
UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583) art. 41 ust 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218) art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U.2020 poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469)  Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje : 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Lubrza 

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXIII/244/2021 z dnia 25 listopada 2021r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Lubrza na 2022r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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1. WPROWADZENIE  

 Wśród problemów społecznych w Polsce te związane z alkoholem są najtrudniejszymi 

do rozwiązania. Wynika to głównie z ich rozmiarów, złożoności, a także kosztów 

społecznych i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale także całe 

społeczeństwo. Alkohol jako produkt jest legalnym towarem rynkowym, ale ponieważ 

powoduje określone szkody społeczne, ekonomiczne i zdrowotne jest przedmiotem 

zainteresowania ustawodawcy, który poprzez stosowne regulacje prawne stara się ograniczać 

rozmiary tych szkód oraz przeciwdziałać ich powstawaniu. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lubrza na rok 2022, zwany dalej Programem, 

obejmuje lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów 

związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Zawarte w niniejszym dokumencie 

ustalenia wyznaczają również zakres i sposób realizacji innych zadań własnych gminy 

związanych z problematyką uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych, a także 

przeciwdziałaniem przemocy. 

Główną podstawę prawną Programu stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) 

oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 

2050), a także Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. Z 2015 r. 

poz. 1916), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642). 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa kierunki 

polityki państwa wobec alkoholu. Reguluje ona w sposób kompleksowy zagadnienia 

dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zadania z tego 

zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Określa również źródła finansowania 

tych zadań. Dokument opisuje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych. Reguluje 

dziedzinę promocji i reklamy napojów alkoholowych, a także formułuje przepisy karne 

dotyczące obrotu alkoholem i reklamy alkoholu. Wprowadza regulacje dotyczące 

postępowania wobec osób nadużywających alkoholu i określa podstawy lecznictwa 

odwykowego. 

Podmiotami wyznaczonymi przez ustawodawcę do realizacji zadań w przedmiotowym 

zakresie są organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Zadania 

samorządów gminnych ujmowane są w formie gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, które określają lokalną strategię w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających 

z nadużywania alkoholu. 

Do zadań tych zgodnie z art. 4¹ ustawy należy w szczególności: 

1) zwiększanie dostępności pomocy 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, 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) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 
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Program zawiera także propozycje realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050, j.t.).  

Zadania te wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 

gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną prowadzoną  

w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także diagnozę  

w zakresie występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników 

ryzyka i czynników chroniących przeprowadzaną zgodnie z przepisami tej ustawy
1
; 

2) pomoc w leczeniu, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

W ramach Gminnego Programu w szkołach i placówkach systemu oświaty w gminie Lubrza 

będą realizowane w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności lub oparte  

na naukowych podstawach. Prowadzenie takich działań odbędzie się szczególnie w zakresie 

działalności, o której mowa w ust. 2a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (vide: str. 3 ).  

Program w swej konstrukcji merytorycznej jest spójny z założeniami Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Rekomendacjami PARPA do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku. 

 

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Program powinien stanowić najlepiej dostosowaną do warunków lokalnych odpowiedź 

na problemy związane ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków 

z uwzględnieniem jego środowiskowej specyfiki.  

Gminy z racji dysponowania największa wiedzą o problemach swoich społeczności, a także  

o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane  

do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach 

i charakterze zjawiska. Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak 

trudna do precyzyjnego określenia a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie 

szkodliwych następstw picia, są różne w zależności od środowiska. Odnosząc się do skutków 

jakie może wywołać nadmierne spożycie alkoholu, należy dołożyć wszelkich starań w celu 

edukacji młodzieży o negatywnych skutkach picia alkoholu. Podobne rozwiązania mogą być 

zastosowane w odniesieniu do palenia papierosów, marihuany i zażywania dopalaczy.  

Z jednej strony należy dołożyć wszelkich starań do prawnego zagwarantowania zakazu 

sprzedaży tych substancji. Niezwykle ważne jest również edukowanie młodzieży i dorosłych 

o negatywnych skutkach tych uzależniających i szkodliwych substancji. Działania te powinny 

mieć na celu nie tylko edukację w zakresie profilaktyki, ale również uwrażliwienie opinii 

publicznej na fakt, że problemy związane z paleniem papierosów piciem alkoholu  

czy paleniem marihuany nie zniknęły z życia młodego człowieka ale są nieodłącznym 

elementem procesu dorastania przynajmniej dla części z nich. 

Efektywna ochrona młodzieży wiąże się z prawidłowym rozumieniem przez nauczycieli 

procesów rozwojowych właściwych dla okresu adolescencji. Dlatego zaleca się, aby wspierać  

                                                 
1
 tj. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249) oraz rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

 i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.214). 
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pedagogów i nauczycieli zarówno na poziomie kształcenia formalnego, jak i nieformalnego, 

w zdobywaniu wiedzy oraz poszerzaniu umiejętności w zakresie rozpoznawania wyzwań oraz 

trudności specyficznych dla tego okresu rozwoju. Program profilaktyczny powinno  

się również uwzględnić w działaniach związanych z profilaktyką uzależnień oraz 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które będą skierowane do wszystkich 

mieszkańców Gminy. 

