
UCHWAŁA NR XV/105/2016
RADY GMINY LUBIEWO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Lubiewie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Winowiecki
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Załącznik do Uchwały Nr XV/105/2016

Rady Gminy Lubiewo

z dnia 28 stycznia 2016 r.

I. WSTĘP

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających jak
i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska
te mają istotny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia jak i zdolność do 
konkurencji na wymagającym rynku pracy oraz relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. 
Alkoholizm i narkomania skutkują psychodegradacją jednostki, ale i zarazem całych rodzin. Koszty 
ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu i środków uzależniających dotyczą 
zarówno sfery społecznej jak i materialnej.

Realizacja zadań  własnych gminy wynika bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286). Zadania 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
społecznej, a w szczególności:

1) zwiększenie 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 i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych;

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

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i 
zasad ich sprzedaży określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Program zawiera również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. z 2012 r. poz. 124, poz. 678, z 
2015 r. poz. 28, po. 875).  Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane są przez 
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w 
szczególności przez:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 
używanie może prowadzić do narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2016 rok (zwany dalej  Programem) określa lokalną strategię w 
zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 
alkoholu i narkotyków.

Id: E6783BCD-34A7-448A-9677-C6271FA3EF5D. Podpisany Strona 1



II. LOKALNE PRZEPISY Z ZAKRESU WYKONYWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH
W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKHOLIZMOWI

1. Uchwała Nr XXVI/188/2001 Rady Gminy w Lubiewie w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych
i warunki sprzedaży i podawania tych napojów.

2. Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 8.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli 
postrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Lubiewo.

3. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 4.01.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika 
Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

4. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 7.01.2015 r. w sprawie odwołania
i powołania nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie.

5. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 7.01.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie.

6. Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z rekomendacji
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
2016 r. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie są dostosowane do lokalnych potrzeb
i możliwości prowadzenia określonych form pracy oraz wykonania w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i 
osobowe, a także ewentualną pomoc merytoryczną i materialną
ze strony podmiotów zewnętrznych (jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji, osób 
fizycznych).

8. Program może być modyfikowany w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb związanych z 
zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, uchwałami Rady 
Gminy Lubiewo.

9. Wykonywanie zadań związanych z opracowaniem i realizacją Programu koordynuje Pełnomocnik Wójta ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I INNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH W GMINIE 
LUBIEWO

1. Informacje dotyczące skali problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubiewo 
zostały przygotowane na podstawie danych uzyskanych z: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie, 
Posterunku Policji w Cekcynie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie, 
Punktów Pomocy Rodzinie „KROKUS” oraz placówek oświatowych.

2. Gmina Lubiewo położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w 
powiecie tucholskim. Pod względem liczby mieszkańców i powierzchni zaliczana jest do grupy gmin średnich. 
Obecnie Gmina Lubiewo obejmuje swym zasięgiem obszar ok. 16 km, który zamieszkuje 5974 mieszkańców. 
Gmina charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą.

Tabela 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubiewie w latach 2013-2015

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy 262 255 240
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z problemem 
alkoholowym

9 6 6

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z problemem 
narkomanii

0 0 0

* źródło: dane statystyczne GOPS w Lubiewie
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Zadawalającym jest fakt, że liczba rodzin korzystających z pomocy ośrodka zarówno z problemem 
alkoholowym jak i narkomanii nie uległa wzrostowi na przestrzeni 3 lat. Należy jednak podkreślić,
że nie w każdej z zakwalifikowanych rodzin mógł zostać dostrzeżony problem z alkoholizmem czy narkomanią.

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie objął 
wsparciem 18 rodzin zagrożonych problemem przemocy. W roku 2015 w 11 rodzinach z terenu gminy wszczęto 
procedurę Niebieskiej Karty. Rodziny objęte tą procedurą współpracowały z pracownikami socjalnymi, 
asystentem rodziny, kuratorami, przedstawicielami szkół i służby zdrowia realizując wspólnie plany przemocy.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występującym w Gminie Lubiewo są także zachowania 
patologiczne prowadzące do konfliktów z prawem pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, które 
obrazuje poniższa tabela.

