
UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną 
częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Łambinowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.), art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z integralną 
częścią poświęconą realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Programy te są częścią gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz 
z harmonogramem działań i preliminarzem wydatków, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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                                                               Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23/2018 

                                                   z dnia 20 grudnia 2018r. 
 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW    

ALKOHOLOWYCH  
Z INTEGRALNĄ CZEŚCIĄ POŚWIECONĄ  REALIZACJI   

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA ROK 2019 

  DLA GMINY ŁAMBINOWICE 
 

 

I. Wstęp 
 

Podejmowanie zadań i realizacja przedsięwzięć z obszaru szeroko rozumianej 

profilaktyki uzależnień, a także działania prewencyjne z zakresu rozwiązywania problemów 

narkomani odbywają się w oparciu o założenia przyjmowanego przez Radę Gminy 

Łambinowice Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwalany corocznie program stanowi pragmatyczną 

podstawę dla wieloletniej praktyki w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień i 

wynikających z nich patologii społecznych. Celem podejmowanych działań są prerogatywy 

uzyskiwania wpływu na warunki pomniejszenia szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, 

narkomanią i przemocą w rodzinie. 

Samorząd Gminny pełni kluczową rolę w określeniu kierunków budowy integralnego 

sytemu profilaktyki m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków finansowych, a także 

przez określenie priorytetowych zadań przyjętych do realizacji w danym roku 

kalendarzowym. Realizacja postulowanych przedsięwzięć w roku kalendarzowym 2019 

finansowana będzie w głównej mierze ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- na podstawie przepisów  ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zadania z zakresu profilaktyki realizowane są poprzez wzajemną współpracę takich 

instytucji jak: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Łambinowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz  gminnych jednostek oświaty i 

kultury, a także innych środowisk, osób i organizacji społecznych podejmujących 

profilaktyczną działalność informacyjną i interwencyjną. 

Intencją i bezpośrednim celem w podejmowanych działaniach jest przede wszystkim 

ograniczanie szkód spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w aspekcie: 

zdrowia, bezpieczeństwa publicznego,  zmniejszenia problemów  przemocy i przestępczości 

w rodzinie, problemów ubóstwa, bezrobocia oraz problemów zagrożeń najmłodszego 

pokolenia używkami o charakterze psychoaktywnym.  

 Wiele z cyklicznie realizowanych przedsięwzięć i działań cieszy się ugruntowanym 

zainteresowaniem i tradycją, a także stanowi gwarant pozytywnych i wymiernych efektów 

profilaktycznych. 

 Odniesieniem w budowaniu corocznego katalogu działań, wchodzących w skład 

proponowanego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom jest coroczna 

diagnoza gminnych zasobów jak i powstałych problemów. Bazą do analizy mogącej pomóc w 

rozpoznaniu istotnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki jak i prewencji 

współczesnych zagrożeń, są informacje przedkładane przez instytucje i środowiska w sposób 
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bezpośredni bądź pośredni zajmujące się przedmiotową problematyką. Przyjęcie do realizacji  

adekwatnych zadań,  jest efektem także deklarowanej ich społecznej skuteczności jak i 

atrakcyjności. 

 Merytoryczną konkluzją przedstawianej mikro diagnozy gminnych zasobów i 

problemów z obszaru zagrożeń i dysfunkcji społecznych- jest sformułowany szczegółowy 

harmonogram oddziaływań na rok 2019.  

 

Diagnoza stanu problemów, zagrożeń,  patologii jak i zasobów  społecznych w Gminie 

Łambinowice w oparciu o dane zebrane w  2018r. 
 

Przeciwdziałanie jak i rozwiązywanie problemów używania substancji 

psychoaktywnych przez dorosłych i młodzież, a w konsekwencji także problemów przemocy 

w rodzinie-  należy do zadań poszczególnych instytucji i wzajemnej ich współpracy.              

Do spektrum współdziałających organów należą niewątpliwie: Gminna Komisja  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariat Policji, 

gminne jednostki oświaty, kultury i sportu, a także inne instytucje, przedstawiciele i 

organizacje zaangażowane w realizację zadań szeroko pojętej profilaktyki i prewencji. 
 Uchwalany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii zorientowany jest między innymi na integrowanie działań w/w 

podmiotów oraz wspólne wyznaczenie kierunków wzajemnej współpracy i wymiany 

doświadczeń. Praktyczny aspekt formułowanych zadań ma na celu przede wszystkim 

zmniejszenie zagrożeń związanych z używaniem, nadużywaniem i uzależnieniem od 

substancji psychoaktywnych. 

Definiując szczegółowy harmonogram zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r., jako podstawę 

przyjmuje się pozyskane dane m.in. z obszarów: ilości mieszkańców, struktury szkolnictwa, 

ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dane dotyczące prac Komisji, naruszania 

prawa i porządku publicznego w związku ustawą o wychowaniu w trzeźwości, dane z 

Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące udzielonej pomocy rodzinom z problemem 

alkoholowym, informacje związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii. 
 

