
UCHWAŁA NR XLV/590/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, ze zm.), art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487, ze zm.) oraz art.11 ust.1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.783, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017” stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, 
określony w § 65 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Załącznik do uchwały Nr XLV/590/2018

Rady Gminy Lubicz

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017

Uchwałą XXVIII/351/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

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.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.4 ust.3 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania wynikające 
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017.

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożycia.

Głównym celem działań komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych 
oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi problemami.

Ponadto realizuje ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gmin związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktu 
sprzedaży z uchwałami rady gminy,

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów 
alkoholowych.

Do GKRPA w Lubiczu w roku 2017 wpłynęły 12 informacje, wnioski dotyczące wszczęcia 
procedury zobowiązania do leczenia uzależnień. GOPS i ZI zainicjował rozpoczęcie procedury w 8 
sprawach, 3 wnioski wpłynęły od rodziny, 1 od policji.

Komisja spotykała się 14 razy.

b) Działalność Punktu Konsultacyjnego:

W roku 2017 przeprowadzono 181 konsultacji terapeutycznych.

Praca terapeuty w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym była oparta na elementach terapii 
poznawczo- behawioralnej, dialogu motywującym (DM) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 
(TSR). W uzasadnionych przypadkach wprowadzano również elementy programu korekcyjno- 
edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej Duluth.

Prowadził go Instruktor Psychoterapii Uzależnień (w procesie certyfikacji) Dariusz Mikowski.

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także 
Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii  realizowano następujące zadania Punkcie 
Konsultacyjnym:

1. Informowano o chorobie alkoholowej, możliwościach leczenia osób uzależnionych.
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2. Motywowano osoby mające problem alkoholowy, pijące szkodliwie do terapii.

3. Udzielano pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz osobom doświadczającym przemocy 
domowej.

4. Podejmowano działania zmierzające do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego osoby 
uzależnionej od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz podejmowano czynności zmierzające do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego.

5. Prowadzono rozmowy motywujące z osobami po podstawowym programie terapii                       
w oddziałach terapii uzależnień, poradniach leczenia uzależnień, szpitalach psychiatrycznych, zakładach 
karnych mające na celu podtrzymanie decyzji o zachowaniu abstynencji oraz wprowadzaniu zmian 
w odczuwaniu, myśleniu, zachowaniach prowadzących do poprawy jakości życia.

6. Podejmowano rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

7. Przeprowadzono rozmowy z osobami współuzależnionymi zarówno paniami jak i panami.

8. W ramach pracy prowadzono również konsultacje o charakterze wychowawczym.

9. W punkcie udzielano również informacji na temat przemocy w rodzinie, trudności                      
w relacjach partnerskich, trudności wychowawczych, wsparcia i rozwiązywania problemów.

Ponadto w trakcie rozmów w kontakcie terapeutycznym oferowano pomoc m.in. w pracy nad 
trudnościami osobistymi, w pracy nad poczuciem własnej wartości, wspieranie rozwoju osobistego.

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ściśle współpracował z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Kuratorami Sądowymi, 
Asystentami Rodziny, Oddziałami Leczenia Uzależnień i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz Grupą 
Anonimowych Alkoholików "DRWĘCA".

Wnioski do pracy na rok 2018:

1) Dalsze prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2) Kontynuowanie udzielania osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych 
i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

3) Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa 
odwykowego.

4) Zintensyfikowanie motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz 
psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

5) Kontynuowanie udzielania wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy 
podtrzymujące decyzję o nie piciu/zażywaniu lub udział w grupach wsparcia.

6) Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie 
stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

7) Uściślenie współdziałania z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień 
oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

8) intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie kontaktów osób współuzależnionych z terapeutą 
uzależnień.

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 

- pomoc prawną,

- trening kompetencji wychowawczych,
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Pomoc prawna oraz informacje pogłębiające kompetencje wychowawcze wynikały z rutynowych 
zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt 
Konsultacyjny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny.

2b. Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem poprzez:

- tworzenie nowych ifinansowanie obecnych działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, gdzie 
realizowane będą programy  profilaktyczne, programy terapeutyczne,

W 2017 roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice w miejscowościach: Brzezinko, Grabowiec, 
Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec 
Pierwszy, Rogówko, Złotoria, w których realizowano programy profilaktyczne i terapeutyczne.

