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Załącznik do 

                                                        UCHWAŁY RADY GMINY LIPNO Nr XXII / 152  /12              

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE LIPNO 

NA ROK 2013 

 

 

Wprowadzenie 

  

Alkoholizm i narkomania jest olbrzymim, bardzo szkodliwym zjawiskiem społecznym. 

Alkohol i narkotyki to tabu. To samo społeczeństwo tworzy tabu -tworząc normy.    

Życie ludzkie obfituje w problemy. Jesteśmy zmuszeni podejmować z nimi walkę, nie zawsze 

zwycięską. Narażamy się ustawicznie na niepowodzenia i stresy. Zdarza się, że jednostki 

słabe, najczęściej niedojrzałe fizycznie i psychicznie sięgają po środki psychoaktywne. Stałe 

ich zażywanie wywołuje u człowieka szczególny stan, który wymaga ciągłego lub okresowego 

przyjmowania substancji, by  uzyskać przyjemne efekty lub uniknąć negatywnych objawów.   

Alkoholizm i narkomania to choroba postępująca. Każde następne picie/branie ma coraz 

gorsze konsekwencje, prowadzące powoli do śmierci – społecznej, psychicznej i w końcu 

fizycznej. To również choroba demograficzna. Każdy może zachorować, bez względu na 

wiek, płeć, pochodzenie, wykształcenie, zawód. 

Problem uzależnień oznacza różnorodne zagrożenia oraz negatywne zjawiska związane z 

nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

Alkohol i narkotyki to towar szczególnego ryzyka. Niewłaściwe korzystanie z tych substancji   

prowadzi do:  

samozniszczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,  

uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących, 

uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej i narkotyzującej się młodzieży,  

szkód występujących u członków rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym, 

dezorganizacji środowiska pracy i wzrostu zjawiska bezrobocia,  

naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem substancji 

odurzających.  
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Kluczową  rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów uzależnień 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 późn 

zm.)  oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów uzależnień 

w społeczności lokalnej. Z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich 

mieszkańców oraz o dostępnych zasobach, gmina może przedsięwziąć środki zaradcze oraz 

naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. 

Aktem prawnym na terenie Gminy Lipno, na podstawie którego prowadzona jest realizacja 

wskazanych działań zgodnie z kierunkami zawartymi w/w ustawach jest Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Jest on opracowany z uwzględnieniem polityki 

społecznej Gminy i opiera się na następujących dokumentach:  

- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na Terenie Gminy Lipno na lata 2007-

2013,  

- Programie Aktywności Lokalnej dla Gminy Lipno na lata 2010-2013.  

 

Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Lipno, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, osób uzależnionych od środków 

psychoaktywnych, a także członków 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 oraz młodzieży 

uczącej się i zamieszkującej na terenie Gminy Lipno. Jego zadaniem jest zapobieganie 

przedwczesnemu używaniu alkoholu i zażywaniu narkotyków oraz towarzyszącym temu 

konsekwencjom. 

 

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii są kontynuacją 

działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobywane podczas realizacji 

tych zadań pozwalają na coraz pełniejsze obejmowanie zasięgiem działań tych środowisk, 

które są najbardziej podatne na występowanie zagrożeń i problemów dotyczących patologii 

społecznych.  

 

I. CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  I 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
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Zadania ujęte w Programie są inicjowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lipnie powołaną przez Wójta Gminy Lipno. Za realizację 

programu odpowiada Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 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.  

CELE STRATEGICZNE: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych. 

2. Zmniejszanie rozmiarów problemów już istniejących.  

3. Podwyższanie kompetencji i innych zasobów niezbędnych do radzenia sobie z 

problemami zażywania środków uzależniających. 

4. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy. 

CELE OPERACYJNE: 

1. Podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej.  

2. Zmniejszenie rozmiaru szkód jakich doznają młodzi ludzie w związku z sięganiem po 

alkohol, narkotyki. 

3. Ochrona dzieci i młodzieży przed wchodzeniem w kontakty z substancjami 

psychoaktywnymi, uzależnieniem się. 

4.  Zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży. 

5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.  

6. Zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby 

alkoholowej.  

7. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

8. Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa w związku z handlem napojami 

alkoholowymi.  

9. Kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki problemowej.  

10. Przeciwdziałanie takiemu zjawisku jakim jest wykluczenie społeczne.  
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DZIAŁANIA 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. 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 socjoterapeutycznych 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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Zapobieganie zjawiskom patologicznym realizowane będzie przez tworzenie 

warunków, wdrażanie, wsparcie finansowe i konsekwentną realizację działań 

profilaktycznych. 

 

PODSTAWOWYMI  WARUNKAMI  DO REALIZACJI  TYCH DZIAŁAŃ JEST: 

 

1. Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród dzieci i młodzieży oraz ich  

rodziców. 

2.  Rozpowszechnianie programów informacyjnych i poradnictwa dla różnych 

grup społecznych. 

3.  Zwiększenie dostępności i skuteczności  terapii dla osób - uzależnionych i 

współuzależnionych, 

4.  Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których 

występują problem alkoholowy i narkotykowy. 

5. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

        

REALIZACJA PROGRAMU: 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie, uznając za cel 

realizacji programu ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z 

tym problemów, a także podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Lipno na temat 

zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych jako warunek ich rozwoju 

społecznego i materialnego, będzie współpracowała z instytucjami i organizacjami takimi jak:  

 Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Lipnie,  

 Placówki oświatowe, 

  Policja, 

  Służba Zdrowia,  

 Sąd i  Prokuratura,  

 Instytucje Kultury,  

 Parafie,  

 Stowarzyszenia szerzące trzeźwość, 

  kluby sportowe, itp. 

SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU: 
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Środki na finansowanie Programu w wysokości 107.000 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 2013 roku zaplanowano kwotę 102.000 zł 

 

Rozdział 85153 „Zwalczanie Narkomanii”. 

Na realizację zadań w 2013 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł. 

 

Zasady wynagradzania członków GKRPA w Lipnie oraz Koordynatora: 

 

- za udział w pracach Komisji jej członków przysługuje wynagrodzenie miesięczne w 

wysokości: 

 500,00 zł brutto dla przewodniczącego komisji 

 500,00 zł brutto dla członków komisji, 

 500,00 zł dla Koordynatora  

 

- wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, wypłacane będzie na podstawie umowy zlecenia 

zawartej z członkami komisji, 

- wynagrodzenie wypłacane będzie w kasie Urzędu Gminy w Lipnie. 
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II. LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

WYSTĘPUJĄCYCH W GMINIE LIPNO. 

 

 

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie skali problemów na 

terenie Gminy Lipno, wzorów zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych 

oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego alkoholem. 

 

 

STRUKTURA GMINY LIPNO: 

 

Gmina Lipno liczy ogółem 12520 mieszkańców. Z tej ogólnej liczby kobiety stanowią 

6179 ogółu ludności, czyli 49,35 % osób, a mężczyźni to 6341 ogółu ludności, czyli 50,65 

%osób. Szczegółową strukturę mieszkańców przedstawia poniższa tabela.  

 

Kryterium Ogółem % Kobiety % Mężczyźni %  

wiek przedprodukcyjny (od 0-18 

lat) 
3082 100 1532 49,71 1550 50,29 

wiek produkcyjny (od 19-59 lat) 

  

(od 19- 64 lat)  

7595 100 

3525 46,41   

  4070 53,59 

wiek poprodukcyjny (60 lat i 

powyżej)  

(65 lat i powyżej)  

1843  

1284 69,67   

  559 30,33 

Razem: 12520 100%  6341 50,65 6179 49,35 
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BEZROBOCIE: 

 

Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za 

sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego. 

Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje 

przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie 

bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie 

własnej wartości.  

Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na sferę emocji i 

przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania negatywnych napięć, 

co niesie za sobą problemy alkoholowe a w przypadku kontynuowania tego typu zachowań 

dochodzi do uzależnienia. 

 

W/g informacji uzyskanych z GUS i PUP w  Lipnie wynika, że stopa bezrobocia na 

koniec września 2012 roku wynosiła: 

 w kraju 12,40 % 

 w województwie kujawsko – pomorskim 16,7 % 

 w powiecie lipnowskim  27 %. 

Podkreślić należy, że zgodnie z danymi PUP w Lipnie na terenie Gminy Lipno było 

1411  osób bezrobotnych w tym 785 kobiet, a mężczyzn 626 

Bezrobocie wśród mieszkańców Gminy Lipno (dane z PUP w Lipnie  – czerwiec  2012 r.)  