 

 

Diagnoza 
 

II. Dane liczbowe dotyczące ilości mieszkańców, struktury szkolnictwa, ilości punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych.  
 

a) Ludność 
Przyjmując dane na dzień 30.11.2018r., na terenie Gminy Łambinowice zamieszkuje 

7386 stałych mieszkańców, w tym 3538 mężczyzn i 3848 kobiet. Statystyka stałych 

mieszkańców Gminy w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia się następująco: 
 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 81 94 175 
3 28 30 58 
4-5 60 56 116 
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6 39 47 86 
7 40 43 83 
8-12 156 193 349 
13-15 94 105 199 
16-17 65 62 127 
18 41 53 94 
19-65 2450 - 2450 
19-60 - 2110 2110 
pow. 65 484 - 484 
pow. 60 - 1055 1055 
Ogółem 3538 3848 7386 

 

 

 

 

b) Szkolnictwo 
 

Struktura szkolnictwa oraz placówek oświatowo- wychowawczych na terenie Gminy 

Łambinowice na dzień 30.11.2018r. przedstawia się i kształtuje następująco: 
 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach- 260 uczniów, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach- 65, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mańkowice- 57, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa Jasienica Dolna- 59, 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasocicach- 60, 
 

- Publiczne Gimnazjum w Łambinowicach- 63, 
 

- Liceum Ogólnokształcące w Łambinowicach- 0, 
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasienicy Dolnej- 0, 
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bielicach- 0, 
- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Łambinowicach- 0, 
- Zespół Szkół w Łambinowicach- 0, 
- Branżowa Szkoła I Stopnia- 34, 
 

- Publiczne Przedszkole w Jasienicy Dolnej- 25, 
- Publiczne Przedszkole w Łambinowicach- 104, 
- Publiczne Przedszkole w Mańkowicach- 13, 
- Publiczne Przedszkole w Bielicach- 25, 
- Publiczne Przedszkole w Lasocicach- 23, 
- Publiczne przedszkole w Sowinie- 13. 
 

 Łączna liczba uczniów i wychowanków powyższych placówek oświatowo- 

wychowawczych wynosi 801 osób. 
 

c) Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
 

Rada Gminy Łambinowice w 2018r. przyjęła uchwałę Nr XXXIX/313/2018 z dnia      

6 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na ternie Gminy Łambinowice.  
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia    

26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 487ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Na terenie Gminy Łambinowice ustala się liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości - 28; ( z czego wykorzystano 20)  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości - 28; (z czego 

wykorzystano 16) 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości - 28. (z czego wykorzystano 16) 

§ 2. Na terenie Gminy Łambinowice ustala się liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:  

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości - 15;  (z czego wykorzystano 2) 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości - 15;  (z czego 

wykorzystano 0) 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 15. (z czego wykorzystano 2) 

Straciła moc uchwała Rady Gminy Łambinowice Nr XV/84/08 z dnia 27 marca 2008r. w 

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)).  

 

d) Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu oraz kontrola zasad 

obrotu napojami alkoholowymi 

 

Działania Gminnej Komisji pozostają ukierunkowane na realizację ograniczeń 

związanych z zasadą racjonalnej dostępności alkoholu na lokalnym rynku. Realizowany 

pozostaje system utrudnień w zakresie zakupu i spożycia napojów alkoholowych.  

Rada Gminy Łambinowice w 2018r. przyjęła uchwałę Nr XXXIX/314/2018 z dnia      

6 września 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie gminy Łambinowice  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą znajdować  się  w  bezpośrednim  

sąsiedztwie: 

a)  miejsc  komunikacji  publicznej, 

b)  szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

c)  obiektów  sakralnych. 
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§ 2. Przez bezpośrednie sąsiedztwo należy rozumieć usytuowanie punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych na granicy z działką sąsiednią, na której zlokalizowane są obiekty 

wymienione w § 1 niniejszej chwały.  

 

Straciła moc uchwała Rady Gminy   Nr   XXIII/151/93  z  dnia  29 lipca  1993  roku  i          

Nr   XXV/177/93   z  dnia  12  listopada  1993  roku w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łambinowice. 

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są po uprzednim zaopiniowaniu przez 

Komisję, zgodnie z ustalonymi limitami przez Radę Gminy.  

Komisja przeprowadziła w 2018 roku kontrole placówek handlowych pod względem 

przestrzegania zasad handlu i obrotu napojami alkoholowymi co do których zachodziło 

podejrzenie naruszenia przepisów ustawowych. W myśl uwrażliwiania oraz edukacji 

podmiotów prowadzących działalność handlową i obrót napojami alkoholowymi przy 

pomocy zewnętrznych edukatorów przeprowadzono w 2017r. cykl szkoleń sprzedawców pod 

kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Szkolenia tego typu powtarzane są co kilka lat celem przybliżenia zmian 

legislacyjnych.   

 

III. Dane z Policji dotyczące naruszeń prawa i porządku publicznego mającego związek 

z używaniem alkoholu i narkotyków. 
 

Informacja z działań Posterunku Policji w Łambinowicach dotyczących aspektów 

prawnych, związanych m.in. z przestępstwami i naruszeniami z obszaru ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakres naruszeń prawa i 

wykroczeń za okres od 01.01.2018r. do 24.11.2018r. przedstawia się w następujący sposób. 
Ogólna liczba osób doprowadzanych do wytrzeźwienia- 12, w tym mężczyzn- 11, 

kobiet- 1, nieletnich- 0. Liczba osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 

rodzinie będąc pod wpływem alkoholu- 24. Ilość informacji przekazanych do Gminnej 

Komisji    RPA- 23, do Ośrodka Pomocy Społecznej- 24, do Zespołu Interdyscyplinarnego- 

24, PCPR-1, Sąd Rejonowy w Nysie- 8. Liczba prowadzonych procedur w ramach 

Niebieskiej Karty- 24. Liczba kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych w 

związku z handlem alkoholem- 23. 
Przestępstwa drogowe, dotyczące nietrzeźwych i kierujących: czynów 23, z czego art. 

178a § 1 kk- 7. Przestępstwa z art. 207 § 1 kk (znęcanie)-8. Ogólna liczba zaistniałych 

wykroczeń art. 43 ust. 1 uwpa- 14, RSOW- 0, MKK- 5, Pouczenia- 9. Wykroczenia drogowe 

dotyczące nietrzeźwych i kierujących art. 86 § 2 kw- 3, art. 87 § 1 kw- 2. 

Liczba wezwań Policji dotyczących interwencji związanych z alkoholem- 321, 

interwencje domowe- 92, interwencje publiczne- 229. 
 