Program ten stwarza uzasadnioną nadzieję, że określone tutaj cele, zadania oraz sposoby ich 

realizacji, okażą się optymalnie dostosowane do potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. 

Ważne jest również to, aby realizowane w oparciu o nie projekty cechowały się rzetelnymi 

przesłankami merytorycznymi do ich podejmowania, a sam proces ich wdrażania bazował  

na istniejących zasobach instytucjonalnych i osobowych.  

2. REALIZACJA PROGRAMU 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz zadań własnych gminy w obszarze przeciwdziałania narkomanii jest koordynowana 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

2. Zadania Programu realizowane będą poprzez działalność następujących podmiotów: 

 

Podmioty  Obszar działania 

 Punkty Konsultacyjne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin (dalej PK) 

 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (POIK) 

 

 Ośrodki zdrowia oraz poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne  (dalej: 

NFZ)  

- 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 w Lubrzy (dalej: Komisja lub 

GKRPA) -  

 

- 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 w Lubrzy 

(dalej: OPS)  

 

- wczesna diagnoza 

- poprawa jakości życia osób uzależnionych  

i ich rodzin 

- poradnictwo 

- udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej 

- dożywianie dzieci z rodzin alkoholowych 
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Partnerzy zewnętrzni, w tym organizacje 

pozarządowe  i biznesowe, indywidualni 

realizatorzy (dalej PZ) 

 

- prowadzenie, szkoleń, warsztatów, 

pogadanek, realizacja programów 

rekomendowanych, festynów związanych  

z profilaktyką 

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 

(dalej: SZ) 

 

- profilaktyka 

- wczesna diagnoza 

- profilaktyka poprzez prowadzenie zajęć 

psychoedukacyjnych 

Komenda Powiatowa Policji (P) - 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 

Gminny Ośrodek Kultury (dalej GOK) 

Świetlice wiejskie (dalej: Ś) 

 

- organizacja zajęć i warsztatów kulturalno-

rekreacyjnych promujących zdrowy styl 

życia 

- organizacja i prowadzenie festynów, 

spektakli i imprez plenerowych związanych  

z profilaktyka uzależnień 

- udostępnianie literatury z zakresu 

problematyki uzależnień; 

- rozwijanie zainteresowań 

- zapewnienie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego 

 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(dalej: ZI) 

 Kuratorzy sądowi i rodzinni (dalej: K) 

 

 

- diagnozowanie problemu przemocy  

w rodzinie, w których występuje problem 

alkoholowy 

- 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 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B6EA7D94-FD1A-4991-BF3E-A1E01AD5069C. Podpisany Strona 5



3. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

Cel strategiczny: zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, a także przemocy wraz z przeciwdziałaniem bieżącym problemom 

związanych z zachowaniami ryzykownymi w tych obszarach. 

 

Cele operacyjne:  

1) prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, wychowawczych, 

edukacyjnych, informacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych na rzecz 

lokalnej społeczności z wykorzystaniem jej zasobów, w oparciu o aktualną wiedzę 

naukową, ,,dobre praktyki” innych gmin, a także doświadczenia z dotychczasowych 

realizacji analogicznych zadań; 

2) zwiększanie świadomości i zaangażowania mieszkańców w obszarze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

stosowania przemocy (w tym również cyberprzemocy) oraz innych zachowań 

ryzykownych 

Powyższe cele są w swoich założeniach zgodne z celem strategicznym Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025, którym jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa 

zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych 

w zdrowiu, a także z jego celem operacyjnym nr 2 obejmującym: Profilaktykę 

 i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 

Cele te będą realizowane za pomocą wyszczególnionych w poniższym zestawieniu zadań. 

3.1 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków 

 

1) Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych  

o możliwościach uzyskania pomocy (PZ, OPS); 

2) Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz  rodzin, a także dla 

osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc (wymagana 

doświadczona kadra przeszkolona zakresie udzielania pomocy psychologicznej, 

posiadająca m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania 

interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia, motywowania i poradnictwa).(PZ, PK); 

3) Prowadzenie interwencji domowych wobec osób uzależnionych i/lub stosujących 

przemoc w rodzinie (OPS, GKRPA, ZI, PZ, K, P); 

4) Współpraca z Poradnią Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku 

oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku w zakresie udzielania pomocy 

osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków (PZ, PK); 

5) Rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi i członkami rodzin 

oraz sprawcami przemocy; 

6) 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; 

7) Prowadzenie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy – współpraca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z Komendą Powiatową Policji, 
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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 rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

 

1) Finansowanie i prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy  

z dziećmi i młodzieżą – w tym w szczególności prowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych. Mogą brać w nich udział pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, 

którzy są zatrudnieni w tego typu placówkach lub deklarują gotowość podjęcia tego 

rodzaju pracy. (PZ, PK); 

2) Przygotowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych  

dla mieszkańców Gminy Lubrza na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków  

i NSL oraz zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy (ulotki, 

plakaty, informatory).(PZ); 

3) Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 

doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc. (PK, OPS,PZ, P); 

4) Porady psychologiczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób 

doświadczających przemocy: w tym finansowanie działalności psychologa (P, PIOK, 

PZ, PK). 

