
Zał. Nr  1 
do uchwały Nr XXIX/343/2012 
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 listopada 2012 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2013 

 Tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013 wynika z następujących aktów prawnych: 

● Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U . z 2007 r. Nr 70, poz.473 z póżn. zm.), 

● Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   ( Dz. U. z 2012r. poz.124.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180 

poz.1493 ze. zm), 

● Rekomendacja do realizowania i finansowania gminnych programów 

   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 PARPA, 

● Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  

    Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 

● Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  

   i o wolontariacie (Dz.U Z 2010r.Nr 234,poz.1536 ze zm.) 

 

 

 



WSTĘP 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, nakłada na samorządy na równi z organami władzy i administracji 

państwowej obowiązek kształtowania polityki alkoholowej jako zadania własne gminy.  

Gminy dysponują największą wiedzą o problemach w swojej społeczności, dlatego 

powinny stosować środki zaradcze i naprawcze dla swoich mieszkańców. Działania lokalne 

mają największy wpływ na zmianę niewłaściwych postaw i zachowań mieszkańców. 

Program PiRPA oraz PN powinien być tak skonstruowany aby dotrzeć do jak najszerszej 

rzeszy mieszkańców naszej gminy i cechować się możliwie jak najwyższą skutecznością. 

Dlatego też, kładąc nacisk na efektywność i skuteczność działań profilaktycznych musimy 

zaangażować różne „kanały” wpływu tj. szkoły, parafie, sołectwa, świetlice, służbę zdrowia, 

policję, GOPS, radę gminy, stowarzyszenia, lokalnych liderów i inne, które zdecydują o skali 

naszych osiągnięć.  

Zakres działań profilaktycznych powinien obejmować wszystkie poziomy profilaktyki, 

zatem profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą. 

Tylko angażując całą społeczność mamy szansę na korzystne zmiany w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w naszej gminie. 

 



W naszej gminie istnieje jeden  program w  zakresie profilaktyki alkoholowej i 

narkotykowej z uwagi na to, iż trudno oddzielić, które niepożądane, szkodliwe zjawiska 

społeczne, powinny znaleźć odwołanie naprawcze w zakresie problemów alkoholowych czy 

narkomanii, dlatego też działania na rzecz  promocji zdrowia, profilaktyki oraz 

rozwiązywania problemów uzależnień będą stanowić uniwersalną i zintegrowaną całość 

 CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Lubiczu na rok 2013 ma na celu: 

 

1. przygotowywanie młodego pokolenia do zdrowego, trzeźwego stylu życia 

pozbawionego używania substancji psychoaktywnych, 

2. zmniejszenie skali nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, 

ograniczenia ich negatywnych skutków, 

3. zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych na 

terenie gminy Lubicz 

4. profilaktykę i edukację w środowisku lokalnym w zakresie zagrożeń uzależnieniem ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

5. Rozwój systemu wsparcia osób i rodzin borykających się ze zjawiskiem przemocy                  

w rodzinie, 

6. ograniczanie dostępności do alkoholu i substancji psychoaktywnych szczególnie dla 

osób młodych, 

7. eliminowanie z rynku alkoholowego naruszeń prawa, które wynika z przepisów 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej                  

w zakresie alkoholizmu i narkomanii – instytucje i organizacje pracujące w obszarze 

profilaktyki 



Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji: 

oświaty, policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji 

aby skutecznie przeciwdziałać zjawiskom związanym z alkoholizmem i narkotykami.  

W gminie Lubicz rozwiązywaniem tych problemów zajmują się: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu; 

2. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych   w Lubicz Dolnym; 

3. Szkoły podstawowe i gimnazja; 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu; 

5. Gminne Koło TPD w Lubiczu; 

6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lubiczu Górnym; 

7. Świetlice Środowiskowe w: Grębocinie, Gronowie, Lubiczu Górnym;  

   Grabowcu, Rogówku, Jedwabnie, Krobii,Rogowie, Młyńcu Pierwszym; 

8. Akcje Katolickie;  

9. Stowarzyszenia; 

10. Kluby Sportowe z terenu Gminy; 

11. Komisariat Policji w Lubiczu; 

12. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Lubiczu Górnym, Złotorii i Grębocinie; 

13. Kościoły. 

 

Diagnoza sytuacji w gminie Lubicz w aspekcie problemów alkoholowych, narkotykowych                      

i innych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 powstał w oparciu o lokalną diagnozę problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz  zasoby gminne służące rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. 