 

IV. Dane dotyczące prac Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018r. prowadziła 

czynności wyjaśniające wobec 46 osób. Większość prowadzonych spraw odnosi się do 

nowych wniosków- 30, jak i informacji w stosunku do osób kierowanych do Komisji w 

minionych latach- 16. Komisja w ramach działalności przeprowadza rozmowy interwencyjno- 

motywujące mające nakłonić do podjęcia  leczenia. Udzielane są ogólne jak i konkretne 

informacje dotyczące możliwości podjęcia  leczenia. Komisja pośredniczy w uzyskaniu 
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pierwszego kontaktu ze specjalistycznymi placówkami lecznictwa odwykowego. W toku 

postępowań przeprowadzane są czynności zmierzające do ustalenia faktycznego stanu. 
W ramach spotkań Komisji przeprowadzane są rozmowy motywujące i nakłaniające 

uczestników do podjęcia leczenia odwykowego. Gminna Komisja w swoich działaniach oraz 

procedurze współpracy z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przemocy w Rodzinie- 

podejmuje także interwencje wobec sprawców przemocy domowej- mające charakter 

motywujący do leczenia.  
Bieżąco w stosunku do 6 osób podjęto decyzję o skierowaniu wniosków do Sądu 

celem orzeczenia obowiązku poddania ich leczeniu odwykowemu,  w kolejnych  przypadkach 

trwa procedura wyjaśniająca. W innych przypadkach czasowo odroczono postępowanie z 

uwagi na złożone deklaracje abstynencji, leczenia bądź dalsze czynności.   
Skład Komisji stanowią osoby profesjonalnie przygotowane i przeszkolone do 

rozpoznawania problemów związanych z zagrożeniami i patologią życia społecznego. W 

ramach zespołu Komisji znajdują się: pedagog, lekarz, kurator, pracownik socjalny, policjant, 

osoba duchowna. 
 Gminna Komisja w roku 2018 przeprowadziła kontrole interwencyjne placówek 

handlujących napojami alkoholowymi. W 2017r. objęto szkoleniami sprzedawców w świetle 

ogólno przyjętych przepisów ustawy, zasad handlu i obrotu napojami alkoholowymi. 

Szkolenia tego typu powtarzane są co kilka lat celem przybliżenia zmian legislacyjnych oraz 

obowiązujących przepisów ustawy.  

 

V. Dane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące udzielonej pomocy dla 

osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania Interdyscyplinarnego Zespołu 

ds. Przemocy w Rodzinie. 
 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach w 2018 roku udzielił pomocy 

finansowej w różnych formach  dla 24 rodzin z problemem alkoholowym. Rodzaj, forma i 

zakres przyznawanej pomocy dostosowano do potrzeb rodzin, uwzględniając również 

realizację świadczeń rzeczowych w formie zakupu żywności lub opału. 

 Celem objęcia pomocą w ramach kompetencji Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łambinowicach wystosowano 11 pism dotyczących 11 osób. 

W 9 przypadkach przemocy w rodzinie, której podłożem jest problem alkoholowy udzielano 

pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta” współpracując w tym zakresie z Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Łambinowicach. 

 Z 2 osobami zawarto kontrakt socjalny mający na celu podjęcie leczenia 

odwykowego. Rodziny z problemem alkoholowym otrzymały pomoc w formie porad, 

wskazówek, informacji.  

 Poradnictwo świadczone było osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu  problemów życiowych. W przypadku 1 osoby 

uzależnionej od alkoholu  pracownik socjalny ustalił termin przyjęcia na terapię oraz  

skontaktował się z lekarzem rodzinnym w celu wydania skierowań na leczenia odwykowe 

uzależnienia alkoholowego. 

 Osoby lub rodziny z problemem alkoholowym otrzymały pomoc w formie pracy 

socjalnej, która realizowana jest w odniesieniu do indywidualnej aktywności klienta. 

 

 

VI. Dane dotyczące problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy Łambinowice. 
 

W obszarze Gminy Łambinowice działają nadal dwa Niepubliczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej „Vita” w Łambinowicacj i „ Sanmed” w Jasienicy Dolnej. Członkiem Gminnej 
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Komisji jest lekarz z ośrodka NZOZ „Vita” w Łambinowicach, wspierający jej działania 

poprzez konsultacje i wstępną diagnozę osób zgłaszanych do Komisji. 
Dostępność pomocy w formie informacyjno- konsultacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków, pozostaje realizowana przez dyżury pełnomocnika. Działalność 

opiera się na poradnictwie adresowanym do osób i rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym i narkomanią. 

  
VII. Zagrożenia spowodowane używaniem alkoholu i innych środków uzależniających  

przez młodzież Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.  
 

Oddziaływania edukacyjno- profilaktyczne adresowane są przede wszystkim do 

ludzi młodych, mając na celu ochronę ich przed szkodliwymi skutkami używania substancji 

psychoaktywnych. Priorytetowo traktowana jest działalność informacyjna, szkoleniowa, a 

także zmierzająca do podnoszenia szeroko rozumianej świadomości społecznej w zakresie 

zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

 Działania Komisji pozostają ukierunkowane na wskazaną przez pedagogów realizację 

rekomendowanych programów profilaktycznych oraz programów autorskich proponowanych 

przez lokalne środowiska szkolne i społeczno- wychowawcze. Oddziaływania adresowane do 

kolejnych młodych pokoleń młodzieży,  koncentrują się na nauce i kształtowaniu 

podstawowych wartości i umiejętności psychologicznych takich jak: odpieranie presji 

