
 

UCHWAŁA NR III/11/10 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 29 grudnia 2010r. 

 

w sprawie uchwalenia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2011. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,     
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,       
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. 
Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241; z 2010r.  Nr 28 , poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz   
art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 i  Nr 115, poz. 793;           
z 2008r. nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 18 , poz. 97 i Nr 144, poz. 1175; z 2010r. Nr 47,         
poz. 278 i Nr 127 poz. 857/  oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, 
Nr 120, poz. 826; z 2007r. Nr 7 poz. 48 i Nr 82, poz.558;  z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, 
poz.520, Nr 92, poz.753, Nr 92 poz.753, Nr 98  poz. 817; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, 
poz. 962 i Nr 213, poz. 1396) 
 

Rada Gminy Lipno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

na terenie Gminy Lipno na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 
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   Załącznik do 

Uchwały Rady Gminy Lipno III/11/10 

                   z dnia 29 grudnia 2010r. 

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE LIPNO 

NA ROK 2011 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zjawiska patologiczne w życiu społeczeństwa są często wywoływane nadmiernym 

spożyciem alkoholu oraz innych środków odurzających. Kluczową  rolę w polskim systemie 

rozwiązywania problemów alkoholowych odgrywa samorząd gminy, który z mocy ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231 z póź zm.)  jest odpowiedzialny za 

rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej. 

 

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja 

wskazanych działań jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy i 

opracowany z uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na Terenie 

Gminy Lipno na lata 2007-2013 oraz Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipno na 

lata 2010-2013 Program określa politykę Gminy w zakresie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii. Został opracowany z 

myślą o osobach uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu oraz członkach ich 

rodzin, którzy są bezpośrednio narażeni na przeróżne szkody i zagrożenia wynikające z 

obecności alkoholu i narkotyków w życiu codziennym. Program obejmuje również działania 

profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży uczącej się i zamieszkującej na terenie 

gminy. Z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich mieszkańców oraz o 

dostępnych zasobach, gmina może przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane 

do lokalnej społeczności. 
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Problem nadużywania alkoholu jest niewątpliwie wynikiem zubożenia społeczeństwa, 

frustracji, bezrobocia, a także choroby, przyzwolenia społecznego i obyczajów. Alkohol jest 

wszędzie wokół nas. Większość ludzi pije go umiarkowanie i bez problemów – dla 

większości picie jest w dużym stopniu nieświadomym, nieprzemyślanym zachowaniem. Ten 

fakt przyczynia się do tworzenia klimatu sprzyjającego powstawaniu problemów 

alkoholowych. Inicjację alkoholową przechodzą ludzie bardzo młodzi, którzy często popadają 

w konflikty z prawem. Nadużywanie alkoholu oprócz szkód zdrowotnych, materialnych i 

moralnych powoduje często zagrożenia dla osób trzecich, w tym w szczególności dla 

członków ich rodzin. Osoby nietrzeźwe są często sprawcami aktów przemocy, wypadków 

drogowych, jak również naruszają prawo i porządek publiczny. 

 

      CELE STRATEGICZNE PROGRAMU: 

 

1. Zapobieganie rozwojowi uzależnień szczególnie alkoholowych.  

2. Zmniejszenie rozmiaru  problemów aktualnie występujących. 

3.  Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi  

problemami. 

 

      Podstawowymi warunkami do realizacji tych działań jest: 

- prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców, 

- rozpowszechnianie programów informacyjnych i poradnictwa dla różnych grup 

społecznych, 

- zwiększenie dostępności i skuteczności  terapii dla osób - uzależnionych i 

współuzależnionych, 

- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, 

- przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

        
 Uwzględniając złożoność i  zakres wymienionych problemów Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie, uznając za cel realizacji programu 

trzeźwość mieszkańców jako warunek ich rozwoju społecznego i materialnego, będzie 

współpracowała z instytucjami i organizacjami takimi jak: Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
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Społecznej, Placówkami oświatowymi,  Policją, Służbą Zdrowia, Sądem, Prokuraturą, 

Instytucjami Kultury, Parafiami, Stowarzyszeniami szerzącymi trzeźwość, klubami 

sportowymi, itp. 