Bezrobotni zarejestrowani  1411 

Zwolnieni z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 

37 

Z prawem do zasiłku 248 

Niepełnosprawni 15 

Długotrwale bezrobotni 843 

Bezrobotni w wieku do 25 lat 429 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 183 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  722 
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 Osoby te stanowią grupę zagrożoną problemami alkoholowymi i innymi substancji 

psychoaktywni. Brak możliwości znalezienia pracy, bądź długotrwałe pozostawanie bez pracy 

może spowodować sięgnięcie po alkohol, a to z kolei może wzmóc agresję, przemoc wobec 

rodziny i najbliższego otoczenia.  

 

POMOC SPOŁECZNA: 

Placówką realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Lipno jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Adresatami wsparcia socjalnego  

są najczęściej rodziny cierpiące niedostatek z powodu ubóstwa bądź bezrobocia, rodziny 

wielodzietne, rodziny niewydolne opiekuńczo i wychowawczo, osoby niepełnosprawne, 

rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniami.  

 Liczba beneficjentów pomocy społecznej oferowanej przez GOPS w Lipnie 

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ubóstwo 700 615 612 610 591 2846 2859 2380 2318 2174  

Sieroctwo 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0  

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
8 130 108 98 81 32 743 625 554 455  

Bezrobocie 495 391 392 423 420 2002 1586 1494 1566 1499  

Niepełnosprawność 104 108 101 106 92 355 386 348 331 267  

Długotrwała choroba 124 77 76 71 58 495 295 264 230 179  

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo -wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

56 45 36 32 32 296 184 125 101 103  

w tym: - rodziny niepełne 18 37 32 32 28 57 137 104 101 94  

            - rodziny wielodzietne 39 8 4 0 0 244 47 21 0 0  

Alkoholizm 0 0 49 3 5 0 0 274 12 16  

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Trudności w przystosowaniu 

się do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

0 1 0 2 2 0 2 0 2 2  

Zdarzenie losowe i sytuacja 

kryzysowa 
1 6 4 0 2 6 22 11 0 5  

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie  

 

Do czerwca 2012 r. pomocą społeczną objętych było 501 w tym 1814 osób. 
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PUNKTY SPRZEDZAŻY ALKOHOLU: 

 

Na terenie Gminy Lipno znajduje się łącznie 46 punktów sprzedaży alkoholu. W tym 

36  punktów, w których alkohol sprzedawany jest do spożycia poza miejscem sprzedaży 

(sklepy). W 10 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia na miejscu.  

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 

(stan na 31.X.2012) 

 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% 

46 36 36 34 26 10 10 2 1 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2012 roku  

(stan na 31.X.2012) 

 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% 

5 0 0 0 0 5 3 1 1 
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LECZENIE ODWYKOWE: 

Z informacji uzyskanych z Powiatowej Komendy Policji w Lipnie wynika, że na terenie 

Gminy Lipno dochodziło do następujących zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu: 

 47 przestępstw popełnionych przez sprawców będących pod wpływem alkoholu,  

 23 wykroczeń z art. 51 § 2 kodeksu wykroczeń (zakłócenie porządku publicznego 

pod wpływem alkoholu),  

 2 przypadków stosowania procedury NIEBIESKIEJ KARTY. 

 7 przypadków zażywania środków narkotycznych 

Z danych uzyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lipnie wynika, że do 15 listopada  2012 r. wpłynęły do Komisji łącznie  3 podania z 

wnioskiem o leczenie.   

W Poradni Terapii Uzależnień w Lipnie  zarejestrowanych jest 70 osób z tego 35 

pacjentów miało nałożony przez Sąd obowiązek leczenia. 
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III. ZASOBY LOKALNE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

PROFILAKTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ 

 

 

1. Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

2. Placówki Oświatowe  na terenie Gminy Lipno ( Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie, 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 w Lipnie: 

 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 w Lipnie – prowadzi cykliczne, profilaktyczne spotkania 

z dziećmi i młodzieżą szkolną dotyczące tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy, prowadzi kontrole kierowców pod kątem napojów alkoholowych 

i innych środków odurzających, prowadzi telefon zaufania, organizuje akcje 

profilaktyczne, ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, 

jak również z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. 
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5. Sąd Rejonowy  w Lipnie (Wydział Rodzinny i Nieletnich), Prokuratura Rejonowa 

w Lipnie – 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 w Lipnie – prowadzi oświatę 

zdrowotną, podejmuje działania informacyjno – edukacyjne oraz promujące zdrowy styl 

życia. 