środowiska nakłaniającego do picia, wiedza na temat perspektyw zdrowego życia, ćwiczenia 

osobistych umiejętności psychologicznych rozumienia i akceptacji siebie. 
System profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wspierany przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  oparty pozostaje na wzajemnie 

kompleksowych działaniach: szkół, klubów sportowych, ośrodków kultury oraz rad sołeckich 

naszej gminy. Dodatkowym celem profilaktycznej działalności pozostaje pomoc w 

organizacji miejsc i środowisk, skupiających wokół siebie młodzież i proponujących 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Wspierane są świetlice mające charakter 

środowiskowy i proponujące różnego rodzaju formy profilaktycznych oddziaływań.  
Kontynuuje się i nadal zaleca udział w profilaktycznych kampaniach społecznych 

takich jak: „Zachowaj trzeźwy umysł ” „ Postaw na rodzinę”, mających za zadanie 

uwrażliwienie młodzieży na podstawowe problemy i wiedzę o uzależnieniach, a także pomoc 

w funkcjonowaniu osobom borykającym się z problemami uzależnień. 
Działalność informacyjna i programowo- szkolenia, nastawiona jest na ustawiczne 

podnoszenie świadomości w zakresie rozumienia powyższych problemów patologii 

społecznych jak i radzenia sobie z nimi. Oddziaływania profilaktyczne nadal skierowane 

pozostają przede wszystkim  do młodego pokolenia uczniów i dzieci, warunkując w nich 

kształtowanie podstawowych umiejętności zdrowego stylu życia. 
Wspierać należy środowiska proponujące alternatywne formy spędzania wolnego 

czasu i  eksponując jednocześnie przy tej okazji hasła i programy o tematyce profilaktyczno- 

prozdrowotnej.  

Działania profilaktyczne w szkołach gminy, w głównej mierze koordynowane  

pozostają przez pedagoga, będącego jednocześnie członkiem gminnej komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych.  Zadania profilaktyczne realizowane w szkołach 

przez pedagoga pozostają zgodne z jego planem pracy, realizowanym wspólnie z 

wychowawcami innych klas.  

Pod patronatem i koordynacją pedagoga Zespół Szkół w Łambinowicach, 

będącego jednocześnie członkiem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018r. odbyły się następujące programy oraz  akcje profilaktyczne:  
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Udział szkoły w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy umysł”; Program „Nie 

piję bo TAK”; Program „Nie spal się na starcie!”; „Cybernauci” kompleksowy projekt 

kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci; Cyfrowobezpieczni.pl  –    Bezpieczna Szkoła 

Cyfrowa; Ogólnopolska akcja Amnesty International, pod  hasłem  „Wszyscy ludzie rodzą się 

wolni i równi”; Akcja Odpowiedzialność prawna nieletnich – spotkanie z policjantem; W 

ramach programu  Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań 

w sieci. W ramach spotkania zostały przedstawione praktyczne modele zachowań w sytuacji 

zarówno nadużywania  Internetu jak i niebezpiecznych zachowań w sieci; Spektakl 

profilaktyczny „Labirynt” w wykonaniu Teatru Kurtyna z Krakowa; Warsztaty profilaktyczne 

poświęconych nienawiści oraz agresji w Internecie, potocznie określanych jako hejt. Celem 

głównym zajęć było zminimalizowanie zachowań agresywnych w sieci oraz zbudowanie 

pożądanej postawy względem hejtu. Realizatorem warsztatów było biuro „Genesis” z 

Krakowa; „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”  i apel na 

temat „Cyberprzemoc to też przemoc.”; „Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości”- 

szkolenie dla nauczycieli; Cyfrowobezpieczni.pl  –   Bezpieczna Szkoła Cyfrowa; Światowy  

Dzień Bez Tytoniu  2018 – Przemarsz Profilaktyczny; Spotkanie z policjantami w ramach 

akcji „Bezpieczne wakacje”. Akcja „Jabłko albo cytrynka” w ramach Kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł – akcja z policją skierowana do kierowców; Akcja Bez dowodu nie kupisz – 

akcja z policją skierowana do sprzedawców alkoholu; Akcja Bezpieczna droga do szkoły – 

spotkanie z policjantem; Warsztaty psychologiczne  „Używki – nie dziękuję ” Realizatorem 

warsztatów było biuro „Genesis” z Krakowa; Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego; 

Cyfrowo bezpieczni rodzice – spotkanie z rodzicami w ramach projektu 

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bielicach w 2018r. odbyły się następujące 

programy oraz akcje: Udział szkoły w kampaniach ogólnopolskich , „Zachowaj Trzeźwy 

umysł”; Program „Nie piję bo TAK”; Program „Nie spal się na starcie!”; „Cybernauci” 

kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci; Cyfrowobezpieczni.pl  -

Bezpieczna Szkoła Cyfrowa; Program Chronimy Dzieci -  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; 

Odpowiedzialność Prawna Nieletnich- spotkanie z policją; Konkurs na plakat " Tworzymy 

Kulturę Szacunku w Sieci; Dzień Bezpiecznego Internetu; Spektakl profilaktyczny „Tu rządzi 

kot” – Teatr Kurtyna z Krakowa; Narkotyki – teraźniejszość bez przyszłości- szkolenie dla 

nauczycieli przeprowadzone przez policję w oparciu o narko-teczkę; Cybernauci - spotkanie 

dla rodziców; Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 – udział szkoły w kampanii- konkurs 

plastyczno – literacki „Autoportret”; Spektakl edukacyjno – profilaktyczny Cyberprzestrzeń 

Teatr Bajaderka; Bezpieczne wakacje- spotkanie z policjantem; Szkolny Dzień 

Bezpieczeństwa Cyfrowego; Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”- spotkanie z policjantem; 

Program profilaktyczny NOE; Akcja społeczna „Nie spal się na starcie”; Cyfrowobezpieczni 

rodzice- spotkanie z rodzicami; Odpowiedzialność karna nieletnich – spotkanie z policjantem; 