 

Lokalny system pomocy jest czynnością ciągłą, dlatego też działania związane z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, uzależnień i przemocy zawarte w 

treści programu są kontynuacją podjętych w latach poprzednich prac, które należy realizować 

w systemie działań długofalowych i nie można ich wyraźnie oddzielić, a także zamknąć w 

ściśle  określonych przedziałach czasowych. 

 

 

I. LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH 

W GMINIE LIPNO. 

 

Struktura gminy: 

Gmina Lipno liczy ogółem 11.787 mieszkańców w tym: 

mężczyzn -  5.825 

kobiet       -  5.962. 

 

Bezrobocie: 

W/g informacji uzyskanych z PUP Lipno wynika, że stopa bezrobocia na koniec 

października 2010 roku wynosiła: 

w kraju: 11,5% 

w woj. kujawsko-pomorskim:  15,3% 

w powiecie lipnowskim: 24,5% 

Ilość bezrobotnych mieszkańców w Gminie Lipno - 1317 

w tym kobiet: 709 

z prawem do zasiłku dla bezrobotnych  - 183 

w tym kobiet: 84 

 

Pomoc społeczna 

Do września 2010 pomocą objęto 558 rodzin, w tym 2134 osób.  
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Sprzedaż alkoholu 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 

(stan na 31.10.2010) 

 z napojami przeznaczonymi do spożycia 

 1) poza miejscem sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży 

  
według zawartości 

alkoholu 
 

według zawartości 

alkoholu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ogółem 

(wszystkich 

punktów) 

Razem 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5 do 

18% ( z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 
razem 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% 

do 18% (z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 

47 38 38 33 26 9 9 1 0 

 

 

 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 roku  

(stan na 31.10.2010) 

 z napojami przeznaczonymi do spożycia 

 1) poza miejscem sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży 

  
według zawartości 

alkoholu 
 

według zawartości 

alkoholu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

ogółem 

(wszystkich 

zezwoleń) 

Razem 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5 do 

18% ( z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 
razem 

do 

4,5% 

(oraz 

piwa) 

od 4,5% 

do 18% (z 

wyjątkiem 

piwa) 

pow. 

18% 

56 55 20 19 16 1 1 0 0 
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Leczenie odwykowe 

Na dzień 31 listopada 2010r. zarejestrowano i prowadzono 23 sprawy dotyczące 

zastosowania leczenia odwykowego, z czego sporządzono 4 wnioski o zastosowanie leczenia 

odwykowego przez Sąd Rodzinny w Lipnie. Z pozostałymi osobami przeprowadzono 

rozmowy interwencyjno – motywujące. W Poradni Terapii Uzależnień w Lipnie  

zarejestrowanych jest 70 osób z tego 41 pacjentów miało nałożony przez Sąd obowiązek 

leczenia. 

 

 

II. ZASOBY LOKALNE. 

 

1. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – koordynuje realizację zadań 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii. 

2. Placówki Oświatowe (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoły, Instytucje 

Kultury, Biblioteki)  – prowadzą działalność informacyjno – edukacyjną w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, udzielają 

pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

− wykonuje pracę socjalną z rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym i 

narkomanią, 

−  motywuje do podjęcia terapii odwykowej, 

− prowadzi działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 

− organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pochodzących z tzw. grupy 

zwiększonego ryzyka, 

− udziela pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom i osobom, które podjęły 

leczenie odwykowe z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, 

− udziela pomocy psychospołecznej i prawnej. 

4. Komenda Powiatowa Policji – prowadzi cykliczne, profilaktyczne spotkania z 

dziećmi i młodzieżą szkolną dotyczące tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy, prowadzi kontrole kierowców pod kątem napojów 
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alkoholowych i innych środków odurzających, prowadzi telefon zaufania, organizuje 

akcje profilaktyczne, ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak 

również Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Prokuratura Rejonowa – orzeka 

o obowiązku poddania się leczeniu lub rehabilitacji we właściwym zakładzie opieki 

zdrowotnej bądź udziału w odpowiednim programie profilaktyczno-leczniczym wobec 

osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających, kieruje na detoksykację oraz 

do Specjalistycznych Stacjonarnych Ośrodków Terapii Uzależnień. 

6. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – prowadzi oświatę zdrowotną, 

podejmuje działania informacyjno – edukacyjne oraz promujące zdrowy styl życia. 

7. Szpital Psychiatryczny – Oddział detoksykacyjny, Poradnia Terapii Uzależnień – 

leczy osoby uzależnione, wobec których jest orzeczenie Sądu jak również osoby 

poddające się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, prowadzi opiekę w ramach 

dziennego i ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego. 

8. Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, kościoły – realizują zapisy w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. 

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

-  prowadzi działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu i narkotyków poddania się leczeniu odwykowemu, 

- przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z 

jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy, 

-  prowadzi rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu motywujących do podjęcia 

leczenia, 

- kieruje osoby nadużywające alkoholu do biegłego i psychologa, 

- składa wniosek o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego wobec osoby, której 

postępowanie dotyczy, 

- informuje o miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

- wspomaga finansowo działania profilaktyczne dla osób uzależnionych. 

10. Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii – 

udziela osobom i rodzinom w których występują problemy alkoholowe 

specjalistycznej pomocy ze strony psychologa, pedagoga oraz terapeuty i prawnika. 
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III. CELE PROGRAMU. 

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań, celów, kierunków i inicjatyw 

podejmowanych przez samorząd Gminy Lipno na przestrzeni kilku lat, a także poszerzony 

jest o zadania wynikające z pojawienia się nowych problemów i potrzeb środowiska. Stanowi 

spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem poniższych priorytetów: 

 

a) w dziedzinie życia społecznego – przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących 

profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w 

rodzinie; 

b) zapewnienie systematycznego finansowania Programu w ramach środków z budżetu 

gminy pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

c) usprawnienie działalności placówek państwowych i stowarzyszeń realizujących 

programy profilaktyczne;  

d) działania na rzecz dostępności oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych osób i 

rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 

e) zwiększenie skuteczności systemu kontroli na rynku alkoholowym; 

f) działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim; 

g) programy profilaktyczne w szkołach; 

h) zwiększenie kompetencji osób w zakresie pracy i kontaktu z dziećmi wychowującymi 

się w rodzinach z problemem alkoholowym; 

i) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami 

alkoholowymi i narkomanią; 

j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. 
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IV. DZAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

1. Celem działań profilaktycznych jest stworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki 

gminnej w zakresie: 

− zmniejszenia rozmiaru szkód, jakich doznają młodzi ludzie w związku z 

sięganiem po alkohol, narkotyki; 

− ochrony dzieci i młodzieży przed wchodzeniem w kontakty z substancjami 

psychoaktywnymi, uzależnieniem się; 

− podwyższenia progu wiekowego inicjacji alkoholowej; 

− zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

− ograniczenia liczby nowych przypadków uzależnień. 

2. Zapobieganie zjawiskom patologicznym realizowane będzie przez tworzenie 

warunków, wdrażanie, wsparcie finansowe i konsekwentną realizację działań 

profilaktycznych. 

3. Działania profilaktyczne, w szczególności wśród dzieci i młodzieży polegać będą 

między innymi na: 

− promowaniu życia bez alkoholu, narkotyków i tytoniu przez szeroko rozumianą  

działalność wychowawczą, kulturalną i sportową, w szczególności poprzez 

wyrównywanie szans rozwoju dzieci z rodzin marginalizowanych; 

− realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniami; 

− organizacji obozów twórczo-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup 

ryzyka; 

− redukcji zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży, szczególnie z 

rodzin alkoholowych poprzez zajęcia świetlicowe; 

− prowadzeniu działalności wydawniczej, informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej 

różnych rodzajów uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń) w szczególności dla 

dzieci i młodzieży; 

− dokonywaniu kontroli skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych; 

− sprawowanie kontroli reklamy pośredniej i bezpośredniej napojów alkoholowych. 
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V. ZADANIA FINANSOWE W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

  

1. Wpływanie na ograniczenie spożycia i dostępności alkoholu przez tworzenie 

skutecznych form kontroli i działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży 

alkoholu. 