- wpieranie programów profilaktycznych irozwojowych dla dzieci imłodzieży wformie pozalekcyjnych zajęć 
(np. teatralnych, dziennikarskich, filmowych, sportowych, komputerowych) realizowanych wformie klubów 
młodzieżowych, kółek, zajęć opiekuńczo- wychowawczych, świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
wakacyjnego.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w miejscowościach: Brzezinko, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, 
Jedwabno, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Rogówko, 
Złotoria. Program profilaktyczny obejmował także zimowy i letni wypoczynek. W „Białych Feriach” 
łącznie wzięło udział ok.104 dzieci. 43 dzieci łącznie uczestniczyło w letnich wyjazdach finansowanych 
z programu profilaktycznego – były to wyjazdy:

·dla grupy harcerzy:

- 10 zuchenek kolonia w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem - Zbiczno (24.06. – 01.07.),

- 18 harcerzy i harcerek - obóz nad jeziorem Gołuń koło Kościerzyny (7-28 lipca),

·dla dzieci ze świetlicy TPD O/Toruń - 15 dzieci nad jeziorem starogrodzkim.

- dofinansowanie kursów, szkoleń specjalistycznych wzakresie pracy zdzieckiem oszczególnych potrzebach 
(dzieckiem zrodziny z problemem alkoholowym),

- organizowanie/ finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji 
wychowawczych,

Rozszerzanie wiedzy na temat pracy z dziećmi, jak również rozszerzanie wiedzy rodziców na tematy 
wychowawcze realizowane jest przez szkoły.

2c. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: diagnozowanie przemocy domowej,

Diagnoza prowadzona jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół 
Interdyscyplinarny oraz pracownika Punktu Konsultacyjnego we współpracy z Policją.

- budowanie lokalnego systemu wsparcia, poprzez  działanie Zespołu Interdyscyplinarnego,

W 2017 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny 
podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozuje problem przemocy 
w rodzinie oraz podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie. Ponadto inicjuje 
interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, a także rozpowszechnia informacje 
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. Zespół 
Interdyscyplinarny zajmuje się również działaniami na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zespół interdyscyplinarny tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych 
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do składu grup roboczych 
powoływani byli przedstawiciele GOPS, GKRPA, Policji, oświaty oraz kuratorzy sądowi. W 2017 r. 
powołano 24 grup roboczych, które odbyły 159 spotkań.

- uaktywnienie działania wzakresie systemu pomocy ofiarom przemocy wrodzinie- poprzez procedurę 
„Niebieskiej Karty”,

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele instytucji 
wszczęli w 2017r.  24 procedury „Niebieskiej Karty" wśród rodzin z terenu gminy Lubicz, w tym :

Policja – 16 procedur,

GOPS – 8 procedur.
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Kontynuowano z 2016 r. 12 procedur „Niebieskiej Karty”, co łącznie daje 36 procedur.

- podnoszenie kompetencji ikwalifikacji osób zaangażowanych wdziałania związane zprzeciwdziałaniem 
przemocy wrodzinie poprzez szkolenia, warsztaty.

W specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownik 
Punktu Konsultacyjnego.

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 wsołectwach gminy (zajęcia 
profilaktyczne służące nauce właściwego, zdrowego, rozwojowego spędzania czasu wolnego),

Zajęcia profilaktyczne w ramach świetlic, jak również w formie zajęć na obiektach sportowych 
odbywały się w miejscowościach: Brzezinko, Grabowiec, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Kopanino, 
Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Rogowo, Rogówko, Złotoria.

- wspieranie działań profilaktycznych wśród uczniów służących zdrowemu itrzeźwemu stylowi życia 
(uczestniczenie wprogramach, konkursach np. Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, inicjatywach 
profilaktycznych) oraz szkolenie nauczycieli wzakresie umiejętności realizowania programów 
profilaktycznych,

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w licznych programach profilaktycznych realizowanych 
w ramach zadań własnych szkół. Gminny program profilaktyczny wzbogacił ofertę szkół o organizację 
zajęć świetlicowych oraz dodatkowych zajęć sportowych i artystycznych.

