UCHWAŁA NR XX/266/20
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz.1309, 1571, poz.1696, poz.1815), art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277, poz.1818 oraz
art.11 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.852,
poz.1818), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019” stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,
określony w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr XX/266/20
Rady Gminy Lubicz
z dnia 12 marca 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałanie Narkomanii za 2019 r.
Uchwałą NR II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 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 2019.
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
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

zadań

własnych

gmin

związanych

z profilaktyką

- 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 2019 wpłynęło 13 informacji, wniosków dotyczących wszczęcia
procedury zobowiązania do leczenia uzależnień. GOPS zainicjował rozpoczęcie procedury w 5
sprawach, 6 wniosków wpłynęło od Zespołu Interdyscyplinarnego, 2 od policji.
Komisja spotykała się 14 razy.
b) Działalność Punktu Konsultacyjnego:
W roku 2019 w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przeprowadzono:
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Ilość dyżurów w
miesiącu
4
4
5
4
4
4
4
5
5

Ilość godzin przepracowanych w
miesiącu
20
20
25
20
20
20
20
25
25
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Ilość rozmów w kontakcie
terapeutycznym
31
30
36
28
26
26
31
36
41
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X
XI
XII

3
5
4

15
25
20

21
45
32

Razem

51

255

383

Średnio przeprowadzono 8 rozmów w kontakcie terapeutycznym w jednym dyżurze. Terapeuta
rozmawiał średnio z 1 osobą przez ok.38 min., czyli zgodnie z zasadami pracy terapeutycznej.
Nadmieniam, że w ramach pracy uczestniczył w sesjach wyjazdowych w domach osób potrzebujących
pomocy, wsparcia a które nie mogły osobiście stawić się w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ze
względów zdrowotnych i innych życiowych.
Praca terapeuty w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym była oparta na elementach terapii poznawczobehawioralnej, dialogu motywującym oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W uzasadnionych
przypadkach wprowadzano również elementy programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy
domowej Duluth.
Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także
Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii realizowano następujące zadania Punkcie Konsultacyjnym:
1. Informowano o chorobie alkoholowej, uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy, uzależnieniach
behawioralnych, zachowaniach kompulsywnych mogących destrukcyjnie wpływać na różne obszary życia
człowieka.
2. Informowano o możliwościach leczenia osób uzależnionych.
3. Informowano osoby z przejawami współuzależnienia, ofiary przemocy o możliwościach psychoterapii.
4. Motywowano osoby mające problem alkoholowy lub problemy z używaniem innych substancji
psychoaktywnych, pijące szkodliwie do terapii.
5. Udzielano pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz osobom doświadczającym przemocy
domowej.
6. 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.
7. 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.
8. Podejmowano rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy domowej.
9. Przeprowadzono rozmowy z osobami współuzależnionymi zarówno paniami jak i panami.
10. W ramach pracy prowadzono również konsultacje o charakterze wychowawczym.
11. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 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 2020:
1) Dalsze prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy;
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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, uzależnionych od innych substancji
psychoaktywnych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa
odwykowego;
5) Kontynuowanie udzielania wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy
podtrzymujące 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;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

społecznej,

2a. Pomoc terapeutyczna i prawna dla dorosłych członków rodziny z problem alkoholowym poprzez:
- ofertę Punktu Konsultacyjnego,
- pomoc prawną,
- trening kompetencji wychowawczych.
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 i finansowanie obecnych działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, gdzie
realizowane będą programy profilaktyczne, programy terapeutyczne;
W 2019 roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice w miejscowościach: Brzezinko, Grębocin,
Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Złotoria,
w których realizowano programy profilaktyczne i 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;
Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w miejscowościach: Brzezinko zajęcia plastyczne i sportowe,
Grębocin zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne, Kopanino zajęcia artystycznoplastyczne, w Gronowie i Mierzynku zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne, w Krobi
zajęcia z tkactwa i z ceramiki, Lubicz Dolny zajęcia z ceramiki, Lubicz Górny zajęcia
socjoterapeutyczne, Młyniec Pierwszy zajęcia artystyczno-plastyczne, Złotoria zajęcia tenisa stołowego.
W ramach zajęć dzieci uczestniczyły w wielu wyjazdach, m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego,
Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Mydła i Brudu, Muzeum Fotografii, Zamku w Bierzgłowie.
Program profilaktyczny obejmował także zimowy i letni wypoczynek. W „Białych Feriach” łącznie
wzięło udział ok.100 dzieci. 20 dzieci (ze świetlicy TPD O/Toruń) uczestniczyło w letnim wyjeździe –
kolonii wypoczynkowej w ośrodku BANDARI w Chełmnie. Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek
Szczęścia” zorganizowała w okresie letnim 9 wyjazdów półkolonijnych dla dzieci wraz z rodzicami
(każdorazowo ok 50 osób), 4 wyjazdy do Torunia, do ZOO Gdańsk Oliwa, do Parku Kultury i Rozrywki
w Myślęcinku, do JuraParku w Solcu Kujawskim, do Trójmiasta – zwiedzanie i pobyt nad morzem oraz
do Mogilna na imprezę charytatywną „Gramy dla Wojtka”. TPD koło gminne w Lubiczu w ramach
projektu „Kolory Lata 2019” zorganizowało zajęcia plenerowe oraz wyjazdy do Torunia, których celem
było propagowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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- dofinansowanie kursów, szkoleń specjalistycznych w zakresie pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach
(dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym),
- organizowanie/finansowanie
wychowawczych,

