
UCHWAŁA NR XVIII/116/2015
RADY GMINY LIPIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515), oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie,
uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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 Załącznik nr 1  

 do Uchwały Nr XVIII/116/2015 

 Rady Gminy Lipie 

 z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

z określeniem kosztów ich realizacji na 2016 rok 

 
 

Lp. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI 

DZIAŁANIA 

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

ODPOWIEDZIALNY 

 

KOSZTY 

w zł 

 

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Zwiększenie dostępności  

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od  

alkoholu. 

 

Cel:  

Zmniejszenie degradacji  

psychofizycznej osób  

uzależnionych 

1. Działalność punktu informacyjno- 

konsultacyjnego dla uzależnionych  

i współuzależnionych  (alkohol, 

narkomania) i osób doświadczających 

przemocy w rodzinie 

 

każdy czwartek  

w godz. od 15
00 

 do 17
00

 

 

Przewodniczący  

GKRPA 

  

2. Praca GKRPA  

a) Nadzór nad realizacją Programu  

 Profilaktyki i Rozwiązywania  

 Problemów Alkoholowych oraz  

b) Przyjmowanie wniosków  

 dotyczących skierowania na  

 leczenie odwykowe 

na bieżąco  

 

 

 

na bieżąco 

Wójt Gminy  

Przewodniczący  

GKRPA  

 

Przewodniczący  

GKRPA 

  

c) Sporządzenie wywiadów 

środowiskowych dot. nadużycia 

alkoholu dla potrzeb GKRPA  

1 wywiad 40 zł 

d) Przeprowadzenie badań przez  

1ekarza biegłego w przedmiocie  

uza1eżnienia i opinia psychologiczna 

oraz koszty postępowania 

 

zależnie od potrzeb 

 

 

 

zależnie od potrzeb 

 

Przewodniczący  

GKRPA 

 

400,00 

 

 

 

2600,00 
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psychologicznego 

e) Komp1eksowe opracowanie 

dokumentacji pacjenta obowiązującej 

przy kierowaniu wniosku do Sądu 

Rejonowego celem skierowania 

osoby uzależnionej od alkoholu na 

leczenie stacjonarne odwykowe 

 

zależnie od potrzeb 

 

Przewodniczący  

GKRPA 

  

  f) Nawiązanie bezpośredniej 

współpracy z Ośrodkiem Terapii 

Uzależnień od Alkoholu 

w Parzymiechach, Poradnią 

Odwykową w Kłobucku, ce1em 

leczenia osób z problemem 

alkoho1owym z terenu gminy 

 

zależnie od potrzeb 

 

Przewodniczący  

GKRPA 

  

g) Uczestnictwo Przewodniczącego  

i Członków Komisji w kursach  

i konferencjach w ramach 

Profi1aktyki i Rozwiązania 

Problemów A1koholowych 

 

zależnie od potrzeb 

 

Wójt Gminy 

 

700,00 

 

II. Udzielanie rodzinom,  

w których występują  

problemy alkoholowe, 

pomocy  

psychospołecznej  

i prawnej,  

a w szczególności 

ochrony przed przemocą 

w rodzinie.  

 

Cel:  

Łagodzenie dolegliwości  

i rozkładu życia  

rodzinnego  

spowodowanych  

nadużywaniem alkoholu  

przez członka rodziny 

1. Udzielanie informacji dotyczących 

choroby alkoholowej, możliwości 

leczenia oraz form przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie  

2. Działalność GKRPA i wydatki z tym 

związane:    

a) Ryczałt członków GKRPA za udział 

w posiedzeniach   

Plaminiak Agnieszka  200 zł  

Majchrzak Jacek 120 zł 

Knop Barbara  120 zł  

Pawelec Kazimierz 120 zł 

Pawłowski Witold 120 zł 

Kmiecik Jarosław  120 zł 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

10 razy w roku 

 

Przewodniczący  

GKRPA 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,00 

 

b) Ryczałt miesięczny za udział  

i obsługę posiedzeń Komisji  

i koordynację działalności statutowej 

Przewodniczącego GKRPA  

 

cały rok 

 

Wójt Gminy 

 

4.200,00 
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Henryka Siejka  - 350 zł 

3. Prowadzenie badań środowisk lokalnych 

celem ustalenia diagnozy stanu 

problemów i zasobów alkoholowych  

 

na bieżąco 

Przewodniczący  

i Członkowie GKRPA 

  

4. Współpraca z GOPS celem udzielenia 

pomocy rodzinom z problemem 

alkoholowym 

 

na bieżąco 

Przewodniczący  

GKRPA 

  

  5. Współpraca Policji w zakresie  

procedury interwencji wobec   

przemocy domowej 

 

na bieżąco 

 

GKRPA 

 

  

6. Pomoc finansowa dla osób 

przebywających w areszcie śledczym 

świadczących prace na rzecz gminy. 