 

Realizacja zadania następować będzie: przez referat działalności gospodarczej Urzędu Gminy 

w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w zakresie ustalonej liczby punktów sprzedaży alkoholu. Zakłada się, 

iż ilość punktów sprzedaży nie będzie podlegała zwiększeniu. 

 

2. Przestrzeganie warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych. 

 

Realizacja zadania następować będzie: przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  przy współpracy Policji w zakresie podejmowania działań kontrolnych, 

sprawdzających przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi: 

- przestrzeganie zakazu reklamy, 

- przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

- sprzedaż alkoholu zgodnie z posiadanym zezwoleniem, 

- opiniowanie podań o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i limitu liczby punktów 

uchwalonych prze Radę Gminy). 

 

3. Koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

 

Realizacja zadania następować będzie: przez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych polegającą na: 
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a) kierowaniu na badania w celu wydania opinii przez biegłego i psychologa w 

przedmiocie uzależnienia oraz wskazania rodzaju Zakładu Leczniczego; 

b) prowadzeniu działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu poddanie się leczeniu odwykowemu; 

c) przyjmowaniu zgłoszeń o przypadku występowania nadużywania alkoholu i 

narkotyków; 

d) prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i narkotyków 

motywujących do podjęcia leczenia; 

e) składaniu wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego wobec 

osoby, której postępowanie dotyczy; 

f) wspomaganiu finansowym działań terapeutycznych dla osób 

współuzależnionych; 

g) kontynuowaniu działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin 

uzależnionych od alkoholu, rozszerzonego o działalność d/s narkomanii  i 

przemocy w siedzibie Urzędu Gminy Lipno - poradnictwo psychologa, 

pedagoga, prawnika i terapeuty. 

 

4. Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień poprzez koordynowanie 

rozwoju profilaktyki edukacji społecznej w zakresie uświadamiania i 

szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków. 

 

Realizacja zadania następować będzie poprzez: 

a) doradztwo w Punkcie Konsultacyjnym dla osób i rodzin z problemem 

alkoholowym  

b) dystrybucję ulotek, broszur, materiałów oświaty zdrowotnej z zakresu 

profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii we wszystkich 

typach szkół, Zakładach Opieki Zdrowotnej, Urzędzie Gminy, Instytucjach 

Kultury oraz sklepach, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych; 

c) prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży poprzez wygłaszanie prelekcji w placówkach szkolnych i 

kulturalnych na terenie gminy przy współpracy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Placówki Terenowej SANEPID (oświata zdrowotna), Policji; 

d) uwzględnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu,  
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e) zażywanie narkotyków i tytoniu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym poprzez 

wprowadzenie do szkół p r o g r a mó w  p r o f i l a k t yc z n y c h , oraz 

przedstawień teatralnych, konkursów plastycznych itp.; 

f) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach 

edukacyjnych. 

 Jest to szczególnie ważne wyzwanie z działalności profilaktycznej w celu 

rozszerzenia programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży i dzieci o różne formy 

zajęć sportowych. Podmiotami organizującymi działania integrujące psychoprofilaktykę z 

aktywnością sportową na terenie Gminy Lipno będą środowiska szkolne oraz Kluby 

Sportowe. Zajęcia te są adresowane do dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym i 

sportowców promujących zdrowy styl życia. W ramach realizacji zajęć sportowych 

połączonych z szerzeniem w społeczności lokalnej powyższej idei Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ponosi  wydatki materiałowe (np. na zakup 

sprzętu sportowego czy koszulek sportowych). 

 

5. Pomoc w organizowaniu i finansowanie różnorodnych form wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez zorganizowanie obozów 

wypoczynkowo-terapeutycznych, oraz innych form wypoczynku promującego 

zdrowy styl życia w okresie ferii letnich i zimowych, a także pomoc w 

organizowaniu i finansowaniu imprez okolicznościowych z okazji Dnia Dziecka, 

Andrzejek, Wigilii, Choinki Noworocznej.  