 

Gminę Lubicz zamieszkuje 19011 osób(pobyt stały 1864+447 pobyt czasowy).                             

W Powiatowym Urzędzie Pracy na 30 września 2012r. zarejestrowane są 987 osoby 

bezrobotne, w tym 560 kobiet . Bezrobotnych osób z prawem do zasiłku było 163. W gminie 

Lubicz znajduje się 6 szkół podstawowych, w których uczy się 1468 uczniów i dwie szkoły 

na poziomie gimnazjalnym, w których uczy się 545 uczniów. 



 Według danych z Izby Wytrzeźwień tylko w trzecim kwartale 2012 roku 

zarejestrowano 47 zatrzymań osób do wytrzeźwienia w Izbie, z czego 31 osoby z powodu 

awantur domowych, zagrożenia życia -6 osób, leżenie w miejscu publicznym- 8 osób, 

awantury w miejscu publicznym -2 osoby.  

Według danych GOPS Lubicz z problemem uzależnień boryka się 114 rodzin, w 

ubóstwie żyje 1308 osób, zakład karny opuściło 17 osób, z różnych form pomocy społecznej 

korzysta 1427 osób, przemoc w rodzinach uzależnionych wystąpiła w 16 przypadkach. 

W 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Lubiczu udzielono 544 porady (do 

19.11.2012), zaś w 2011. udzielono 418 porad. 

W 2012 z usług Punktu Konsultacyjnego w Lubiczu skorzystało: 

- 26 osób zażywających narkotyki i ich bliskich, 

- 18 osób z zaburzeniami nawyków i popędów oraz zaburzeniami  

  obsesyjno-kompulsywnymi, 

- 13 osób uczestniczyło w programie psychoedukacyjnym dot. zaburzeń  

   depresyjnych, 

- 66 osoby uzależnione od alkoholu, pijący ryzykownie i szkodliwie, 

W 2012 roku do treningu zachowań abstynenckich dla osób uzależnionych (terapia 

podtrzymująca) przystąpiło 14 osób, ukończyło 9 (utrzymując roczną abstynencję). 

- 24 osoby mające problemy rodzinne, w tym małżeńskie, wychowawcze, osobiste- 

       rozwojowe, inne. 

- 27 osób współuzależnionych z czego 22 osoby doświadczające przemocy  

       domowej,      

Dostępność alkoholu:  

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Gminy Lubicz 

wynosi 91 z czego 61 to punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, zaś 30 to limit punktów napojów alkoholowych do 



spożycia w miejscu sprzedaży. Na dzień 19.11.2012 w gminie Lubicz były 62 punkty 

sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 33 o zawartości alkoholu powyżej 18%. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez: 

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowane do osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków w celu zmotywowania do podjęcia leczenia 

odwykowego. 

b) Działalność Punktu Konsultacyjnego: 

- prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych,  które  

   zakończyły leczenie podstawowe w placówce odwykowej, 

- motywowanie do zmiany ryzykownych i szkodliwych sposobów 

   zażywania substancji psychoaktywnych, 

- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia  

   przez nie leczenia odwykowego w ramach terapii podstawowej  

   w zakładach lecznictwa odwykowego, 

- prowadzenie zajęć z osobami współuzależnionymi oraz ofiarami 

   przemocy domowej, 

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla osób z zaburzeniami 

  depresyjnymi, 

- umożliwienie mieszkańcom gminy Lubicz wsparcia w ramach TSR 

   w zakresie różnorodnych problemów osobistych i zdrowotnych, 



- udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej  

  i  adresów placówek leczniczych. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie. 

2a. Pomoc terapeutyczna i prawna dla dorosłych członków rodziny  

     z problem alkoholowym poprzez: 

    - ofertę Punktu Konsultacyjnego ( jak wyżej) 

    - pomoc prawną, 

    - trening kompetencji wychowawczych, 

2b. Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem poprzez: 

- tworzenie nowych i finansowanie obecnych działalności świetlic 

  opiekuńczo-wychowawczych, gdzie realizowane będą programy  

  profilaktyczne, programy terapeutyczne, 

- wpieranie programów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci  

  i młodzieży w formie pozalekcyjnych zajęć ( np. teatralnych,  

   dziennikarskich, filmowych, sportowych, komputerowych)  

   realizowanych w formie klubów młodzieżowych, kółek, zajęć  

   opiekuńczo- wychowawczych, świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem  

   okresu wakacyjnego. 