Warsztaty psychologiczne  „By nie nienawidzić w sieci”. Realizatorem warsztatów było biuro 

„Genesis” z Krakowa;  

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jasienicy Dolnej w 2018r. odbyły się 

następujące programy oraz  akcje profilaktyczne: Udział szkoły w kampanii ogólnopolskiej, 

„Zachowaj Trzeźwy umysł”; Program „Nie piję bo TAK”; Program „Nie spal się na starcie!”; 

„Cybernauci” kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci; 

Cyfrowobezpieczni.pl  –    Bezpieczna Szkoła Cyfrowa;  Program Chronimy Dzieci -  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; Odpowiedzialność karana nieletnich- spotkanie z policją; 

Konkurs na plakat "Tworzymy kulturę szacunku w sieci"; Dzień Bezpiecznego Internetu; 

Spektakl profilaktyczny „Tu rządzi kot” – Teatr Kurtyna z Krakowa; Narkotyki-  

teraźniejszość bez przyszłości- szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez policję w 

oparciu o narko-teczkę; CYBERNAUCI - spotkanie dla rodziców; Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2018 – udział szkoły w kampanii- konkurs plastyczno – literacki „Autoportret”; Spektakl 

Id: HLNCV-KSMLW-NAHOQ-DYLNF-YSRSH. Podpisany Strona 8



edukacyjno – profilaktyczny Cyberprzestrzeń Teatr Bajaderka; Bezpieczne wakacje- 

spotkanie z policjantem; Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego; Akcja „Bezpieczna 

droga do szkoły”- spotkanie z policjantem; Program profilaktyczny NOE; Akcja społeczna 

„Nie spal się na starcie”; Odpowiedzialność karna nieletnich – spotkanie z policjantem; 

Warsztaty psychologiczne  „By nie nienawidzić w sieci”. Realizatorem warsztatów było biuro 

„Genesis” z Krakowa. 

Ponadto w grudniu 2018r. planowane są jeszcze trzy spektakle profilaktyczne w 

każdej ze szkół, których realizatorem będzie Teatr Kurtyna z Krakowa. 

 

 Gminna Komisja współuczestniczy we wsparciu wielu przedsięwzięć profilaktycznch 

realizowanych przez szkoły. Uczniowie biorą udział w corocznym programie 

profilaktycznym "NOE". Realizatorem programu jest p.  Mariusz Kajda Dyrektor Ośrodka 

„Monar” Terapii i Rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków w Krakowie. Celem 

programu jest przede wszystkim przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych 

panujących wśród młodzieży. Ma on również motywować do podejmowania osobistych 

postanowień  o zaniechaniu danego działania oraz ukazywać sprzeczności między cenionymi 

wartościami,  a zachowaniami alkoholowymi. Podsumowaniem realizacji programu Noe 

 jest jak co roku, specjalnie przygotowane sprawozdanie, w którym znajdują się analizy 

zachowań młodzieży i zestawienia poszczególnych odpowiedzi z ankiety 

przeprowadzonej podczas spotkania.  

 Opracowanie szczegółowe badań ankietowych w ramach programu NOE 

przedstawiono w raporcie z dnia 29.10.2018r. Szkoły biorące udział w programie to: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w 

Bielicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasienicy Dolnej. Osoby badane : uczniowie 

klas VIII, próba N = 53 osoby, w tym 35 dziewcząt i 15 chłopców. 3 osoby nie zaznaczyły 

odpowiedzi.  

W tym nieznacznym spektrum szeroko rozumianej profilaktyki i przedsięwzięć, 

adresowanym do młodzieży, patronatem zostają objęte imprezy adresowane do lokalnych 

środowisk sołeckich, oświatowych i sportowych. Wsparcie zyskują uniwersalnie rozumiane 

inicjatywy oddolne i środowiskowe, w charakterystyczny sposób eksponujące rozważaną 

problematykę,  jak i aspekty zdrowego stylu życia.   

 

 

VIII. Zasoby i obszary oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii i zjawiska przemocy.  
 

 Zadania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koncentrują 

się na zamierzeniach i działaniach w obszarze edukacji społecznej i rozwiązywania szeroko 

rozumianych problemów uzależnień i przemocy. Gminna Komisja pozostaje ukierunkowana 

na realizację zadań związanych z  dalszą edukacją społeczną w zakresie rozumienia zjawisk 

związanych z problemami używania substancji psychoaktywnych jak i problemami 

uzależnień behawioralnych.  
Niezmienne dla zadań podmiotowych Gminy, pozostają zamierzenia i postulaty w 

zakresie rozwiązywania powyższych problemów:  

 

1. Współdziałanie Komisji z Placówkami Lecznictwa Odwykowego w województwie 

opolskim, innymi placówkami lecznictwa osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

a także ośrodkami terapii osób mających problemy z przemocą i uzależnieniami 

behawioralnymi.    
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2. Współdziałanie z Policją mające na celu przeciwdziałanie i powstrzymanie zjawiska 

przemocy w rodzinie i społeczeństwie. 
3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łambinowicach oraz działającym w jego 

strukturach Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy- celem 

wspólnego rozpoznania środowisk dotkniętych problemami alkoholizmu i przemocy. 
4. Kontynuowanie działalności motywacyjno- interwencyjnej i informacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. 
5. Wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw oraz imprez mających odniesienie 

profilaktyczne. 
6. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej społeczeństwa i młodzieży.  
7. Działania kontrolne placówek rynku obrotu napojami alkoholowymi i działalność 

informacyjna dotycząca edukacji w zakresie przestrzegania  zasad obrotu alkoholem.  
8. Inicjowanie nowych miejsc dla młodzieży, wspierania świetlic środowiskowych, 

organizacja zajęć w ramach nowo powstałych miejsc, organizacja terenów rekreacyjno- 

sportowych dla alternatywnego spędzania czasu przez młodzież.  
9. Współdziałanie z Ośrodkami Terapii Uzależnień, Poradniami Odwykowymi, 

Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w zakresie leczenia osób kierowanych, 

zagrożonych problemem narkomanii.  
10. Współdziałanie z Policją mające na celu powstrzymanie zjawiska narkomani. 
11. Kontynuowanie działalności informacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, 

udzielanie wsparcia i działalność informacyjna dla  członków rodzin doświadczających  

problemu narkomanii. 
12. Tworzenie warunków dla ewentualnego funkcjonowania grup samopomocowych 

związanych z problemami uzależnień. 
 

