
UCHWAŁA NR XX/147/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r., poz. 446, 1579) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz.1286, 1893,1916) art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2016r. poz. 224, 437), art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390), Rada Gminy 
Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2017 rok
w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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         Załącznik                                                                                                                           
                                                                                         do uchwały Nr XX/147/2016 
                                                                               Rady Gminy Lubrza 
                                                                               z dnia 20 grudnia 2016r.           
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W GMINIE LUBRZA  

NA ROK 2017 
  

1. Wprowadzenie. 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gmin. Zakres tych zadań wynika z art.41 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz.1286, 1893,1916), art.10 
ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r. poz. 224, 437) oraz art.6 ust. 2, 
art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390). 
 
Zadania te obejmują w szczególności: 

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

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  
w art. 13¹ i 15 ustawy i występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

 
Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zadania własne gminy 
w szczególności obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  
dla dzieci i młodzież, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
 

Rozwiązywanie problemów uzależnień wymaga podejścia interdyscyplinarnego,  
a podejmowane działania powinny mieć charakter długofalowy, konsekwentnie  
i systematycznie wdrażane. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 nie odbiega zatem istotnie w swej 
treści od tych poprzednich co w znacznym stopniu warunkuje skuteczność podejmowanych 
działań. 
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Jest on  kontynuacją wielu działań, które są od lat podejmowane w celu edukacji 
społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń związanych  
z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom, a także promowania i propagowania idei zdrowego stylu życia  
i wspierania alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Program jest realizowany przy współpracy pomocy społecznej, placówek 
oświatowych, służby zdrowia, policji, kuratorów sądowych. 

  
2. Diagnoza zasobów i problemów w gminie Lubrza. 
Diagnoza powstała w oparciu o dane za rok 2015 pozyskane o wymienionych poniżej 
podmiotów: 

1) Komendy Powiatowej Policji; 
2) Powiatowego Urzędu Pracy; 
3) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  

i  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 
4) Ośrodka Pomocy Społecznej; 
5) Referatu Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich – Urzędu Gminy w Lubrzy; 
6) Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  
2.1 Charakterystyka Gminy Lubrza 
W roku 2015 roku gminę Lubrza zamieszkiwało 4331 mieszkańców. Struktura demograficzna 
przedstawia się następująco: 
- osoby powyżej 18 roku życia - 3 582, 
- dzieci i młodzież do 18 roku życia – 749. 

  
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku były zarejestrowane 224 osoby bezrobotne 
będące mieszkańcami Gminy Lubrza, w tym 114 kobiet i 110 mężczyzn, w tym 134 osób 
długotrwale bezrobotnych (73 kobiet, 61 mężczyzn). 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy stanowią 5,17 % ogółu 
mieszkańców Gminy Lubrza. 

   
Z pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej korzystało ogółem 142 rodzin  w tym: 
- 4 rodziny z powodu alkoholizmu   
- 5 rodzin wielodzietnych  
- 9 rodzin niepełnych 
- 114 rodziny bezrobotnych 
- 121 rodzin z innych przyczyn 
Osoby korzystające z pomocy stanowią 3,28 % ogółu mieszkańców Gminy Lubrza. 
Dane z OPS, stan na 31.12.2015 r.  
 

W 2015r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie prowadził 15 procedur „Niebieskiej Karty”, z czego 9 nowo założonych.  
Jak wskazują statystyki prowadzone przez Zespół zjawisko przemocy w rodzinie z roku  
na rok rośnie (w 2012r. – wszczęto 3 procedury, w 2013 r. – 5 procedur, w 2014 r. 7 procedur, 
w 2015r. – 9 procedur). 

Z danych Komendy Powiatowej Policji w roku 2015 zatrzymano w pomieszczeniach 
policyjnych 4 osoby. Ze względu na brak Izby Wytrzeźwień na terenie powiatu prudnickiego, 
policja ma ogromne problemy z umieszczaniem osób nietrzeźwych w Izbach Wytrzeźwień 
znajdujących się w innych powiatach, jednakże w roku 2015 nie przewieziono tam żadnej 
osoby. 
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2.2.Rynek napojów alkoholowych w Gminie Lubrza 
 
Zgodnie z uchwałą nr VI/52/03 Rady Gminy Lubrza z dnia 24.06.2003 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad ich 
usytuowania na terenie gminy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 30 
punktów w tym przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości – 17, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości - 13.    