 

 7.  SP ZOZ II Oddział Psychiatryczny, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu:  

Na terenie Lipna brak Oddziału Odwykowego dla uzależnionych od alkoholu. Istniejący 

w SP ZOZ II Odział Psychiatryczny prowadzi jedynie diagnozę, leczenie farmakologiczne 

i detoksykacje osób uzależnionych. 

 Osoby uzależnione, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie odwykowe, jak i osoby 

uzależnione wobec których jest orzeczenie Sądu są kierowane na terapię do Poradni 

Uzależnień od Alkoholu w Lipnie  oraz do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i 

Współuzależnień w Torunia. 

 

8. Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, kościoły. 

 

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

 

 Podejmuje czynności zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego osób 

zgłoszonych do Komisji: 

-  przeprowadza rozmowy w sprawach osób nadużywających alkoholu, 

-  motywuje osoby zgłoszone do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego, 

-  monitoruje przebieg leczenia. 

 

 Podejmuje czynności zmierzające  do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: 

- zleca przeprowadzanie badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

i wskazania formy leczenia osób zgłaszanych do Komisji, 
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-  kieruje wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

-  występowanie członków Komisji w charakterze strony przed Sądem w sprawach o leczenie 

odwykowe. 

 

 Kieruje  wnioski  do Sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci. 

 

 Opiniuje wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

 

 Informuje o miejscach pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

 Wspomaga finansowo działania profilaktyczne dla osób uzależnionych. 

 

10. Punkt Konsultacyjny – udziela osobom i rodzinom w których występuje problem 

uzależnień specjalistycznej pomocy ze strony psychologa, instruktora terapii uzależnień. 

 

 

  Wszystkie wymienione wyżej instytucje i organizacje współpracują ze sobą 

powiadamiając się wzajemnie o problemach w rodzinie, podejmują wspólne działania np. 

wspólne kampanie profilaktyczne lub szkolenia grup zawodowych z zakresu profilaktyki 

uzależnień czy przemocy w rodzinie.  
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 IV. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

INNYCH UZALEŻNIEŃ 

  

 

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 gospodarki komunalnej , mieszkaniowej , 

promocji i rozwoju 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), 

- egzekwowanie od sprzedawców napojów alkoholowych obowiązku zapewnienia 

ładu i porządku publicznego w miejscu sprzedaży i w jego obrębie.  

 

3. Koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 
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Realizacja zadania następować będzie: przez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych polegającą na: 

a) kierowaniu na badania w celu wydania opinii przez biegłego i psychologa w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu 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, 

instruktora terapii uzależnień . 

 

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 jak również uzależnionych od substancji psychoaktywnych . 

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 
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kulturalnych na terenie gminy przy współpracy Specjalistycznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Placówki Terenowej SANEPID (oświata 

zdrowotna), Policji; 

d) uwzględnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu, 

zażywanie narkotyków i tytoniu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym poprzez 

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

przedstawień teatralnych, konkursów plastycznych itp.; 

e) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach 

edukacyjnych. 

f) Zorganizowanie seminarium informacyjno – propagandowego z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej pt. „ UWAGA POŻAR” z omówieniem przyczyn 

powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń 

wynikających po nadużyciu alkoholu i środków odurzających. 

 

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, 

Dni Sportu 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 połączonych z 

wyjazdem na dni skupienia modlitewnego do Sanktuariów Kultu Maryjnego , 

,„RADOŚĆ BEZ ALKOHOLU – WAKACJE BEZ RYZYKA”, „LATO – 2013”, 

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 pod hasłem „ Unikam Zagrożeń  - 

Uprawiam Sport” odbywających się nie tylko  bez alkoholu, ale eksponujących 
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ten fakt między innymi przez prowadzenie kampanii reklamowej np.: na 

obiektach sportowych (boiska szkolne). 

c) Dofinansowanie pikników rodzinnych , festynów w zależności od potrzeb 

środowisk lokalnych i szkolnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „ Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”  

 

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 jak również 

problemy narkomanii  pomocy psychologicznej  i terapeutycznej 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.: 



 18 

pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, policjantów oraz członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

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. 
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V. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII  W GMINIE LIPNO NA 2013 ROK 

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.  