- dofinansowanie kursów, szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy   

  z dzieckiem o szczególnych potrzebach ( dzieckiem z rodziny  

  z  problemem alkoholowym), 

- organizowanie/ finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu  



  podniesienie kompetencji wychowawczych, 

 

2c. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 

- diagnozowanie przemocy domowej, 

- budowanie lokalnego systemu wsparcia, poprzez  działanie Zespołu 

  Iinterdyscyplinarnego, 

- uaktywnienie działania w zakresie systemu pomocy ofiarom przemocy  

    w rodzinie- poprzez  procedurę „Niebieskiej Karty”, 

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych  

   w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez  

   szkolenia, warsztaty. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii                         

i przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym wspierania 

prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych. 

   3a. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci  

          i młodzieży. 

- stworzenie warunków do właściwego spędzania wolnego czasu przez 

   młodzież w sołectwach gminy ( zajęcia profilaktyczne służące nauce  

    właściwego, zdrowego, rozwojowego spędzania czasu wolnego), 

- wspieranie działań profilaktycznych wśród uczniów służących zdrowemu  

   i trzeźwemu stylowi życia ( uczestniczenie w programach, konkursach 



    np. Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, inicjatywach  

   profilaktycznych) oraz szkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności 

   realizowania programów profilaktycznych, 

- włączenie się do ogólnopolskich programów i kampanii profilaktycznych, 

- wspieranie działalności drużyn harcerskich realizujących programy 

    profilaktyczne, 

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach przez 

   wykwalifikowanych realizatorów, 

3b. Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień  

i przemocy domowej. 

- udostępnienie informacji z danymi o ofercie pomocy na terenie gminy 

 (gminne tablice informacyjne, strona internetowa urzędu), 

- rozpowszechnianie informacji poprzez broszury, ulotki, plakaty, 

- zakup materiałów edukacyjnych i ich dystrybucja wśród określonych  

   grup adresatów: młodzieży, pracowników służb zdrowia, policji,  

   klientów punktu konsultacyjnego, świetlic itd.), 

- prowadzenie badań, sondaży, lokalnych diagnoz pozwalających ocenić  

   aktualny stan problemów społecznych, oraz publikowanie tych badań  

   w środowisku lokalnym, 

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla kobiet ciężarnych dot. FAS 

   ( Fetal Alkohol Syndrome) przy współpracy służby zdrowia  

   ( Punkt Konsultacyjny). 

3c. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych 



- podejmowanie działań kontrolnych dot. przestrzegania zakazu sprzedaży 

   alkoholu osobom poniżej 18 lat, 

- kontrolowanie przestrzegania zasad spożywania i podawania alkoholu  

  w miejscach publicznych: w sklepie, ulicy, przystanku itd. ( GKRPA). 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. 

- zlecenie poszczególnych zadań gminnego programu rozwiązywania 

   problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii organizacjom 

   pozarządowym, 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, parafiami z terenu gminy,  

  w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki, duchowego wspierania 

   osób uzależnionych i ich rodzin . 

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, 

kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. 

a) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Lubiczu 

 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży 



 po zapoznaniu się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia, 

b) Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy                   

w Lubiczu w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń                             

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                      

na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż                  

i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza 

miejscem sprzedaży, 

  Kontrolę prowadzą: 

-   upoważnieni przez Wójta Gminy Lubicz pracownicy urzędu, 

-   członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

-   inne upoważnione organy w tym pracownicy Urzędu Skarbowego, Policji 

  Zakres kontroli: 

-   zgodność  prowadzonej   sprzedaży  napojów  alkoholowych z aktualnie 

ważnym zezwoleniem, 

- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

-  przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

 Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby 

zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej, 

 Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne                            

do przeprowadzenia kontroli, 

 Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami 



przekazuje się do organu wydającego decyzję z równoczesnym powiadomieniem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6.Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji pozarządowych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

a) wsparcie   edukacyjne   i   materialne   podmiotów   zajmujących   się   rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień, 

b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

c) przekazywanie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji 

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań 

publicznych powierzonych do realizacji. 

7. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (zawierający program profilaktyki narkotykowej). 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Koordynator Programu wraz                       

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Radzie Gminy                     

w Lubiczu do przyjęcia. 

Zasady wynagradzania Członków GKRPA 

 Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                         

za wykonywanie wszelkich czynności przysługuje wynagrodzenie - dieta                          

w wysokości 150 zł miesięcznie 