- włączenie się do ogólnopolskich programów ikampanii profilaktycznych,

Gmina uczestniczyła w kampaniach - „Stawiamy na rodzinę”

- wspieranie działalności drużyn harcerskich realizujących programy profilaktyczne,

Udzielono dotacji w wysokości 8 500,00 zł - Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 
Kujawsko-Pomorski na zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez realizację programów 
profilaktycznych prowadzonych podczas obozu 5 Toruńsko-Lubickiej Drużyny Harcerzy im.Andrzeja 
Małkowskiego oraz Kolonii 5 Lubickiej Gromady Zuchenek "Driady z Leśnego Zakątka”, w którym 
uczestniczyli także harcerze z terenu gminy Lubicz

- realizacja programów profilaktycznych wszkołach iświetlicach przez wykwalifikowanych realizatorów,

Realizacja programów profilaktycznych opierała się na prowadzeniu zajęć opiekuńczo-
wychowawczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem 
alkoholowym w szkołach, świetlicach środowiskowych i poza budynkami świetlic tj. na boiskach 
szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie 
gm. Lubicz. Organizowano seminarium „Bezpiecz4eństwem zakręceni”, cykl warsztatów 
profilaktycznych, olimpiadę wiedzy profilaktycznej oraz spotkania z terapeutą Punktu Konsultacyjnego 
oraz przedstawicielem służby zdrowia dot. zagrożeń uzależnieniami.

3b. Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień i przemocy domowej.

- udostępnienie informacji zdanymi oofercie pomocy na terenie gminy (gminne tablice informacyjne, strona 
internetowa urzędu),

Tablice informacyjne oraz strona internetowa urzędu gminy zamieszczały informację dot. realizacji 
gminnego programu profilaktycznego – funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, imprez środowiskowych o charakterze profilaktycznym, działalności organizacji 
pozarządowych dot. profilaktyki uzależnień, działalności świetlic środowiskowych, działalności grupy 
anonimowych alkoholików.

- rozpowszechnianie informacji poprzez broszury, ulotki, plakaty,
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Materiały informacyjno-profilaktyczne rozpowszechniane były w Punkcie Konsultacyjnym, Urzędzie 
Gminy Lubicz, szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lubicz, w świetlicach środowiskowych, podczas 
pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych oraz imprez środowiskowych

- zakup materiałów edukacyjnych iich dystrybucja wśród określonych grup adresatów: młodzieży, 
pracowników służb zdrowia, policji, klientów punktu konsultacyjnego, świetlic itd.,

W ramach realizacji gminnego programu profilaktycznego finansowano  i rozpowszechniano materiały 
edukacyjne adresowane do poszczególnych grup wiekowych, zawodowych oraz społecznych.

- prowadzenie badań, sondaży, lokalnych diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów 
społecznych, oraz publikowanie tych badań wśrodowisku lokalnym,

W 2015 r. sporządzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lubicz. 
W 2018 r. przeprowadzimy ponowne badania diagnostyczne.

- realizacja programu psychoedukacyjnego dla kobiet ciężarnych dot. FAS

   (Fetal Alkohol Syndrome) przy współpracy służby zdrowia (Punkt Konsultacyjny).

Informacje wraz z ulotkami informacyjnymi dotyczące szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie 
kobiet ciężarnych oraz płodu przekazywano w Punkcie Konsultacyjnym.

3c. Działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych

- podejmowanie działań kontrolnych dot. przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18lat,

- kontrolowanie przestrzegania zasad spożywania ipodawania alkoholu wmiejscach publicznych: wsklepie, 
ulicy, przystanku itd. (GKRPA).

W powyższych kwestiach praktykuje się stałą wymianę informacji między Policja a Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2017 nie odnotowano zdarzeń, które nakazywałyby 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

W 2017 r. GKRPA skontrolowała następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat oraz przestrzegania zasad spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych:

Gronowo – 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Krobia  – 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Lubicz Górny – 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Grębocin - 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Lubicz Dolny - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Rogówko - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Rogowo - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 
iprzeciwdziałania narkomanii organizacjom pozarządowym,

Organizacje pozarządowe realizowały program profilaktyczny w ramach zadań finansowanych przez 
gminę w formie dotacji, przyznawanych w otwartych konkursach opartych o ustawę o pożytku 
publicznym i wolontariacie (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji w pkt 6c).