Tabela 2. Zachowania patologiczne, które doprowadziły do konfliktu z prawem

w latach 2013-2015

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r.
1. Przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu:
- kradzieże i włamania
- znęcanie się nad rodziną
- groźby karalne
- wypadki drogowe
- uszkodzenia mienia
- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości
- kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie 
nietrzeźwości
- usiłowanie wręczenia korzyści majątkowych

1
1
0
0
0
18
14
0

0
0
1
1
1
14
0
0

nie ustalono
1
0
1
1
11
0
0

2. Wykroczenia popełnione w stanie po spożyciu alkoholu
- kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu
- podejmowanie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwości
- uszkodzenia mienia
- bezpodstawne wezwanie interwencji

1
0
0
0

8
1
0
0

1
0

111
1

3. Inne
- interwencje domowe
- interwencje w miejscach publicznych

45
147

32
137

53
114

4. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 0 0 1

* źródło: dane statystyczne PP w Cekcynie

Pierwszoplanowym wykroczeniem popełnianym po spożyciu alkoholu odnotowanym przez miejscową 
Policję są ewidentnie uszkodzenia mienia, które zaczęły być rejestrowane w roku 2015. Interwencje Policji w 
miejscach publicznych w roku 2015 uległy niewielkiemu spadkowi
w porównaniu z latami 2013-2014.

Tabela 3. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2013-2015

Liczba mieszkańców gminy

– stan na dzień: 31.12.2013 r. (5.889), 31.12.2014 r. (5.940), 31.12.2015 r. (5.974).

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Liczba punktów sprzedaży
- do spożycia poza miejscem miejscem sprzedaży
- do spożycia w miejscu sprzedaży

50
29
21

49
24
25

48
29
19

Ilość wydanych zezwoleń
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży
- do 4,5% i piwo
- od 4,5% do 18%
- powyżej 18%
2. do spożycia w miejscu sprzedaży
- do 4,5% i piwo

96
61
29
19
13
25
23

106
72
34
22
16
34
23

99
64
29
21
14
35
22
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- od 4,5% do 18%
- powyżej 18%

6
6

6
5

7
6

Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt sprzedaży 118 121 138

*źródło: dane statystyczne Urzędu Gminy w Lubiewie

Tabela 4. Wnioski kierowane przez Komisję do sądu w latach 2013-2015

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Liczba przyjętych wniosków 14 7 8
Liczba spraw skierowanych do sądu 8**/6*** 4**/3*** 8***

* dane statystyczne Komisji

** została zebrana dokumentacja i wysłana do sądu/*** korzystanie z pomocy psychologa terapeuty w 
Punkcie Pomocy Rodzinie

Komisja w 2015 r. odbyła 5 posiedzeń ogólnych, wysłano 15 wezwań w związku ze złożonymi wnioskami do 
przeprowadzenia rozmów. Komisja wydała 31 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tabela 5 obrazuje ciągły wzrost  liczby osób korzystających z porad psychologa rodzinnego
oraz  wskazuje na konieczność zabezpieczenia tego typu porad wśród mieszkańców Gminy Lubiewo.

Tabela 5. Porady udzielone w Punkcie Pomocy Rodzinie

2014 r. 2015 r.Wyszczególnienie
liczba osób liczba porad liczba osób liczba porad

Psycholog rodzinny 87 149 118 238
Psycholog-terapeuta 54 428 46 306

Wśród problemów wychowawczych przejawiających się na terenie Zespołu Szkół
w Lubiewie* w roku szkolnym 2014/2015 wymieniono:

- palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie dopalaczy (poza terenem szkoły); samookaleczenia; 
wagary, ucieczki poza teren szkoły; niszczenie mienia szkolnego i prywatnego; niewłaściwe zachowania na 
lekcjach; podrabianie podpisu rodzica; cyberprzemoc (obraźliwe smsy); konflikty rówieśnicze (bójki, 
zastraszanie, zaczepki słowne, dokuczanie, wulgarne zachowanie wobec siebie i innych osób); wymuszenia 
pieniędzy, dodatków do obiadów, nieposzanowanie jedzenia.

Nauczyciele dostrzegają, że przyczynami trudności wychowawczych są:

- zaniedbywania wychowawcze w domu rodzinnym (brak konsekwencji rodziców, mała ilość czasu poświęcona 
dzieciom, agresja rodziców, nadopiekuńczość, alkoholizm itp.), zbyt mała współpraca szkoły i domu, czynniki 
osobowościowe dziecka; nieumiejętne korzystanie z komputera, internetu, telefonu komórkowego oraz czas im 
poświęcony.

