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Uchwała Nr XXIX/209/18 

RADY  GMINY  ŁOMAZY 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Łomazy na 2018 rok 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.) Rada Gminy Łomazy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Łomazy na 2018 rok” stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomazy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

         

Małgorzata Derlukiewicz 
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Załącznik  do uchwały  

Rady Gminy Nr XXIX/209/18 

z dnia 27 marca 2018 roku  

 

 

G  M  I  N  N  Y   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA  ROK  2  0  1 8 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 

roku  (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) w art.4¹ pkt.1 stanowi,  że:  

 „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin”. 

Realizacja tych zadań prowadzona jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra 

społeczności gminnej, organy gminy są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do 

ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i 

wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych 

napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania 

następstw nadużywania alkoholu oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 

W działaniach podejmowanych na rzecz wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi, organy gminy współdziałają z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi powinny być realizowane poprzez 

kształtowanie polityki społecznej w szczególności: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu; 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 
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6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

II. Diagnoza sytuacji w Gminie 

Szkody wynikające z nadużywania alkoholu występują w bardzo różnych obszarach polskiej 

rzeczywistości. Nie można ich uniknąć, ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. 

Gmina Łomazy liczy 5160 mieszkańców, w tym 4224 osoby to dorosła populacja. 

W 19 sołectwach gminy funkcjonuje 7 sklepów spożywczych Gminnej Spółdzielni „SCH” 

Łomazy oraz  3 sklepy branży spożywczej prywatnych podmiotów gospodarczych.  

Na 10 placówek handlowych spożywczych 10 posiada zezwolenie na sprzedaż piwa oraz Stacja Paliw 

w Dubowie i Stacja Paliw w Łomazach. Na terenie Gminy funkcjonuje 6 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do sprzedaży na wynos, zlokalizowanych 

w Łomazach, w Huszczy,  w Dubowie oraz w Studziance. 3 punkty posiada Gminna Spółdzielnia 

„SCH” w Łomazach i 3 punkty posiadają prywatni przedsiębiorcy:  1 - Delikatesy Centrum w 

Łomazach ,1 - PHU  Hajbos w Dubowie i 1 -Stacja Paliw w Dubowie. Ponadto w roku 2017 

działalność rozpoczęły 2 bary gastronomiczne. 

Niepokojącym zjawiskiem na terenie Gminy jest nadużywanie alkoholu przez osoby dorosłe i 

młodzież. Przyczyniają się one do występowania dysfunkcji w rodzinach, przestępczości, wypadków 

drogowych  i zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Z dokumentacji prowadzonej przez Komisariat Policji w Wisznicach wynika, że w 2017 roku 

na terenie Gminy Łomazy policjanci przeprowadzili 85 interwencji domowych z udziałem osób 

nietrzeźwych, zatrzymano 9 praw jazdy za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, 

zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących pojazdami, 11 osób doprowadzono do wytrzeźwienia, 

założono 9 Niebieskich Kart, zanotowano 1 przypadek znęcania się nad rodziną. Nie odnotowano 

wypadków z udziałem osób nietrzeźwych. 

W związku z nadużywaniem alkoholu dochodzi w rodzinach do występowania zjawiska 

przemocy. W 2017 roku Zespół Interdyscyplinarny w ramach prowadzenia profilaktyki i pomocy 

rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej prowadził  w 15 rodzinach procedurę 

Niebieskiej Karty, nowych kart w roku 2017 wpłynęło 5. Należy zauważyć, że w wielu rodzinach z 

problemem alkoholowym zjawisko przemocy jest ukrywane.  

W roku 2017 z zasiłków pomocy społecznej skorzystało w Gminie Łomazy 8 rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym, liczących 30 osób.  

W 2017 do GKRPA wpłynęło 11 wniosków o leczenie odwykowe osób w związku 

z nadużywaniem alkoholu. 8 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o 

zastosowanie przymusu prawnego,  w 1 przypadku osoba  zgłoszona do leczenia została uznana przez 
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lekarzy biegłych za nieuzależnioną, wobec jednej osoby wstrzymano postepowanie ze względu na 

nieznane miejsce pobytu, wobec kolejnej postępowanie jest w toku.  

Pozytywnym aspektem w zakresie promocji trzeźwości jest funkcjonowanie od osiemnastu lat 

ruchu trzeźwościowego w Łomazach – Grupy AA „Zielawa”.  