zajęć

dla

rodziców

mających

na

celu

podniesienie

kompetencji

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 2019 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 (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), GKRPA,
Policji (dzielnicowi), oświaty(pedagodzy szkolni) oraz kuratorzy sądowi. W 2019 r. powołano 28 grup
roboczych, które odbyły 158 spotkań.
- uaktywnienie działania w zakresie systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez procedurę
„Niebieskiej Karty”;
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele instytucji
wszczęli w 2019r. 28 procedury „Niebieskiej Karty" wśród rodzin z terenu gminy Lubicz, w tym:
- Policja – 23 procedur,
- GOPS – 5 procedur.
Kontynuowano z 2015 r. – 1 procedurę, z 2018 r. – 8 procedur „Niebieskiej Karty”, co łącznie
w 2019 r. daje 37 procedur.
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w działania związane z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie poprzez szkolenia, warsztaty.
W specjalistycznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
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);
Zajęcia profilaktyczne – działania edukacyjne w zakresie uzależnień w ramach świetlic, jak również
w formie zajęć na obiektach sportowych odbywały się w miejscowościach: Brzezinko, Grębocin,
Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Złotoria.
- 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;
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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. W szkole podstawowej
w Lubiczu Dolnym realizowany był rekomendowany, profilaktyczny program profilaktyki uniwersalnej
dla szkół UNPLUGGED – warsztaty dla młodzieży. Natomiast Stowarzyszenie „Cesteka” dla uczniów
klas 7 we wszystkich szkołach na terenie gminy zrealizowano program profilaktyczny „Debata” oraz
w ramach programu profilaktycznego „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie”
przeszkolono 15 pedagogów i wychowawców klas 5 i 6 we wszystkich szkołach na terenie Gminy
Lubicz.
- włączenie się do ogólnopolskich programów i kampanii profilaktycznych;
Gmina uczestniczyła w kampanii społecznej - „Bezpieczna Rodzina”
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach przez wykwalifikowanych realizatorów;
Realizacja programów profilaktycznych opierała się działaniach edukacyjnych z zakresu uzależnień
w formie 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 cykle warsztatów profilaktycznych,
olimpiadę wiedzy profilaktycznej oraz spotkania z terapeutą Punktu Konsultacyjnego dot. zagrożeń
uzależnieniami.
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);
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;
Materiały informacyjno-profilaktyczne rozpowszechniane były w Punkcie Konsultacyjnym, Urzędzie
Gminy Lubicz i szkołach z terenu gminy Lubicz, w świetlicach środowiskowych, podczas
pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych oraz imprez środowiskowych
- zakup materiałów edukacyjnych i ich 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 w środowisku lokalnym;
W 2018 r. zlecono sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lubicz,
zlecenie kolejnej planowane jest na rok 2021.
- 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 18 lat;
- kontrolowanie przestrzegania zasad spożywania i podawania alkoholu w miejscach publicznych: w sklepie,
ulicy, przystanku itd. ( GKRPA);
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W powyższych kwestiach praktykuje się stałą wymianę informacji między Policja a Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2019 nie odnotowano zdarzeń, które nakazywałyby
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
W 2019 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:
1. Rogówko – 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal i 1 gastronomia),
2. Gronowo – 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal),
3. Lubicz Górny – 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal, 3 gastronomia),
4. Lubicz Dolny - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal),
5. Grębocin - 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal, 1 gastronomia).
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
i przeciwdziałania narkomanii organizacjom pozarządowym;

problemów

alkoholowych

Organizacje pozarządowe realizowały program profilaktyczny w ramach zadań finansowanych przez
gminę w formie dotacji, przyznawanych w konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Lubicz na
podstawie ustawy o zdrowiu publicznym (szczegółowy wykaz przyznanych dotacji w pkt 6c).
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, parafiami z terenu gminy, w zakresie realizacji zadań
z zakresu profilaktyki, duchowego wspierania osób uzależnionych i ich rodzin;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi opisana jest powyżej, oraz w opisie realizacji zadania 6.
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 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 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 2019 r. 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;
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W 2018 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych kolejne planujemy
w 2021 r.
d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
W 2019 r. GKRPA skontrolowała następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych:
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
1. Rogówko – 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal i 1 gastronomia),
2. Gronowo – 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal),
3. Lubicz Górny – 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal, 3 gastronomia),
4. Lubicz Dolny - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal),
5. Grębocin - 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (1 detal, 1 gastronomia).
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 2019 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym udzielono
dotacji w łącznej kwocie 86.000,00 zł:
- w wysokości 23.000,00 zł - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn.
„Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”,
- w wysokości 3.500,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło
Gminne na zadanie pn. „Kolory lata”,
- w wysokości 9.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu na
zadanie pn. „Wesołe wakacje z TPD”,
- w wysokości 28.000,00 zł przyznano Fundacji Pomocy Społecznej Okruszek Szczęścia Lubicz Dolny na
zadanie pn. „Wakacje w Gminie Lubicz 2019 z Fundacją „Okruszek Szczęścia”,
- w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Obchody
Dni Honorowych Dawców Krwi”,
- w wysokości 10.000,00 zł przyznano Fundacji Pomocy Społecznej Okruszek Szczęścia Lubicz Dolny na
zadanie pn. „Dzieci z gminy Lubicz poznają ciekawe miejsca z Fundacją Okruszek Szczęścia”,
- w wysokości 11.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu CESTEKA na zadanie pn. „PoLubicz zdrowie”.
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.
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Zasady wynagradzania Członków GKRPA
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byli zgodnie z uchwałą Rady
Gminy wynagradzani w wysokości 250 złotych miesięcznie brutto.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie
Rada Gminy Lubicz Uchwałą NR II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 r. przyjęła „Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2019 r.
poz. 852 ze zm.), organ wykonawczy samorządu gminy sporządza raport z wykonania w danym roku
Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który przedkłada radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca
roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
W związku z powyższym przedkłada się raport z wykonania „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019”, który zawarty
jest w załączniku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski
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