- współpraca zorganizacjami pozarządowymi, parafiami zterenu gminy, wzakresie realizacji zadań zzakresu 
profilaktyki, duchowego wspierania osób uzależnionych iich rodzin .
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi opisana jest powyżej, oraz w opisie realizacji zadania 6. 
W ramach współpracy z Kościołem zrealizowano spotkanie  w domu katolickim w Grębocinie 
z prelegentem Panem Andrzejem. Spotkanie poświęcone było problemowi używek oraz różnych środków 
uzależniających. Prelegent wskazywał przyczyny tego zjawiska, symptomy, które mogą świadczyć 
o pojawiającym się problemie. Omawiał również zachowanie rodziców i opiekunów, a także uwrażliwiał, 
jak radzić sobie z tego typu zagrożeniami. Prelekcja była wstępem do wydarzeń misteryjnych w okresie 
wielkopostnym, dla ludzi szukających autorytetu, wiary, nadziei i miłości podczas zorganizowanego 
„Misterium Męki Pańskiej” w Grębocinie.

Ponieważ zainteresowanie było duże, odbyło się kolejne spotkanie podczas majowego spotkania 
młodzieży w Grębocinie, które poprowadził twórca pierwszego w Polsce Katolickiego Ośrodka 
Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży „Nadzieja” w Bielsko-Białej, inicjator hosteli i poradni 
terapeutycznych.

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

Zezwolenia wydawano z uwzględnieniem zapisów uchwały dotyczących:

- zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych 
napojów,

- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

- zapoznania 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.

W 2017r. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podjęła żadnych działań w celu 
wyjaśnienia okoliczności związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych. Komisja nie dopatrzyła się 
okoliczności powodujących konieczność wnioskowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W 2017 r. nie prowadziliśmy szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.

d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2017 r. GKRPA skontrolowała następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:

Gronowo – 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Krobia  – 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Lubicz Górny – 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Grębocin - 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

Lubicz Dolny - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Rogówko - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

Rogowo - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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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,

Ze środków gminnego programu profilaktycznego wpierano działającą w gminie Lubicz Grupę 
Anonimowych Alkoholików „Drwęca” dostarczając jej ulotki i inne materiały profilaktyczne; pomoc 
przy organizacji wyjazdu na „Dni Trzeźwości” do Częstochowy i Lichenia oraz bezalkoholową majówkę.

b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

Organizacje pozarządowe czynnie włączały się w organizowane w ramach gminnego programu 
profilaktycznego imprezy środowiskowe, jak również wspierały działalność świetlic środowiskowych, 
w których odbywały się zajęcia profilaktyczne (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji w pkt 6c).

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.

W 2017 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy 
w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym udzielono 
dotacji:

- w wysokości 23.500,00 zł - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. 
„Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lubiczu Górnym”.

- w wysokości 2.500,00 zł -  Stowarzyszeniu Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko na zadanie pn. 
„Rady nie od parady”.

- w wysokości 8.500,00 zł -  Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski na 
zadanie pn. „Organizacja czasu wolnego poprzez realizację programów profilaktycznych prowadzony 
podczas obozu 5 toruńsko-lubickiej drużyny harcerzy im.A.Małkowskiego oraz kolonii 5 lubickiej 
gromady zuchenek "DRIADY z Leśnego Zakątka”.

- w wysokości  3.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło 
Gminne na zadanie pn. „Kolory lata”.

- w wysokości 8.500,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu na 
zadanie pn. „Obóz żeglarski dla uczestników ŚOW w Lubiczu”.

- w wysokości 9.000,00 zł przyznano Pomorskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Toruniu na zadanie pn. 
„Sfinansowanie części kosztów prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej w postaci cyklu warsztatów.

- w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Obchody 
Dni Honorowych Dawców Krwi”.

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

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli zgodnie

z uchwałą Rady Gminy wynagradzani w wysokości 150 złotych miesięcznie brutto.
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Uzasadnienie

Rada Gminy Lubicz Uchwałą NR XXVIII/351/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. przyjęła „Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2017”

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2016r.
poz. 224 z późn. zm.), organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania w danym roku
Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy.

W związku z powyższym przedkłada się raport z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017”, który zawarty
jest w załączniku.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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