Realizacja tych zadań następować będzie poprzez: 

a) sfinansowanie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką 

uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny, a w szczególności lokalnych 

kampanii (np. „SIERPIEŃ – MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI”, „RADOŚĆ BEZ 

ALKOHOLU – WAKACJE BEZ RYZYKA”, „LATO – 2011”, które corocznie 

organizują Instytucje Kultury – Biblioteka Publiczna w Gminie Lipno z siedzibą 

w Radomicach , Ośrodek Kultury Gminy Lipno z siedzibą w Wichowie wraz z 

podlegającymi filiami); 

b) sfinansowanie działań profilaktycznych dla środowisk lokalnych polegających na 

organizowaniu imprez kulturalno-sportowych nie tylko odbywających się bez 

udziału alkoholu, ale eksponujących ten fakt między innymi przez prowadzenie 

kampanii reklamowej np.: na obiektach sportowych (boiska szkolne). 
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6. Świadczenie pomocy materialnej dla osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami, a 

w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez ścisłą współpracę z GOPS, 

dyrektorami szkół, pedagogami szkolnymi. 

 

Realizacja następować będzie przez: działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lipnie tj. przez: 

 

a) podejmowanie działań w celu udzielania wszechstronnej pomocy w miarę potrzeb i 

możliwości osobom poddanym leczeniu odwykowemu oraz ich rodzinom świadczeń 

rzeczowych w naturze; 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie . 

 

7. Aktywny udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych w zakresie 

problematyki alkoholowej i narkotykowej (np.: „ZACHOWAJ TRZEŹWY 

UMYSŁ”). 

 

8. Wspomaganie działalności instytucji; stowarzyszeń i osób fizycznych 

realizujących zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii. 

 

 

9. Przeprowadzenie szkoleń dla właścicieli placówek handlowych prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprzedawców w zakresie stosowania 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a w szczególności zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. 

 

10. Szkolenie i udział w konferencjach przedstawicieli grup zawodowych stykających 

się w pracy z problemami alkoholowymi, uzależnieniami i przemocą tj.: 

pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, policjantów oraz członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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11. Systematyczne monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu w zakresie 

umieszczania w placówkach informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym pod zastaw lub na 

kredyt. 

 

12. Współfinansowanie w województwie kujawsko-pomorskim telefonu dla ofiar 

przemocy „NIEBIESKA LINIA”. 

 

13. Współpraca z Policją w zakresie wdrażania procedury „NIEBIESKA KARTA”. 

 

14. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołami, mająca na celu 

promocję zdrowia i propagowanie zdrowych obyczajów - realizację konkretnego 

programu profilaktycznego podejmowanego przez organizacje pozarządowe, 

społeczne lub lokalną społeczność (np. Komitety rodzicielskie, rady sołeckie, rady 

parafialne) ze szczególnym naciskiem na zapobieganie patologiom społecznym 

(alkohol, narkotyki) i przemocy w rodzinie przedstawionym do zatwierdzenia co 

najmniej na miesiąc przed jego wdrożeniem. 

 

VI. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU. 

 

 Zadania ujęte w Programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lipnie powołaną przez Wójta Gminy Lipno. Realizatorem 

Programu jest Urząd Gminy w Lipnie – Koordynator d/s z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Komisja ma swoją siedzibę w 

Urzędzie Gminy Lipno i zbiera się na swoich posiedzeniach w zależności od potrzeb co 

najmniej jeden raz w miesiącu .  

Środki na finansowanie Programu w wysokości 105.000 zł pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ujęte są w budżecie gminy w 

dziale 851 „Ochrona Zdrowia”.  

 

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 

Na realizację zadań w 2011 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł 

Rozdział 85153 „Zwalczanie Narkomanii”. 

Na realizację zadań w 2011 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł. 
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HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE LIPNO NA 2011ROK 

 

1. Zasady wynagradzania członków GKRPA w Lipnie: 

a) za udział w pracach Komisji jej członków przysługuje wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości: 

− 400,00 zł brutto dla przewodniczącego komisji 

− 400,00 zł brutto dla członków komisji, 

b) wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłacane będzie na podstawie umowy 

zlecenia zawartej z członkami komisji, 

c) wynagrodzenie wypłacane będzie w kasie Urzędu Gminy w Lipnie. 