  
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Lubrza 
(stan na 31.12.2015 r.) 
Ogółem poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

  

15 14 1 

Tab.1 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Lubrza (stan na 
31.12.2015r.) 

  
Ponadto z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w odniesieniu do 2015 roku wydano  
wówczas 4 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 3 przedsiębiorcom 
posiadającym zezwolenia, 1 jednostkom straży pożarnej. 

  
Liczba mieszkańców 
Gminy Lubrza 

Liczba punktów sprzedaży 
alkoholu na terenie Gminy 
Lubrza 

Liczba mieszkańców na jeden 
punkt sprzedaży alkoholu 

 
4 331 

 
14 

 
309 

Tab.2 Liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
w Gminie Lubrza (stan na 31.12.2015r.) 
 
2.3. Ocena sytuacji związanej z używaniem substancji psychoaktywnych w Gminie 
Lubrza. 
 

Aby skutecznie rozwiązywać problemy alkoholowe konieczne jest podejmowanie   
działań nie tylko w stosunku do osób uzależnionych czy pijących szkodliwie, ale przede 
wszystkim działań profilaktycznych skierowanych do całej społeczności, a w szczególności 
do dzieci i młodzieży. 

W ostatnich latach Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii nastawiony był na realizację programów 
wczesnej interwencji, wspierania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz na promowanie 
zdrowego stylu życia wśród całej społeczności lokalnej. Oczywiście oprócz działań 
profilaktycznych w Gminie Lubrza podejmowano również działania skierowane  
na bezpośrednie rozwiązywanie problemu uzależnienia. Podobnie jak w latach ubiegłych 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy 
motywujące osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.  

Kontynuowana również była współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Prudniku, stanowiąca zintegrowany system poradnictwa psychologicznego, 
prawnego i socjalnego. Charakter POIK jest ściśle powiązany z diagnozą potrzeb  
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i problemów mieszkańców gminy, dlatego ich prowadzenie w obecnym wymiarze jest 
wystarczające. 

 
2.4. Lokalna lista zasobów instytucjonalnych – podmioty przewidziane do realizacji 
programu. 

  
Zasoby instytucjonalne  Obszar działania 

Punkty Konsultacyjne dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin: 
1/ POIK Prudnik 

  
  

- poradnictwo, 
- poprawa jakości życia osób uzależnionych  
  i ich rodzin, 
- dostęp do informacji na temat form pomocy, 
- pomoc psychologiczna, 
- pomoc prawna, 
- pomoc w pisaniu pism procesowych,    
  porady prawne. 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- wczesna diagnoza, 
- poprawa jakości życia osób uzależnionych 
  i ich rodzin, 
- informacje na temat form pomocy-  
- kierowanie wniosków do Sądu  
o przymusowe leczenie odwykowe, 
- opiniowanie wniosków wpływających  
do Komisji, 
 - kontrola placówek handlowych pod kątem 
przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwolenia, 
- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej - wczesna diagnoza, 
- poprawa jakości życia osób uzależnionych 
  i ich rodzin, 
-poradnictwo, 
- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, 
- dożywianie dzieci z rodzin alkoholowych 

  

Zespół Szkół na terenie Gminy - profilaktyka, 
- wczesna diagnoza, 
- profilaktyka poprzez prowadzenie zajęć 
psychoedukacyjnych. 

Komenda Powiatowa Policji - monitorowanie obiektów handlu 
detalicznego w zakresie sprzedawania  
i podawania napojów alkoholowych osobom 
niepełnoletnim i nietrzeźwym, 
- podejmowanie interwencji w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 
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Gminny Ośrodek Kultury   - organizacja zajęć i warsztatów kulturalno-
rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia 
alternatywne formy spędzania czasu wolnego, 
- udostępnianie literatury z zakresu 
problematyki uzależnień, 
- rozwijanie zainteresowań, 
- zapewnienie alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego. 

Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze -diagnozowanie problemu przemocy  
w rodzinie, 
- podejmowanie działań w środowisku 
zagrożonym przemocą w rodzinie mających 
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
- inicjowanie interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą w rodzinie, 
- rozpowszechnianie informacji  
o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 
- inicjowanie działań w stosunku do osób 
stosujących przemoc w rodzinie, 
- opracowywanie i realizowanie planu 
pomocy w indywidualnych przypadkach 
wystąpienia przemocy w rodzinie, 
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin 
zagrożonych wystąpieniem przemocy. 

  
3.  Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2017. 

 
3.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 
lub narkotyków.                         

1) współpraca z punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych, członków ich rodzin 
oraz dla ofiar przemocy dla mieszkańców gminy; 

2) rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi i członkami rodzin 
oraz sprawcami przemocy; 

3) kierowanie wniosków do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe wobec osób, które 
dobrowolnie nie chcą podjąć leczenia na podstawie ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

4) finansowanie badań przez biegłych sądowych ds. uzależnień; 
5) rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
6) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających w sferze profilaktyki 

uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych ( pracownicy socjalni, 
pedagodzy, wychowawcy w świetlicach, kuratorzy, policja, służba zdrowia itp.); 

7) kontynuowanie finansowania i doposażenia Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Prudniku; 

8) prowadzenie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy – współpraca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie z Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Służbą Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Sądem Rejonowym a także 
Zespołem Interdyscyplinarnym funkcjonującym na terenie naszej gminy. 

 
3.2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień oraz 
przemocy. 
 

1) pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy; 
2) wspomaganie działalności grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz inicjowanie 

powstawania nowych grup na terenie gminy; 
3) wspieranie działań podejmowanych wobec przemocy domowej; 
4) wspomaganie grup wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin; 
5) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie przemocy w rodzinie; 
6) wspieranie pracy zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania 

przemocy; 
7) finansowanie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży (np. teatralnych, 

komputerowych, sportowych). 
   

3.3. Prowadzenie działalności edukacyjno – profilaktycznej na rzecz środowiska 
lokalnego. 
          

1) organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych i spektakli teatralnych  
z zakresu alkoholizmu, narkomanii, przemocy, agresji, stosowania środków 
zastępczych (dopalaczy) oraz dobrego funkcjonowania w środowisku dla dzieci 
i młodzieży w placówkach oświatowych i bibliotekach na terenie Gminy, a także  
dla rodziców i środowiska pedagogicznego; 

2) wspomaganie i dofinansowywanie imprez o charakterze rekreacyjnym lub sportowym 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także propagujących zdrowy styl życia; 

3) finansowanie spotkań i warsztatów profilaktycznych dotyczących umiejętności 
dobrego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie dla dorosłych mieszkańców 
gminy Lubrza; 

4) zagospodarowywanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego poprzez udział  
w zajęciach rozwijających zainteresowania własne w tym pozalekcyjne zajęcia 
plastyczne; 

5) dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie gminy; 
6) dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-edukacyjnym  

z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy; 
7) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia; 

8) monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym; 
9) prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych; 
10) nawiązanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod 

względem trzeźwości.  
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3. 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na 
rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.                              
                                               

1) współpraca z organizacjami pozarządowych w sferze profilaktyki uzależnień  
w środowisku lokalnym; 

2) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej i Policją w ramach profilaktyki uzależnień; 

3) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii; 

4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym 
oraz w przypadku złamania promocji reklamy napojów alkoholowych Gmina może 
podejmować interwencje i kierować bezpośrednio sprawę do sądu. Postępowanie  
z tego zakresu jest prowadzone na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.  
W powyższej sprawie Gmina występuje jako oskarżyciel publiczny; 

5)  kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 
Organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić 
przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. 
Kontrolę powinni przeprowadzać członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Wójta Gminy. 
 

4. Finansowanie Programu. 
 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy we Rodzinie 
przeznacza się dochody z opłat uzyskanych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

W roku 2017 na realizację programu przeznacza się kwotę 44 000,00 zł (słownie: 
czterdzieści cztery tysiące 00/100). 

 
5. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubrzy. 
 