 

na bieżąco 

 

GKRPA 

 

2.500,00 

 

III. Prowadzenie  

profilaktycznej  

działalności  

informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie  

rozwiązywania  

problemów 

alkoholowych  

w szczególności dla  

dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie  

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także  

działań na rzecz  

dożywiania dzieci 

uczestniczących  

w pozalekcyjnych  

programach opiekuńczo-  

wychowawczych  

i socjoterapeutycznych  

 

 

 

 

1. Współpraca z Powiatową Poradnią  

Psychologiczno - Pedagogiczną  

w Kłobucku 

 GKRPA, uprawnione  

osoby i instytucje. 

  

2. Pomoc rodzinom, w których występuje 

problem alkoholowy lub przemocy 

domowej -dożywianie dzieci z w/w 

rodzin. 

 

na bieżąco 

GKRPA, GOPS  

nauczyciele oraz 

uprawnione osoby  

i instytucje 

 

5.000,00 

 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego        

trybu życia w ramach sportu szkolnego  

i innych zajęć sportowych, jako zajęć 

profilaktycznych 

 

na bieżąco 

Dyrektorzy  

i nauczyciele szkół  

z terenu gminy 

uprawnione osoby  

i instytucje. 

  

3.a. Finansowanie działalności Gminnego 

Koordynatora Sportu, celem zabezpieczenia 

czasu wolnego, poprzez organizację różnego 

rodzaju zajęć sportowych dla mieszkańców 

gminy Lipie. 

 

cały rok 

 

 

 

 

Gminny Koordynator 

Sportu 

 

 

 

5000,00 

 

 

 

 

4. Prowadzenie akcji edukacyjnych dla 

mieszkańców gminy na temat alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, papierosów i 

przemocy poprzez zakup materiałów 

edukacyjnych, ulotek, plakatów. 

 

na bieżąco 

 

GKRPA 

 

 

1000,00 
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IV. Wspomaganie  

działalności instytucji,  

stowarzyszeń i osób  

fizycznych, służącej  

Rozwiązywaniu  

problemów  

alkoholowych 

1. Współpraca z:  

 Parafią Danków  

 Parafią Parzymiechy  

 Parafią Lindów  

w zakresie profilaktyki uzależnienia - 

dofinansowanie grup parafialnych 

świetlic środowiskowych celem 

wypełnienia czasu wolnego dzieci  

i młodzieży – szkolenie 

na bieżąco GKRPA  

8.600,00 

8.600,00 

8.600,00 

 

  2. Obsługa GKRPA, zakup materiałów  

biurowych, znaczków pocztowych do 

wysyłania korespondencji służbowej, 

sprzętu biurowego i artykułów 

spożywczych 

na bieżąco  800,00  

3. Przygotowania sprawozdania  

z działalności GKRPA oraz realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2016 rok 

  

Przewodniczący 

GKRPA 

  

 

V. 

 

Konkurs ofert na 

realizację zadania 

własnego gminy 

zawartego w Programie 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

w zakresie wspierania  

i upowszechniania 

kultury fizycznej, 

 

Cele konkursu: 

 

Priorytet 1 propagowanie wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej 

poprzez rozwijanie dyscyplin sportowych dla 

podnoszenia sprawności fizycznej; 

 

Priorytet 2. prowadzenie zajęć treningowych 

z elementami oddziaływań profilaktycznych; 

 

Priorytet 3. kreowanie pozytywnego 

 

cały rok 

 

Kluby Sportowe, 

Stowarzyszenia 

działające na terenie 

gminy Lipie, 

TKKF ZRYW, 

Koła Gospodyń 

Wiejskich, 

Ochotnicze Straże 

Pożarne, 

ZHP. 

 

 

22.000,00 
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promocji zdrowego stylu 

życia oraz działalność 

profilaktyczną w Gminie 

Lipie (DOTACJE). 

 

 

wizerunku gminy Lipie poprzez udział we 

współzawodnictwie sportowym. 

VI. Podejmowanie  

interwencji w związku  

z naruszeniem przepisów  

określonych wart. 131  

i 15 ustawy oraz  

występowanie przed  

sądem w charakterze 

1. W przypadku stwierdzenia sprzedaży 

alkoholu - osobom, których zachowanie 

wskazuje, że znajdują się w stanie 

nietrzeźwym  

 osobom do lat 18  

 na kredyt lub pod zastaw 

bezwzględnie wstrzymać zezwolenie  

i skierować wniosek do Sądu.  

Dotyczy to również handlu alkoholem 

niewiadomego pochodzenia, reklamy  

i promocji napojów alkoholowych  

z wyjątkiem piwa. 

 

na bieżąco 

 

Wójt Gminy 

  

Diagnozowanie i monitorowanie zagrożeń 

wynikających z nadużywania alkoholu  

i innych środków zmieniających nastrój  

w Gminie Lipie 

 

na bieżąco 

 

GKRPA 

  

 

RAZEM 

 

78.000,00 
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