W placówce prowadzone są liczne rozmowy indywidualne, pogadanki. Uczniowie uczestniczyli
w szeregu działań profilaktycznych (godziny wychowawcze poświęcone profilaktyce uzależnień), realizacja 
programów profilaktycznych i licznych działań zapobiegających lub minimalizujących problemy 
wychowawcze.

Zespół Szkół w Bysławiu* wymienił 3 główne grupy problemów wychowawczych:

a) brak motywacji do nauki, kłopoty z nauką – z roku na rok spada motywacja uczniów do nauki (zwłaszcza wśród 
gimnazjalistów) czego efektem są oceny niedostateczne na półrocze. Problemy w nauce powodują złe 
samopoczucie uczniów (niska samoocena, stres, apatia, frustracje), złe relacje z rodzicami, rówieśnikami. 
Wsparciem służy psycholog, prowadzone są rozmowy z rodzicami w obecności wychowawcy, pedagoga 
szkolnego.

b) konflikty rówieśnicze – zdarzają się dość rzadko (3 bójki w ciągu roku), wywołane są brakiem umiejętności 
radzenia sobie z krytyką, własnymi emocjami.
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c) złe funkcjonowanie rodziny – widoczne jest zarówno u uczniów szkoły podstawowej jak
i gimnazjum. Rodzice zapatrzeni w siebie nie zwracają uwagi na dzieci (rozwody, zdrady). Nikt nie rozmawia w 
domu z dziećmi lub nastawia dziecko przeciw drugiemu rodzicowi; rodzice nie przychodzą na wywiadówki, 
zebrania, nie interesują się losem dzieci. Są również domy z problemem alkoholowym – dzieci otrzymują 
wsparcie i fachową opiekę, ale ten problem zaczyna się pojawiać coraz częściej.

*informacje uzyskane od pedagogów szkolnych z Zespołu Szkół

Problemy wychowawcze przejawiające się  na terenie  Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w 
Lubiewie*:

- złe zachowania niektórych uczniów w świetlicy nie pozwalające na prowadzenie zajęć (przeszkadzanie, 
głośne rozmowy), a także  niemożność skupienia uwagi na zadaniu;

- wulgaryzacja słowna wobec kolegów/koleżanek;

- dokuczanie koleżankom lub kolegom, przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, kłótnie pomiędzy 
kolegami/koleżankami, uderzenie lub zastraszanie, szczególnie podczas zabaw grupowych;

- dokuczanie przez grupę dzieci jednemu wychowankowi;

- nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy;

- zabieranie bez zgody koleżanki/kolegi ich własności;

- często zwracano uwagę na niewłaściwe nawyki żywieniowe – chipsy, cola;

- pomimo, że nie występował ten problem  bezpośrednio w świetlicy  na zajęciach omawiano  problem  
eksperymentowania  z papierosami, alkoholem. Zwracano uwagę na nadużywanie  siedzenia przed 
komputerem, laptopem, telefonem.

Przyczyn wymienionych trudności wychowawczych upatrywać należy  między innymi w:

- błędach  wychowawczych rodziców lub nauczycieli, brak udziału jednego rodzica w wychowywaniu swojego 
dziecka;

- nadmiernym  karaniu niż nagradzaniu dziecka;

- trudnościach dydaktycznych dzieci, wynikających z małych możliwości intelektualnych dzieci
lub zaburzeniami funkcji analizatorów odpowiedzialnych za czytanie i pisanie, a co za tym idzie brak sukcesu 
i uznania w szkole;

- świadomym unikaniu obowiązków szkolnych;

- przeciążeniu obowiązkami szkolnymi lub domowymi;

- trudnościach  materialnych rodziny, a co za tym idzie niemożności zaspokojenia wszystkich potrzeb dzieci, u 
których może wystąpić silne pragnienie posiadania jakiejś rzeczy;

- niewłaściwej atmosferze wychowawczej w domu – nadużywanie alkoholu przez jednego z rodziców, brak 
pracy lub inne dysfunkcje rodziny ( np. upośledzenie lub choroba rodzica). Niewłaściwa postawa rodzica jako 
wzoru do naśladowania (wulgaryzacja słowna dorosłych)

- prowokującej postawie rówieśników lub dorosłych;

- zaburzeniach nerwicowych dzieci, nadpobudliwości psychoruchowej.