Zgodnie z art. 41 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ustala się dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynagrodzenie  
za czynności i zadania wynikające z w/w ustawy a w szczególności za: budowanie i realizację 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie rozmów 
motywujących do podjęcia leczenia osób uzależnionych i wsparcia dla osób 
współuzależnionych w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia pracowników 
ogłoszonego przez MPiPS w Monitorze Polskim na podstawie Kodeksu Pracy. 
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ZAŁ ĄCZNIK DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII   
I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  W RODZINIE NA 2017 ROK  

lp. Treść zadania Sposób realizacji Odpowiedzial-
ność za 
realizację 

1. Prowadzenie działań 
związanych  
z profilaktyką 
alkoholową i 
narkotykową oraz 
integracji społecznej 
osób uzależnionych 

1. Działanie na rzecz rodzin  
z problemami:  

   a) narkotykowymi,  
   b) alkoholowymi: 
  - opłata za składanie wniosków  dot.  
   kierowania na leczenie odwykowe, 
 - zwrot kosztów podróży dla osób  
   uzależnionych dojeżdżających do   
  Powiatowego Ośrodka Interwencji  
   Kryzysowej w Prudniku. 
2. Dofinansowanie Powiatowego     
   Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
  w Prudniku. 

 
 
 
 
P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 

2. Organizowanie czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży 
propagującej zdrowy 
tryb życia 

1. Wycieczki w czasie ferii zimowych 
oraz inne formy zajęć profilaktycznych 
dla dzieci                 i młodzieży z 
terenu Gminy Lubrza. 

2. Wycieczki w czasie wakacji oraz inne 
formy zajęć profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Lubrza. 

Pracownicy 
GOK 
i świetlic 
P. I. Stabryń  
Pracownicy 

GOK i świetlic 
P. I. Stabryń 

3. Prowadzenie 
profilaktyki 
działalności 
informacyjnej  
i edukacyjnej dzieci  
i młodzieży: 
− w szkołach 
− w przedszkolach 

  1. Zakup sprzętów sportowych 
potrzebnych do realizacji zajęć z 
dziećmi i młodzieżą w ZPS w Lubrzy 

2. zakup sztalug i materiałów 
papierniczych do Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Lubrzy 
(wraz z filiami). 

Dyrektor ZSP  
w Lubrzy 
 
Dyrektor GPP  
w Lubrzy 

4. Wydawanie 
postanowień  
na sprzedaż alkoholu. 
Kontrola punktów 
sprzedaży alkoholu 

 1.  Utrzymanie limitów punktów  
     sprzedaży napojów alkoholowych. 
  2. Współpraca z Komendą   Powiatową  
      Policji w Prudniku w celu pomocy  
      przy prowadzeniu kontroli punktów  
      sprzedaży napojów alkoholowych oraz  
      przestrzeganiu ustawy o wychowaniu  
      w trzeźwości  i przeciwdziałaniu   
     alkoholizmowi, a także interwencji          
     w przypadku wystąpienia przemocy  
    w rodzinie. 

 
P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 
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5. Działania na rzecz 
przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

Współpraca z Komendą Powiatową 
Policji w Prudniku, Powiatowym    
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Sądem, Prokuraturą, szkołami, 
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu  
i Kędzierzynie-Koźlu, a także z Domem 
Matki i Dziecka w Opolu 

P. Stabryń I. 
Członkowie 
Komisji, 
Członkowie 
Zespołu 
Interdyscyplinar
nego 

6. Potrzeby GKRPAL Zabezpieczenie potrzeb Komisji: 
- wynagrodzenie członków komisji 
biorących udział  w pracy Komisji 8% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,  
- zakup materiałów na potrzeby komisji, 
- szkolenia członków komisji, 
- podróże służbowe krajowe. 

 
P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 

7. Zakup namiotu zakup namiotu do miejscowości Trzebina P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 

8. Zakup i montaż 
siłowni zewnętrznej 

Zakup siłowni zewnętrznej do 
miejscowości Olszynka wraz  
z wykonaniem dokumentacji 
zgłoszeniowej.  

P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 

9. Zakup wyposażenia 
WDK 

Zakup drukarki laserowej, 4 stołów i 16 
krzeseł, siatek i paletek do tenisa 
stołowego oraz gier planszowych do WDK 
Prężynka. 

P. Stabryń I. 
i Członkowie 
Komisji 
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