Skonkretyzowane działania i propozycje z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, mają odzwierciedlenie w załączonym poniżej 

harmonogramie zadań dla Gminy Łambinowice na rok 2019.  
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr III/23/2018 

Rady Gminy Łambinowice 

z dnia  20 grudnia 2018 r. 

 

HARMONOGRAM WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2019. 

  

L.P Treść zadania Sposób realizacji Środki 

finansowe 

Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni za 

realizację 

 

1. 

 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu, osób 

zagrożonych 

uzależnieniem od 

narkotyków, a także 

osób doświadczających 

zjawiska przemocy 

w rodzinie 

i społeczeństwie.  

 

1 .Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łambinowicach. Koszty 

związane z obsługą Komisji i jej funkcjonowaniem. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego, siedziby Spotkań 

Komisji. Wydatki związane z obsługą podmiotów 

realizujących stałe zadania profilaktyczne: 

 - wynagrodzenia członków Komisji 

 - wynagrodzenia osób zatrudnianych, 

 - wynagrodzenia osób przeprowadzających czynności 

w ramach dodatkowego pozyskania informacji, opinie 

biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

- delegacje, 

- utrzymanie rzeczowe pomieszczeń, 

- organizacja spotkań i zajęć. 

 

2.  Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz osób i działaczy 

organizacji i instytucji społecznych współpracujących 

z Komisją, w zakresie zdobywania nowych umiejętności 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii 

i przemocy w rodzinie. 

 

25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja d/s 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja,  

Pełnomocnik Wójta 
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3. Finansowanie współpracy Gminnej Komisji z Sądem 

Rejonowym w Nysie. Finansowanie współpracy 

z placówkami lecznictwa odwykowego. Koszty związane 

z diagnozowaniem i kierowaniem osób z problemem 

alkoholowym, narkomanii oraz przemocy do 

specjalistycznych placówek lecznictwa (badania 

w przedmiocie uzależnienia; pokrywanie kosztów lekarza 

i biegłego wydającego opinie). 

 

4. Zakup materiałów dydaktyczno- profilaktycznych, 

propagandowych oraz rzeczowych, służących 

propagowaniu profilaktyki problemów alkoholowych 

i narkomanii (m.in. w ramach przeprowadzonych 

kampaniach profilaktycznych) 

 

5. Współpraca merytoryczna Gminnej Komisji, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Punktu 

Konsultacyjnego oraz innych instytucji - w zakresie 

rozpoznawania rodzin, osób i środowisk dotkniętych 

problemem alkoholizmu, przemocy i narkomanii- celem 

udzielenia im pomocy terapeutycznej, socjalnej a także 

prawnej, w ramach szeroko rozumianego poradnictwa 

i wsparcia.  

 

6. Monitorowanie przebiegu terapii i leczenia osób, 

skierowanych przez Gminną Komisję do placówek 

lecznictwa odwykowego. W przypadkach uchylania się od 

terapii, występowanie z wnioskiem do Sądu o orzeczenie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu - wobec 

osób będących uczestnikami prowadzonych postępowań.  

 

7. Współdziałanie Gminnej Komisji, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy 

oraz Policji- w ramach procedury informacyjnej oraz 

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja, 

Pełnomocnik Wójta 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Pełnomocnik Wójta 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja d/s 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

 

 

 

Gminna Komisja, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 
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procedury Niebieskiej Karty. Rozpoznawanie czy osoby 

nadużywające alkoholu są sprawcami przemocy 

w rodzinie, składanie wniosków o ściganie ewentualnie 

popełnionego przestępstwa. 

Interdyscyplinarny 

Zespół ds. Przemocy 

w Rodzinie. 

 

2. 

 

a) Udzielenie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe 

oraz narkomanii, 

pomocy 

psychospołecznej 

i prawnej. Ochrona 

rodziny przed 

zjawiskiem przemocy. 

 

 

 

 

 

b) Pomoc społeczna 

osobom uzależnionym 

i ich rodzinom. Pomoc 

osobom dotkniętym 

ubóstwem 

i wykluczeniem 

społecznym. 

Integrowanie tych osób 

ze środowiskiem 

lokalnym 

z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu 

socjalnego. 

 

 

1. Działania zmierzające do poparcia i udzielenia 

wszelkiej pomocy merytorycznej i finansowej dla 

funkcjonowania i powstawania na terenie gminy grup 

samopomocowych typu AA, Al- Anon itp. anonimowych 

narkomanów i ofiar przemocy w rodzinie.  

Propagowanie spotkań grup samopomocowych dla osób 

uzależnionych oraz współuzależnionych w ramach 

mityngów. 

 

2. Dyżury specjalne w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym pełnione przez osoby przeszkolone 

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii 

i przemocy. 

 

3. Współpraca Gminnej Komisji z Ośrodkami Zdrowia 

(NZOZ) w Łambinowicach i Jasienicy Dolnej. Wymiana 

informacji w zakresie prowadzonego monitoringu stanu 

zdrowia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń i problemów uzależnień.  