3.3 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 

 
1) Finansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Lubrza realizujących 

programy profilaktyczne. (GOK,GKRPA, PZ); 

2) Współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu 

przez dzieci i młodzież; finansowanie konkretnych projektów i działań 

profilaktycznych.(GOK, SZ, PZ); 

3) Współorganizowanie i finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży przez organizowanie wycieczek, półkolonii, rajdów i festynów 

połączonych z tematyką uzależnień. (GOK, SZ,PZ); 

4) Promocja  zdrowego,  bezpiecznego  stylu  życia, zdrowia psychicznego,  poprzez 

organizowanie,  finansowanie,  dofinansowywanie  różnego  rodzaju  imprez  oraz  

wydarzeń społeczno – kulturalnych o tematyce profilaktyki i uzależnień, 

adresowanych do mieszkańców Gminy ( GOK, PZ, GKRPA); 

5) Organizacja i prowadzenie dla pracowników szkół z terenu gminy Lubrza szkoleń 

przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych znajdujących 

się w bazie programów rekomendowanych.(PZ); 

6) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych jako strategia 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu (SZ, GOK); 

7) Realizacja w szkołach i przedszkolach programów profilaktyki selektywnej oraz 

wskazującej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący 

poziom realizacji wyznaczonych celów.(PZ, SZ, GOK); 
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8) Realizowanie działań profilaktycznych nt. uzależnień w szkołach i świetlicach  

w formie profesjonalnych programów profilaktycznych, pogadanek, warsztatów, 

spektakli, prelekcji i koncertów profilaktycznych (PZ, GOK, SZ, GKRPA); 

9) Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18. roku życia – w tym badania dostępności alkoholu typu 

,,tajemniczy klient”.(PZ, P,GKRPA); 

10) Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 

interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych, 

uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżącą 

aktualizację baz danych i ich udostępnianie. (PZ,  GOK,GKRPA); 

11) Monitorowanie skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym przez 

prowadzenie badań i sondaży, tworzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz.(PZ, GKRPA). 

3.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 

1) Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu 

niepełnoletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży pod zastaw i na kredyt oraz złamania 

zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. (P, GKRPA); 

2) Zabezpieczenie pracy i funkcjonowania GKRPA oraz jej doposażenie (GKRPA); 

3) Dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji \Kryzysowej w Prudniku 

(GKRPA). 

3.5  Zapewnienie realizatorom Programu warunków umożliwiających sprawne 

wykonywanie powierzonych im zadań 

 

1) Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających  

w sprawie uzależnienia od alkoholu. (OPS, GKRPA); 

2) Prowadzenie kontroli  przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych.( GKRPA); 

3) Wsparcie Policji w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także przeciwdziałania 

przemocy(P, OPS, PK, GKRPA); 

4) Diagnozowanie lokalnych zagrożeń społecznych pod kątem zachowań ryzykowanych 

wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców Gminy.(PZ, PK, OPS, 

GKRPA); 

5) Podjęcie kompleksowych działań zmierzających do opracowania ramowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Lubrza.(GKRPA) 

 4.  ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ  

1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 są środki pochodzące z opłat  

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z udziału za sprzedaż 

napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml. 
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Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14.06.2018 roku  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Lubrza  maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) do 4,5 % zawartości alkoholu  oraz na piwo w ilości 8; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 8; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 8 

natomiast maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza  miejscem sprzedaży: 

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 20; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 18; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 18. 

 

2. Zasady finansowania zadań: 

1) wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii określonych w Programie ujęte zostały w planie 

budżetowym na rok 2022; 

2) dysponentem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 jest Gmina Lubrza. 

3) zadania związane z realizacją celów NPZ na lata 2021-2025 przez partnerów 

zewnętrznych 

5. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI          

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

Ustala się zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, którzy otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i wykonywanie 

czynności związanych z pracą Komisji na następujących zasadach:  

1) Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego - 18% minimalnego wynagrodzenia  

za pracę za każde odbyte posiedzenie Komisji; 

2) Sekretarz oraz członkowie komisji 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę                       

za każde odbyte posiedzenie Komisji; 

 

Podstawę do wypłaty wynagrodzeń dla członków Komisji stanowi sporządzona i podpisana 

przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego lista płac wraz z listą obecności 

zawierająca wskazanie daty posiedzenia Komisji oraz podpisy osób uczestnicach  

w posiedzeniu. Dokumentację tę Przewodniczący lub Zastępca Komisji przekazuje  

do Referatu Planowania i Finansów. 
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