Pokrywanie kosztów za uczestników 

podejmujących terapię odwykową (koszty 

dojazdu). 

 

 

styczeń - grudzień 

 

 

1.520 zł 

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,  

- dystrybucje ulotek, broszur, materiałów 

oświaty zdrowotnej,  

- wygłaszanie prelekcji, pogadanek, 

- organizacji konkursów w placówkach 

szkolnych i kulturalnych  

przy współpracy psychologa oraz Placówki 

Terenowej Sanepid. 

 

 

 

 

styczeń – grudzień 

 

 

 

 

500 zł 

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, piłki 

siatkowej, piłki siatkowej plażowej nie tylko 

odbywających się bez alkoholu ale w 

szczególny sposób eksponujących fakt imprez 

 

 

styczeń – grudzień 

 

 

3000 zł 
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bezalkoholowych . Imprezy sportowe w roku 

2012 odbywać się będą pod hasłem „Unikam 

zagrożeń uprawiam sport.” oraz 

sfinansowanie seminarium informacyjno – 

propagandowego z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej pt. „ UWAGA POŻAR” , 

w tym : Omówienie przyczyn powstawania i 

rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem 

zdarzeń wynikających  po nadużyciu 

alkoholu i środków odurzających. 

  
 
IMPREZY SPORTOWE POD HASŁEM „ UNIKAM ZAGROŻEŃ UPRAWIAM SPORT” 
 
 

Turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o puchar Wójta Gminy Lipno 

 

Przedmiot Ilość Wartość- 

cena/zł. 

Puchary, statuetki, dyplomy  
- 4 puchary 

- 2 statuetki 

6 350 

Nagrody – piłki, sprzęt sportowy 25 2000 

Stroje sportowe: 

- Komplet sportowy piłkarski (11 szt.) 

- komplet bramkarski z rękawicami (1 szt.) 

- koszulki (znaczniki – 15 szt.)  

12 kpl. x 3 drużyny 3800 

Napoje – woda mineralna i art. spożywcze  Dla 150 zawodników  800 

Grochówka, naczynia Dla 150 zawodników  730 

Inne wyposażenie: 
- lód sztuczny - spray (2 szt.) 

- siatki do noszenia piłek (3 szt.) 

- siatka na bramki piłkarskie (1 kpl). 

- pompka do piłek (1 szt.) 

 450 

  8130 

 

 

Turniej piłki siatkowej drużyn sołeckich o puchar Wójta Gminy Lipno 

 

Przedmiot Ilość Wartość- 

cena/zł. 

Puchary i statuetki 
- 4 puchary 

- 2 statuetki  
6 

350 

Dyplomy i tonery do drukarki 20 dyplomów 

1 kpl. tonerów 

300 

Nagrody (np. siatka do siatkówki plażowej, linie do 

siatkówki plażowej, piłki siatkowe i inne) 
- 

1800 

http://www.paak.com.pl/index.php?sc=d&d=4&page=2&sort=a1&g=&q=&i=1334#i1334
http://www.paak.com.pl/index.php?sc=d&d=18&page=1&sort=a1&g=&q=&i=1622#i1622
http://www.paak.com.pl/index.php?sc=d&d=18&page=1&sort=a1&g=&q=&i=2729#i2729
http://www.paak.com.pl/index.php?sc=d&d=18&page=1&sort=a1&g=&q=&i=2729#i2729
http://www.paak.com.pl/index.php?sc=d&d=18&page=1&sort=a1&g=&q=&i=1769#i1769
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Stroje sportowe    dla 3 drużyny 2000 

Napoje – woda mineralna i art. spożywcze  dla 150 osób 350 

Grochówka z pieczywem  + naczynia jednorazowe dla 150 osób 750 

  5550 

 

 

 

 

 

Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Lipno 

 

Przedmiot Ilość Wartość- 

cena/zł. 

