
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr V/19/11  

Rady Gminy Lipowa 

z dnia 14 grudnia 2011 r. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2011. 
 

 

ROZDZIAŁ I 

 

1. Postanowienia ogólne 

Na podstawie art. 4
1
 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473. z póź. zm./, 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gmin oraz art. 10 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku / Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 

1485/ przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.  

 

2. Cele programu: 

a. Ograniczenie i zmniejszenie rozmiarów negatywnych następstw nadużywania alkoholu, narkomanii, 

b. Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych przez młodzież, 

c. Promowanie postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych, narkotyków. 

 

3. Realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz  Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

a. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipowej. 

b. Inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. 

 

4. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. 

a. Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii są środki budżetu gminy pochodzące z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Rozdział II 

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  

programu przeciwdziałania narkomanii: 

 

1. Zwiększanie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków: 

a. Współpraca z poradniami lecznictwa odwykowego i innymi jednostkami służby zdrowia 

wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych na terenie Gminy. Udział Gminy w 

finansowaniu lecznictwa prowadzonego przez poradnie i zakłady lecznictwa służby zdrowia, w celu 

zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków oraz osób z problemem alkoholowym i osób z problemem narkomanii w 

rodzinie. 

b. Dofinansowanie ponadpodstawowej działalności Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej, usługi w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej 

w odniesieniu do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia. 

c. Współpraca ze Strażą Graniczną w ramach zadań w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa 

obywateli oraz edukacji publicznej w Gminie Lipowa. 

 



2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

a. Realizacja zadań związanych z działaniami wobec osób nadużywających alkoholu oraz wobec osób 

z problemem narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Lipowej. 

b. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym 

przy Urzędzie Gminy w Lipowej oraz przy Kościele Parafialnym w Leśnej. 

c. Współpraca i wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemem 

alkoholowym oraz problemem narkomanii, ruchów samopomocowych. 

 

3. Prowadzenie profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz prowadzenia 

pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

a. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

b. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach szkolnych w szkołach dla dzieci i młodzieży 

z grup podwyższonego ryzyka. 

c. Organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i 

turystycznych wśród dzieci i młodzieży w szkołach i środowisku promujące zdrowy styl życia. 

Prowadzenie profilaktyki edukacyjnej w oparciu o kółka zainteresowań w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w  środowisku szkoły. 

d. Edukacja w zakresie promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, socjoterapii i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii. 

a. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi, ośrodkami kultury, mającymi na 

celu promocję zdrowego stylu życia poprzez kulturę, sport i turystykę z udziałem treści 

profilaktycznych o uzależnieniach. Organizowanie imprez promujących ograniczenie spożywania 

alkoholu. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

6. Bieżąca obsługa i ewaluacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. 

a. Utworzenie rezerwy finansowej na zadania mogące wyniknąć w trakcie realizacji programu – w 

zależności od wysokości wpływów opłat za korzystanie z zezwoleń w ciągu roku. 

 
 

 