 

4. Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łambinowicach pomocy socjalnej i społecznej- 

rodzinom ubogim z problemem alkoholowym, problemami 

przemocy i narkomanii w/g kryteriów ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

Gminna Komisja d/s 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Pełnomocnik Wójta, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodki Zdrowia 

m.in. „VITA” 

w Łambinowicach 

 

 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Łambinowicach 
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3. a) Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej dla dzieci, 

młodzieży  

i dorosłych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie i finansowanie realizacji programów 

profilaktycznych typu: „Zachowaj trzeźwy umysł" 

„Nasze Spotkania”, „Porozmawiajmy o agresji”, „Saper 

czyli jak rozładować agresję” lub innych o podobnej 

charakterystyce- rekomendowanych przez PARPA, 

Pełnomocnika Wojewody i Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja programów 

autorskich proponowanych przez instytucje i szkoły- 

uwzględniających problematykę alkoholu, narkomanii 

i przemocy. Szkolenia kadry osób realizujących programy.  

 

2. Realizacja w szkołach programu profilaktyki 

antyalkoholowej i antynarkotykowej „NOE”. 

Przeprowadzanie corocznych badań ankietowych 

monitorujących używanie substancji psychoaktywnych 

przez młodzież szkolną.  

 

3. Organizacja szkoleń dotyczących: problemów 

wychowawczych w rodzinie, zagrożeń młodego pokolenia- 

wynikającymi z używania narkotyków i alkoholu oraz 

przejawów zachowań agresywnych. Szkolenia adresowane 

do grona pedagogów, pracowników socjalnych, rodziców, 

młodzieżowych animatorów.  

Organizacja globalnych konferencji skupiających 

przedstawicieli różnych środowisk społecznych, a także 

gminnego samorządu lokalnego. 

 

4. Spotkanie edukacyjne adresowane do społeczności 

lokalnej- ze specjalistami oraz przedstawicielami instytucji 

i środowisk, zajmujących się profilaktyką. Cykle spotkań 

dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi. Imprezy 

alternatywne o charakterze profilaktycznym np. konkursy, 

happeningi, teatry profilaktyczne, koncerty, pogadanki itp. 

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.200 

 

 

 

 

 

1.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Wójt Gimny, 

Pełnomocnik Wójta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Łambinowicach 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja,  

Pełnomocnik Wójta 
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b) Prowadzenie zajęć 

o charakterze 

opiekuńczo- 

wychowawczym, 

socjoterapeutycznym 

i sportowym. 

W szczególności 

adresowanych do dzieci 

i młodzieży, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

problemów 

alkoholowych, zagrożeń 

narkomanią i przemocą 

w rodzinie, szkole 

i środowisku 

społecznym.  

 

 

 

 

 

 

5. Spotkania edukacyjno- informacyjne oraz 

pokontrolne dla sprzedawców napojów alkoholowych 

w świetle przestrzegania zasad i znowelizowanych 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

6.  Funkcjonowanie świetlic środowiskowych. Bieżące 

remonty i utrzymanie świetlic środowiskowych 

warunkujące ich istnienie i ciągłość pracy społeczno- 

środowiskowej. 

 

7. Wspieranie organizacji zajęć i warsztatów 

o charakterze kompensacyjnym, plastycznym, 

artystycznym oraz innych kółek zainteresowań 

młodzieżowych w istniejących miejscach i placówkach 

integracji społecznej (szkoły, świetlice, ogniska 

wychowawcze, remizy itp.) 

 

8. Organizacja imprez sportowych dla młodzieży 

mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, nie tylko 

odbywających się bez alkoholu ale w szczególny sposób 

eksponujących zdrowy styl życia bez środków 

uzależniających. Wspieranie finansowe Gminnej Rady 

Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – poprzez 

dofinansowanie prowadzenia cyklicznych zajęć 

sportowych i doposażenia w tej kwestii bazy materiałowo- 

sportowej.  

 

9.Wsparcie dla działań inicjujących organizację miejsc 

(terenów) o charakterze kulturalnym, profilaktycznym 

i rekreacyjno- sportowym, mogących w wyraźny sposób 

stwarzać alternatywę dla czynnego spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież. 

Organizacja imprez rozrywkowo- kulturalnych. 

1.500 

 

 

 

 

 

18.000 

 

 

 

 

1.500 

 

 

 

 

 

 

4.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Wójt Gminy, 

Pełnomocnik Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Rada 

Zrzeszenia 

Ludowych Zespołów 

Sportowych 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja 
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c) Uwzględnienie 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących 

w pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

Wspieranie finansowe w organizacji w/w imprez takich 

środowisk jak: szkoły, lokalne organizacje kulturalne, 

a także inne środowiska krzewiące kulturę i sport m.in. 

Rad Sołeckich.  

 

10.Dofinansowanie kolonii i obozów o charakterze 

terapeutycznym. Dofinansowanie wypoczynku dzieci 

z rodzin dotkniętych zjawiskami patologii społecznych. 

 

11.Organizacja przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Łambinowicach imprez, zajęć wychowawczych 

obejmujących swoją pracą także dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych.  

 

12.Akcje profilaktyczne o charakterze i wydźwięku 

społecznym typu „Narkotyki przegrywają”, „Dzień bez 

papierosa”. Finansowanie propozycji ze szkół i środowisk 

lokalnych przedsięwzięć i akcji mających charakter 

profilaktyczny. 

 

13. Wsparcie finansowe dla bieżącego funkcjonowania 

innych miejsc, ognisk, świetlic wychowawczych 

i środowiskowych realizujących zadania z zakresu 

profilaktyki na terenie całej Gminy Łambinowice.  

 

 

 

 

 

4.500 

 

 

 

2.500 

 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

4.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja,  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ła-ch 

 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 

 

 

Szkoły, Gminna 

Komisja 

 

 

 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja, 

Gminny Ośrodek 

Kultury, 

Lokalny Samorząd. 
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4. 
 