Podczas zajęć w świetlicy na bieżąco omawiano w/w problemy, szukano  zdrowych rozwiązań
dla trudnych sytuacji, rozwiązywano konflikty i spory. Wychowankowie otrzymywali natychmiastową 
pomoc wychowawcy, uczyli się zdrowych sposobów współżycia w grupie.

*informacje uzyskane od wychowawcy Świetlicy

IV. ZASOBY W SFERZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W GMINIE LUBIEWO

Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Lubiewo zajmuje się Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiewie (zwana dalej Komisją), współdziałając z instytucjami 
i organizacjami realizującymi w swoich działaniach zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, 
w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

Id: E6783BCD-34A7-448A-9677-C6271FA3EF5D. Podpisany Strona 5



1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie,

2) Punkt Pomocy Rodzinie „KROKUS” w Lubiewie i Bysławiu;

3) Posterunek Policji w Cekcynie,

4) Dom Kultury w Lubiewie,

5) Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie, Filia Biblioteki w Bysławiu,

6) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Przychodnią w Lubiewie i w Bysławiu,

8) Stowarzyszenia mające w swoich statutach zadania związane z profilaktyką uzależnień

9) Placówki oświatowe,

10) Świetlice wiejskie,

11) Parafie,

12) Powiatowy Urząd Pracy i Sąd Rejonowy w Tucholi,

13) Pełnomocnicy Marszałka i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

V. CELE, ZADANIA  I REALIZACJA PROGRAMU

1. Nadrzędnym celem Programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do:

1) podnoszenia świadomości w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji 
nadużywania alkoholu i środków odurzających wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy 
Lubiewo;

2) wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomani 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, propagowanie samopomocy.

3) wspieranie lokalnych instytucji prowadzących działalność profilaktyczną;

4) opóźnienia wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży;

5) minimalizowania skutków zjawisk towarzyszących nadużywaniu alkoholu,

tj. współuzależnienia i przemocy domowej.

2. Realizacja powyższych założeń odbywała się będzie poprzez:

1) udzielanie stałej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu  i ich rodzinom:

a) kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i Bysławiu:

- finansowanie specjalisty – psychologa-terapeuty; prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych;

- finansowanie specjalisty psychologa świadczącego usługi zdiagnozowania problemów całej rodziny i 
zaplanowania pomocy dla wszystkich jej członków;

- finansowanie kosztów badania w przedmiocie uzależnienia przez biegłego psychiatrę sądowego oraz 
psychologa na potrzeby wniosków kierowanych do sądu o wszczęcie postępowania w celu poddania się 
leczeniu przymusowemu;

- finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

2) udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej:

a) wspieranie działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

b) promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska linia” poprzez 
współfinansowanie telefonu zaufania;

c) monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy oraz uruchamianie współpracy służb;
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d) udzielanie porad przez psychologa;

e) ścisła współpraca psychologa i terapeuty z Komisją oraz zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 
przemocy;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”;

b) finansowanie zajęć socjoterapeutycznych w zespołach szkół;

c) współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

d) finansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu Gminy Lubiewo;

e) organizowanie i współfinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w szkołach;

f) podnoszenie wiedzy rodziców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych ze spożywaniem przez dzieci i 
młodzież napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

g) zakup specjalistycznej literatury i materiałów edukacyjnych w celu rozpowszechnienia ich wśród uczniów, 
nauczycieli, rodziców;

h) organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania agresji
i przemocy rówieśniczej;

4) wspomaganie instytucji, lokalnych stowarzyszeń i osób fizycznych wspomagających rozwiązywanie 
problemów alkoholowych i narkomanii:

a) dofinansowanie zadań ujętych w Programie realizowanych przez organizacje pozarządowe, które posiadają 
w statucie zapis określający zaangażowanie w sprawy związane z rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych czy narkomanii;

b) objęcie jak największej grupy osób uczestnictwem w zajęciach z zakresu profilaktyki antyuzależnieniowej 
realizowanych w świetlicach wiejskich w ramach zagospodarowania czasu wolnego;

c) bieżące podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania w zakresie profilaktyki uzależnień m.in. 
poprzez organizowanie i udział w seminariach, warsztatach i innych formach szkoleń dla nauczycieli, 
pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, członków Komisji;

5) ograniczanie dostępu do alkoholu:

a) monitorowanie i kontrolowanie placówek handlowych w zakresie przestrzegania ustawy.

VI. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy Lubiewo 
pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie
z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość środków finansowych na realizację zadań programu określa Rada Gminy w drodze 
uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – 
przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii).