Z diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzonej w 2016 r. w Gminie Łomazy 

przez  Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie  wynikają następujące 

wnioski: 

- w latach 2013 – 2015 wzrosła liczba  mieszkańców objętych działaniami profilaktycznymi; 

- wśród dorosłego pokolenia 50% mieszkańców Gminy miało styczność z alkoholem miedzy 16 

a 18 rokiem  życia, a 42% po uzyskaniu pełnoletniości, większość mieszkańców Gminy pije alkohol 

okazjonalnie: 20% mieszkańców deklaruje abstynencję, 48% pije alkohol raz w miesiącu, a 2% 

badanych przyznało, że pije alkohol codziennie; 

- większość badanych uczniów świadoma jest skutków spożywania napojów alkoholowych, a 

49% deklaruje abstynencję; 

- 70 %  badanych nie pali papierosów, regularnie pali papierosy  lub e-papierosy 22% osób; 

- 14% badanych stwierdza, że ma w swoim otoczeniu osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie, w większości domów nie występuje przemoc fizyczna, wśród negatywnych zjawisk 

najczęściej występuje  agresja słowna  np. krzyczenie lub przezywanie; 

- większość uczniów (77%) spędza przed komputerem  od 1 do 3 godzin dziennie, ale 6 % 

korzysta z komputera ponad 5 godzin dziennie; korzystanie z Internetu wiąże się z występowaniem 

negatywnych zjawisk np. cyberprzemocy, głównie hatingu. 

 

III. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

Zadanie 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu poprzez: 

1) finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych od 

alkoholu (w godzinach popołudniowo-wieczornych lub w dni wolne od pracy); 

2) finansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych; 

3) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 

rodzin; 

4) podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu  obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji, wywiadów środowiskowych, danych z Policji, podań rodziny; 

5) kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, wobec których wszczęto 

postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
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Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie i pomoc 

ofiarom przemocy domowej: 

1) organizowanie systemu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom osób 

uzależnionych od alkoholu w  prowadzonym punkcie konsultacyjnym; 

2) współpraca z gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

3) upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach  - udział w kampanii Reaguj na przemoc (plakaty, ulotki, 

poradniki, broszury). 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej:  

1) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-

wychowawczych programów i warsztatów profilaktycznych rekomendowanych dla dzieci i młodzieży 

oraz rodziców, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu i innych zachowań 

ryzykownych, uwzględniających czynniki chroniące i wspierające prawidłowy rozwój; 

2) dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 

3) realizowanie programów rekomendowanych rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców i wychowawców w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

4) wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych  

imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym dla dzieci, 

młodzieży oraz rodzin; udział w kampanii  „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”; 

5) organizowanie lokalnych kampanii i działań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy, udział w Kampanii „Reaguj na przemoc”;  

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez: 

1) wspieraniu finansowym instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

2) współpracy i wspieraniu ruchów samopomocowych szczególnie grupy AA 

„ZIELAWA”. 
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Zadanie 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez: 

1) kontrolę przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych; 

2) kontrolę przestrzegania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

Wykonanie tego zadania powierza się członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, którzy na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy będą przeprowadzać 

kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy, pod względem 

przestrzegania  wymogów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach sądowych 

związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz w sprawach związanych 

z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

Zadanie 6.  

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej: 

- wspieranie finansowe  centrów integracji społecznej. 

 

IV. Zasady wynagradzania członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

określa Rada Gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. 

1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 60zł  za: 

a) udział w posiedzeniu komisji oraz zespołów problemowych; 

b) udział w posiedzeniach sądu rozpatrujących wnioski o leczenie odwykowe; 

c) udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

d) udział w pracy punktu konsultacyjnego. 

2. Wynagrodzenie przysługuje: 

a) członkom komisji – pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych 

    za udział w pracach komisji poza godzinami pracy oraz w dniach wolnych od pracy; 

b) pozostałym członkom komisji niezależnie od warunku określonego w punkcie a. 

 

V. Finansowanie programu. 

 

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminy Łomazy na 2018r finansowana będzie z dochodów Gminy Łomazy pochodzących z  opłat  za 

korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Planowane środki  w budżecie Gminy Łomazy na realizację Programu w 2018 roku wynoszą  

32.000 zł. 

 

VI.  Realizatorzy Programu: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z następującymi 

podmiotami:  

1)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;  

2) Zespół Interdyscyplinarny; 

3) Szkoły i Przedszkole  na terenie Gminy Łomazy; 

4) Organizacje pozarządowe; 

5) Policja. 

 