Współdziałanie 

z organami samorządu, 

organizacjami 

społecznymi 

i instytucjami 

w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, zjawiska 

przemocy i zjawiska 

wykluczenia 

społecznego.  
Wspomaganie działań 

instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu 

problemów narkomanii. 

1. Prowadzenie stałej współpracy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Policją i Samorządami Mieszkańców. 

2. Współpraca Gminnej Komisji z pełnomocnikiem 

w zakresie realizacji gminnego programu. 

 

3. Rozszerzanie współpracy z Kościołami 

i organizacjami charytatywnymi celem podjęcia 

wspólnych działań zmierzających do udzielenia pomocy 

psychospołecznej jak i wsparcia moralnego dla rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym, przemocy 

i narkomanii. 

 

4. Współdziałanie z instytucjami pomagającymi osobom 

doświadczającym wykluczenia społecznego, zagrożonym 

tym zjawiskiem i bezrobotnym- w realizacji programów 

pomocy psychologicznej i adaptacji zawodowej. 

Rozszerzenie współpracy ze schroniskiem dla osób 

bezdomnych w Bielicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bieżąco w ciągu 

roku 

Gminna Komisja, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Łambinowicach, 

Pełnomocnik 

Wójta,  

Lokalny Kościół 

 

 

 

 

Gminna Komisja, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Łambinowicach, 

Schronisko dla osób 

bezdomnych 

w Bielicach 

 

5. 

 

Ograniczenia dotyczące 

usytuowania punktów 

sprzedaży alkoholu. 

 

Zasady usytuowania punktów sprzedaży 

alkoholu na terenie Gminy Łambinowice są zgodne z 

uchwałę Nr XXXIX/314/2018 z dnia  6 września 2018r. w 

sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie gminy Łambinowice  

§ 1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą 

znajdować  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie: 

a)  miejsc  komunikacji  publicznej, 

b)  szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, 

c)  obiektów  sakralnych. 

 

  

 

 

Wójt Gminy, 

Rada Gminy 
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§ 2. Przez bezpośrednie sąsiedztwo należy rozumieć 

usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

na granicy z działką sąsiednią, na której zlokalizowane są 

obiekty wymienione w § 1 niniejszej chwały.  

 

 

6. 

 

Ograniczenia i zakazy 

dotyczące sprzedaży 

napojów alkoholowych 

oraz ich spożywania. 

 

a) zakaz spożywania napojów alkoholowych w punktach 

sprzedaży detalicznej oraz przed tymi punktami 

b) zakaz spożywania napojów alkoholowych przed 

punktami gastronomicznymi z wyjątkiem stałych tarasów. 

 

  

bieżąco w ciągu 

roku 

 

Wójt Gminy,  

Gminna Komisja 

  

7. 

 

Określanie warunków 

sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

 

Sprzedaż napojów alkoholowych może być 

prowadzona w punktach: 

a) przeznaczonych do spożywania poza miejscem 

sprzedaży: 

- w sklepach branżowych z napojami alkoholowymi 

- w wyodrębnionych stoiskach 

W kioskach branży spożywczej może być prowadzona 

wyłącznie sprzedaż piwa. 

b) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

- restauracjach, gospodach 

- barach gastronomicznych, kawowych 

- kawiarniach 

  

bieżąco w ciągu 

roku 

 

Wójt Gminy, 

Rada Gminy, 

Gminna Komisja 

 

8. 

 

Kontrola przestrzegania 

zasad obrotu napojami 

alkoholowymi. 

 

Prowadzenie kontroli placówek handlowych 

i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad 

sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych- 

w myśl przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także uchwał Rady 

Gminy. Podejmowanie interwencji w związku 

z naruszaniem przepisów określonych w ustawie oraz 

występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

  

bieżąco w ciągu 

roku 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 
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9. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bieżąca analiza 

ważności zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

 

1.Kontrola rejestrów wydanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

2.Naliczanie stosownych opłat wpłacanych do kasy 

Urzędu za zezwolenia. 

3.Udzielenie informacji dla podmiotów gospodarczych 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, 

dotyczących przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

  

bieżąco w ciągu 

roku 

 

Wójt Gminy, 

Gminna Komisja 

 

Odpowiedzialny 

pracownik UG 

 

10. 

 

Sprawozdawczość 

i diagnoza problemów 

alkoholowych, 

narkomanii dotyczących 

lokalnego środowiska 

gminy. 

 

1.Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji 

Gminnego Programu. 

 

2.Sporządzanie diagnozy zawierającej informacje o skali 

problemów alkoholowych, narkomanii i zjawisk 

przemocy na terenie Gminy. 

  

 

 

Gminna Komisja 

Pełnomocnik Wójta 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie liczby 

punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

 

Rada Gminy Łambinowice w 2018r. przyjęła uchwałę 

Nr XXXIX/313/2018 z dnia      6 września 2018r. w 

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy 

Łambinowice.  

§ 1. Na terenie Gminy Łambinowice ustala się liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:  

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

28; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu                   

(z wyjątkiem piwa) w ilości - 28; 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości - 28. 

   

Wójt Gminy 

Rada Gminy 

Gminna Komisja 
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§ 2. Na terenie Gminy Łambinowice ustala się liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:  

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

15;  

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu                   

(z wyjątkiem piwa) w ilości - 15;  

3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości – 15.  

 

 

12. 

 

Działalność Gminnej 

Komisji ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych. 

Wynagrodzenia za 

udział w pracach. 

 

Za udział w pracach Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkowie 

otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez 

Radę Gminy w odrębnych kwotach: 
1) przewodniczący Komisji – 175,00 zł  
2) pozostali członkowie - 117,00 zł 

Członkowie Komisji ds. RPA biorący udział 

w szkoleniach otrzymują zwrot kosztów przejazdu, 

wyżywienia i noclegu. 

   

 

Wójt Gminy 
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