiem „Orlik 
2012” w Łubnianach poprzez zatrudnianie osób na umowę – zlecenie jak również 
prowadzenie Poradni psychologicznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Łubnianach.                                                                                                                                   

 
Pozyskane środki finansowe za  posiadanie  zezwoleń jednorazowych w 2014 roku to 

kwota: 481.25 zł. Pozyskane środki finansowe od przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w 2014 roku w handlu detalicznym i gastronomicznym w trzech grupach tj. 
zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu i piwo, od 4,5%  do 18% zawartości alkoholu oraz 
powyżej 18% zawartości alkoholu na dzień 20.10 br.  to kwota  121.593.70 zł.  
Sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie w 2013 roku wyniosła w placówkach 
detalicznych i gastronomicznych   łącznie  - 2.055.636 zł  czego  dowodem są oświadczenia  
przedsiębiorców złożone do 31 stycznia 2014 r. 
 

                   


