
UCHWAŁA NR XVI/101/2016
RADY GMINY LEŚNIOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stefan Prokop
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Załącznik 

do Uchwały Nr XVI/101/2016 

Rady Gminy Leśniowice 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

   GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA 2017  ROK 

      

WSTĘP: 

 

 Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przekazuje kompetencje samorządom 

gmin w kwestii podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych, zmiany obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działań na 

rzecz trzeźwości oraz przeciwdziałanie powstawaniu i minimalizowanie następstw 

nadużywania alkoholu.  

 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA  DO PROGRAMU:  

 

1. Podstawowe cele programu: 

a) ograniczanie spożycia napojów alkoholowych i środków odurzających, 

b) zapobieganie  powstawaniu  nowych  problemów  związanych   z  nadużywaniem 

napojów alkoholowych i środków odurzających, 

c) zmniejszenie   udziału   osób  nietrzeźwych  wśród  przyczyn  naruszania  prawa     

i porządku publicznego.  

 

2. Metody osiągania celów: 

a) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez szeroko 

rozumianą działalność kulturalno – sportową, 

b) dostarczanie informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancjach 

uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu, 

c) promowanie zdrowego stylu życia bez spożywania alkoholu i innych substancji 

uzależniających, 

d) współpraca z policją, instytucjami pomocy społecznej oraz szkołami na rzecz 

wdrażania programów profilaktyczno – informacyjnych adresowanych do osób 

eksperymentujących z alkoholem oraz grup ryzyka. 

 

 

II. PODSTAWOWE ZADANIA GMINY DO REALIZACJI W 2017 ROKU: 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu poprzez: 

a) podejmowanie przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, 

b) dofinansowanie do zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych, 

c) zakup i dystrybucję materiałów informacyjnych (plakaty, broszury, ulotki). 
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

a) udzielanie specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej dla osób współuzależnionych,  

b) pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy, 

c) prowadzenie edukacji publicznej. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  poprzez: 

a) organizowanie  i  prowadzenie  na  terenie  szkół  programów  profilaktycznych   

dla dzieci  i młodzieży oraz ich rodziców, 

b) realizację  zajęć sportowych jako elementu oddziaływania profilaktycznego, 

c) organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

d) prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

z grup ryzyka  w   formie   szkolnych   programów  terapeutycznych, 

e) dofinansowanie  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół z terenu  gminy 

według określonych programów profilaktycznych. 

 

4. Wspomaganie działalności osób fizycznych, instytucji i stowarzyszeń służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

- nawiązanie współpracy z podmiotami zajmującymi się profilaktyką i  rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych w zakresie organizowania pomocy dla osób potrzebujących 

z terenu gminy Leśniowice. 

 

5. Podejmowanie  interwencji w  związku  z  naruszeniem  przepisów  określonych w art. 

13
1
   i   15  ustawy  o  wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

a) prowadzenie kontroli podmiotów  prowadzących  sprzedaż   napojów  alkoholowych  

przy  udziale Policji, 

b) przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych,  

c) przestrzeganie  zakazu  sprzedaży  i  podawania  napojów alkoholowych osobom 

nieletnim i nietrzeźwym. 

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez: 

a) integrację osób podlegających wykluczeniu społecznemu, nie mogących własnym 

staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb, 

b) udzielanie pomocy w usamodzielnieniu osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych 

lub podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez edukację zawodową 

i społeczną. 

 

III. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

 

a) Wójt Gminy Leśniowice,  

b) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

c) Placówki oświatowe z terenu Gminy Leśniowice, 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach, 

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, 

f) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leśniowicach, 

g) Komenda Miejska Policji w Chełmie, 

h) Posterunek Policji w  Żmudzi, 

i) Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, 
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j) Uczniowski Klub Sportowy Astra w Leśniowicach, 

k) Klub Sportowy Astra w Leśniowicach, 

l) Zespół Interdyscyplinarny, 

m) Parafie z terenu gminy Leśniowice. 

 

IV.  ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

 

a) Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 zł,  

b) członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji 

każdorazowo w wysokości 3 krotnej diety z tytułu podróży służbowej na obszarze 

całego kraju, 

c) członkowie Komisji dokonujący kontroli punków sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 

otrzymują wynagrodzenie w wysokości 3 krotnej diety z tytułu podróży służbowej na 

terenie całego kraju bez względu na ilość kontrolowanych punktów, w ramach jednej 

kontroli wynikającej z planu kontroli ustalonego przez Komisję, 

d) wypłata  wynagrodzenia uprawnionym członkom Komisji następuje po przedłożeniu 

listy obecności lub wniosku przedłożonego przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

jest finansowany ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych wydanych przez Wójta Gminy.  

 Plan wydatków na 2017 r. wynosi 23 000 zł i jest podzielony na: 18 000 zł 

zaplanowano na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

natomiast   5 000 zł zaplanowano na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. 

 

W załączeniu preliminarz wydatków. 

 

Sporządziła: Beata Radecka 
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          PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W 2017  ROKU 

 

 

 

Lp. Treść zadania Kwota 

na realizację 

Uwagi 

    

1 

 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjno – edukacyjnej wśród dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych i 

gimnazjum oraz spotkań poświęconych 

problematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i 

przemocy z młodzieżą i osobami dorosłymi 

 

500 

 

2 

 

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży szkolnej w ramach którego 

realizowany jest program profilaktyki uzależnień 

 

8  000 

 

3  

 

Koszty za udział członków komisji w 

szkoleniach,  

konferencjach, spotkaniach w celu zapewnienia 

optymalnego poziomu wiedzy z zakresu 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

 

1 500 

 

4 

 

Koszty związane z pracą gminnej komisji  

 

3 000 

 

 

5 

 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie 

odwykowe w tym częściowe finansowanie 

leczenia tych osób 

 

1 000 

 

6 

 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

profilaktyczno -rekreacyjnych 

 

1 000 

 

7 

 

Koszty pracy socjoterapeuty 

 

3 000 

 

Razem: 18 000 
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