VII. ZASADY FINANSOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH  W LUBIEWIE

1. Wydatki na wynagrodzenia i diety, szkolenia, koszty podróży służbowych (delegacje) członków Komisji 
finansowane są z budżetu gminy w ramach środków przeznaczonych
na realizację zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Za wykonywanie zadań związanych z opracowaniem i realizacją Programu Pełnomocnik Wójta otrzymuje 
wynagrodzenie miesięcznie w wysokości 600 zł brutto, które wypłacane jest
na podstawie umowy zlecenia.
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3. Przewodniczący Komisji za wykonywanie powierzonych mu funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości 420,00 zł brutto, wypłacane jest na podstawie umowy zlecenia.

4. Za każdy udział w posiedzeniach Komisji członkowie otrzymują dietę w wysokości 140 zł brutto.

5. Członkowie zespołu powołanego do dokonywania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscy sprzedaży, wynikającej z planu ustalonego przez Komisję, 
otrzymują dietę w wysokości 120 zł brutto.

6. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 4 i 5, jest lista obecności
z poszczególnych posiedzeń i kontroli poświadczona przez Przewodniczącego Komisji.

VIII. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 R.

PLAN WYDATKÓW (85 154)

Lp. Nazwa zadania Kwota
1. Szkolenia dla członków Komisji 1.116,00
2. Wynagrodzenia osobowe Komisji, wynagrodzenie za opracowanie

i współrealizowanie Programu oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Komisji
15.000,00

3. Koszty sądowe, w tym opłata za opinie biegłych 1.500,00
4. Działalność punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi

w Lubiewie i Bysławiu
20.000,00

5. Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla dzieci i rodziców
w Zespole Szkół w Lubiewie oraz Zespołu Szkół w Bysławiu

4.320,00

6. Zajęcia socjoterapeutyczne:
- w Zespole Szkół w Lubiewie
- w Zespole Szkół w Bysławiu

10.080,00
5.040,00
5.040,00

7. Terapia integracji sensorycznej w Zespole Szkół w Lubiewie 1.020,00
8. Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół w Lubiewie pod 

hasłem „Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie”
2.000,00

9. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych
a) w Lubiewie:
- zajęcia z rzutu oszczepem i pchnięcia kulą oraz zajęcia z lekkoatletyki
- zajęcia z badmintona
- zajęcia z tenisa ziemnego
b) w Bysławiu:
- zajęcia piłki nożnej i unihokeja

8.564,00

1.600,00
1.600,00
2.140,00

3.200,00
10. Dofinansowanie działań profilaktycznych w Szkole Filialnej w Suchej 700,00
11. Realizacja projektu „Zdrowe życie bez nałogów” w Zespole Szkół w Bysławiu 500,00
12. Udział w konkursie profilaktycznym Kęsowo/Stolno 500,00
13. Realizacja programu pn. „Świetlica nasza do życia bez nałogów zaprasza” 10.000,00
14. Festyn sportowo-rekreacyjny pod hasłem „Żyj zdrowo na sportowo”

oraz Turniej zabawowo-sportowy pod hasłem „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, 
„Najbardziej usportowiony uczeń”, „Najbardziej usportowiona klasa”
realizowane w Zespole Szkół w Bysławiu

700,00

15. Zorganizowanie gry miejskiej „Zdrowo i odpowiedzialnie” oraz przeprowadzenie 
warsztatów capoeira

1.000,00

16. Dofinansowanie wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży 5.000,00
17. Dofinansowanie działalności stowarzyszeń 3.000,00

Razem 85.000,00

PLAN WYDATKÓW (85 153)

Lp. Nazwa zadania Kwota
1. Szkolenia dla członków Komisji, rad pedagogicznych, rodziców 2.000,00
2. „Dopalacze i narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić” realizowany przez Zespół Szkół 

w Bysławiu
500,00

3. Program edukacyjny dotyczący narkotyków „W trosce o młodzież – przeciw narkotykom” 1.500,00
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realizowany przez Zespół Szkół w Lubiewie
4. Program edukacyjny „Narkotyki to złe nawyki” realizowany przez Zespół Szkół

w Lubiewie
1.000,00

Razem 5.000,00
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Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Winowiecki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), rada gminy corocznie uchwala
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii
rozwiązywania problemów społecznych.

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na rok
2016 jest zasadne.
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