Puchary ( 3 kategorie ) 9 450 

Dyplomy  20 30 

Nagrody: 

- akcesoria sportowe 

9 500 

Wyposażenie (piłki, siatki, okładziny itp.) Wg potrzeb 1000 

Grochówka z pieczywem  + naczynia jednorazowe Na 70 osób 350 

Napoje – woda mineralna i art. spożywcze  Wg potrzeb 100 

  2430 

 

Zawody sportowe dla dzieci połączone z organizacją Dnia Dziecka – Zespół Szkół w Radomicach 

 

Przedmiot Ilość Wartość- 

cena/zł. 

Puchary i statuetki 

- 3 szt. w kategorii dziewcząt (szkoła podstawowa) 

- 3 szt. w kategorii chłopców (szkoła podstawowa) 

- 3 szt. w kategorii dziewcząt (gimnazjum) 

- 3 szt. w kategorii chłopców (gimnazjum) 

12 450 

Dyplomy  30 

dyplomów 

45 

Nagrody w zawodach sportowych oraz organizowanych konkursach 

dla dzieci (akcesoria sportowe oraz elektronika użytkowa itp.) 

W zależności od 

ilości dyscyplin i 

konkursów 

2000 

Napoje – woda mineralna i art. spożywcze  W zależności od 

ilości uczestników 
500 

Mini wesołe miasteczko 1  2500 

Grochówka z pieczywem  + naczynia jednorazowe 1  700 

  6195 

 

Organizacja imprezy edukacyjno – integracyjnej na zakończenie lata w Radomicach 

 

Przedmiot Ilość Wartość- 

cena/zł. 

Napoje i art. spożywcze   300 

Wynajem mini wesołego miasteczka   2500 

Zespół muzyczny  1200 

Wynajem wyposażenia i sprzętu nagłaśniającego  

(namioty, ławki, parasole)  

 300 
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Turniej strzelecki 1 500 

Nagrody – turniej strzelecki (akcesoria sportowe lub elektronika 

użytkowa) 

3 300 

Nagrody w organizowanych konkursach dla dzieci  3 300 

Grochówka z pieczywem  + naczynia jednorazowe Na 200 

osób 

750 

  6150 

 

Łącznie  

 

Turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o puchar Wójta Gminy Lipno 8130 

Turniej piłki siatkowej drużyn sołeckich o puchar Wójta Gminy Lipno 5550 

Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Lipno 2430 

Zawody sportowe dla dzieci połączone z organizacją Dnia Dziecka w Radomicach 6195 

Organizacja imprezy edukacyjno – integracyjnej na zakończenie lata w Radomicach 6150 

 28 455 

 

 

4.  Dofinansowanie wyjazdów na dni skupienia 

modlitewnego do Sanktuariów Kultu 

Maryjnego w ramach kampanii „Miesiąc 

sierpień- miesiącem trzeźwości”. Nawiązanie 

współpracy z instytucjami i organizacjami w 

celu współorganizacji tych form. 

 

 

sierpień 

 

 

3000 zł 

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” tj.: 

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. 

 

 

 

styczeń - grudzień 

 

 

 

11700 zł 

6. 

 

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: 

 

 

 

 

lipiec – sierpień  
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- sfinansowanie Akcji Lato 2013   

przewodników, wstępów połączonych z 

treściami profilaktycznymi). 

5.000 zł 

 

7.  Zakup paczek świątecznych dla 50 dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych 

grudzień 5.000 zł 

8. 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. 

 

 

styczeń - grudzień 

 

 

500 zł 

9. Współfinansowanie telefonu Kujawsko 

Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „ Niebieska Linia” 

 

styczeń - grudzień 

 

610 zł 

10. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  przy 

Urzędzie Gminy Lipno (wynagrodzenia 

specjalistów, zakup materiałów - kredki, farby, 

papier itp.) oraz utrzymanie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(wynagrodzenia). 

 

 

styczeń - grudzień 

 

 

46.515 zł 

11. Zakup materiałów piśmiennych, delegacje, 

szkolenia członków GKRPA w Lipnie. 

styczeń - grudzień 1.200 zł 
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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 

§ 4170 46.100 zł 

§ 4210 42.410 zł 

§ 4300   10.610 zł 

§ 4390   1.520 zł 

§ 4430 160 zł 

§ 4700    1. 200 zł 

 

RAZEM: 102.000 zł 

 

 

 