 

 

Lp. Treść zadania Termin realizacji 

Nakłady na 

realizację 

zadania 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu.  

Opłaty sądowe za badanie przez biegłych w celu     

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  

 

 

 

 

styczeń – grudzień 

 

 

 

 

4 185,20 

2. Koordynowanie rozwoju profilaktyki edukacji 

społecznej w zakresie uświadamiania i 

szkodliwości nadużywania alkoholu i narkotyków 

poprzez wprowadzanie do szkół programów 

profilaktycznych , zdrowotnych, doradztwo w 

Punkcie Konsultacyjnym, dystrybucja ulotek , 

broszur ,materiałów oświaty zdrowotnej , 

wygłaszanie prelekcji , pogadanek, organizacja 

konkursów w placówkach szkolnych i 

kulturalnych przy współpracy psychologa oraz 

Placówki Terenowej Sanepid 

styczeń - grudzień 2275 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii polegającej na 

organizowaniu lokalnych imprez o charakterze 

sportowym dla dzieci , młodzieży i dorosłych tj. 

turnieje samorządowe piłki nożnej , turniej tenisa 

stołowego nie tylko odbywających się bez udziału 

alkoholu ale w szczególny sposób eksponujących 

ten fakt. 

 

styczeń – grudzień 25.000  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie organizacji imprez 

bezalkoholowych oraz przedsięwzięć związanych 

z promocja zdrowego stylu życia organizowanych 

przez szkoły, , sanepid, oraz społeczność lokalną 

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł w tym Pikniki Rodzinne , 

Festyny w sołectwach w zależności od potrzeb 

środowisk lokalnych, Festyny Bezalkoholowe i 

Zapobiegające Narkomanii dla dzieci , młodzieży 

i rodziców z okazji Dnia Dziecka, Choinki 

Noworocznej, Wigilii połączonych z konkursami 

pt. „ W zespole klasowym –Siła” w tym zakup 

nagród dal uczestników konkursów. 

Pomoc w organizowaniu i finansowanie rożno 

rodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z grup ryzyka promującego zdrowy styl życia w 

okresie ferii letnich i zimowych a w 

szczególności:  

Sfinansowanie Akcji Lato 2011                    . 

Zakup paczek świątecznych dla 100 dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych. 

styczeń – grudzień 12.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipiec-sierpień  5000 

grudzień 5000 
 
 
listopad 500 
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6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Przeprowadzenie szkoleń dla właścicieli 

placówek handlowych prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz sprzedawców w 

zakresie stosowania przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości a w szczególności 

zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i 

nietrzeźwym. 

Współfinansowanie telefonu Kujawsko 

Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „ Niebieska Linia” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
styczeń-grudzień  570  

    

8. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i 

Rodzin z problemem alkoholowym oraz                 

ds. Narkomanii i przemocy  przy Urzędzie Gminy 

Lipno( wynagrodzenia specjalistów , zakup 

materiałów- kredki , farby , papier , koszty 

podróży terapeuty) oraz utrzymanie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (wynagrodzenia). 

 

styczeń – grudzień 47.969  

    

9. Zakup materiałów piśmiennych , delegacje ,          styczeń-grudzień 2.500 

        szkolenia członków GKRPA.   
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Z E S T A W I E N I E: / plan wydatków budżetowych /  

 

 

I. Dział – 851. rozdział 85153 

 

§ 4210 -   5.000 zł 

                                       -------------- 

RAZEM:                        5.000 zł 

 

II. Dział – 851, rozdział 85154 

 

§ 4110 -   2.295 zł 

§ 4120 -      354 zł 

§ 4170 - 42.900 zł 

§ 4210 - 43.000 zł 

§ 4300 - 4.765zł 

§ 4390 -   3.786 zł 

§ 4410 -      500 zł  

§ 4430 -      400 zł  

§ 4700 -   2.000 zł 

 

  RAZEM:                        100.000 zł 

 


