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UCHWAŁA NR XXIV/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i poz. 1818) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 rok,stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Programy, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016-2025 (Uchwała Nr XXVII/137/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 
23 stycznia 2017 roku). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../20 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2021 

I. WPROWADZENIE 

Obowiązkiem Gminy jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia nadużywania napojów 
alkoholowych, prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych oraz udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i wsparcia prawnego. Działania te 
prowadzone są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Podstawą opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, są następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm), 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218), 

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1057), 

6. Inne ustawy i przepisy prawne właściwe dla realizacji Programu. 

II. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SPOŻYCIEM ALKOHOLU: 

Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska – według danych WHO 
w Polsce na jednego mieszkańca przypadało w 2016 roku średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego, 
co sprawia, że nasz kraj znajduje się w czołówce europejskich państw pod względem spożycia alkoholu. 

Jak wynika z badań Polacy najczęściej piją piwo (56%) i wódkę (36%), rzadziej wino (8%). 

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że spożycie 
w 2019 r. było najwyższe od 1993 r., czyli odkąd sięgają statystyki. W porównaniu z 2018 r. wzrosło 
o 0,23 litra, co jest znacznym przyrostem na przestrzeni ostatnich lat. Nadużywanie alkoholu dotyczy 
ponad 2,5 mln Polaków. 
W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Z kolei 700-900 tys. 
osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu. 

Świadomość, że alkohol jest legalnym, kulturowo akceptowanym środkiem psychoaktywnym usypia 
czujność osób pijących, którzy w większości bagatelizują ryzyko zagrożeń wynikających ze spożywania 
alkoholu. Ponad 200 rodzajów chorób i urazów ma związek z nadużywaniem alkoholu. Rocznie w Polsce 
umiera ok. 10 tysięcy osób w związku z nieodpowiedzialnym, wręcz samobójczym używaniem alkoholu. 

Dodatkowo zwiększa się tzw. dostępność ekonomiczna, czyli za jedno miesięczne wynagrodzenie na 
przestrzeni ostatnich 15 lat możemy kupić prawie 100% więcej butelek piwa, wina i wódki, ta tendencja 
nie dotyczy jednak wszystkich dóbr konsumpcyjnych. 

III. GŁÓWNE CELE ORAZ ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU: 

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 rok jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 
alkoholowych 
i używania innych środków psychoaktywnych poprzez: 

1) Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców o szkodliwości spożywania alkoholu. 

2) Zapewnianie i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia. 
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3) Prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Cel główny realizowany będzie w obszarach: 

Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy (dzieci, młodzieży 
i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych 
z używaniem alkoholu. 

Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 
związanych z używaniem alkoholu. 

Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy 
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, ale nie spełniają kryteriów diagnostycznych picia 
szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód. 

Terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem. 
Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych: program podstawowy, program 
pogłębiony, program dla 

DDA, program dla współuzależnionych. 

Rehabilitacji – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne 
i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

Cel 1. 

Edukacja społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przemocy 
w rodzinie oraz działalność informacyjno-edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

Cele szczegółowe: 

1. Poszerzanie wiedzy społeczności lokalnej z uwzględnieniem problemu nadużywania alkoholu. 

2. Promowanie i realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach. 

3. Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki 
zachowań ryzykownych dzieci. 

Zadania: 

1. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. uzależnień, nietrzeźwości 
kierowców oraz szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. 

2. Realizacja programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 
rekomendowanych 

w ramach Systemu rekomendacji programów. 

3. Szkolenie rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci. 

4. Zakup materiałów profilaktycznych, książek specjalistycznych, broszur, nagród w konkursach, zawodach 
oraz inne materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne. 

Wskaźniki: 

1. Liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych. 

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach. 

3. Liczba materiałów edukacyjnych i informacyjnych. 

4. Liczba zakupionych książek, broszur, nagród itp. 

Cel. 2 

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez 
dzieci, młodzież i dorosłych.  

Cele szczegółowe: 
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1. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. 

2. Tworzenia warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację miejsc uprawiania 
sportu, zabawy i wypoczynku. 

3. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym. 

Zadania: 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz kół zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży. 

2. Organizowanie działań promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów z uwzględnieniem aktywności 
kulturalnej i sportowej. 

3. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, zajęciach 
profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych integrujących młodzież i dorosłych z różnych 
środowisk. 

Wskaźniki: 

1. Liczba organizowanych działań. 

2. Liczba osób uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

3. Liczba imprez, zajęć sportowych i zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

Cel 3. 

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego 
i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną. 

Cele szczegółowe: 

1. Stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową oraz zwiększenie dostępności do pomocy 
socjoterapeutycznej i psychologicznej. 

2. Stwarzanie możliwości wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 
narkotykowym i dotkniętych przemocą domową. 

3. Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie, osób uzależnionych 
behawioralnie oraz doznających przemocy w rodzinie. 

Zadania: 

1. Prowadzenie i wspieranie bieżącej działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci 
i młodzieży. 

2. Organizowanie wypoczynku rekreacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 
wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych. 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz innych uzależnień. 

4. Współorganizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. 

5. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowym. 

Wskaźniki: 

1. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Liczba uczestników wypoczynku rekreacyjno-profilaktycznego. 

3. Liczba osób korzystających z porad punktu konsultacyjnego oraz zajęć terapeutycznych. 

4. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku z programem profilaktycznym. 
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5. Liczba przyjętych wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia oraz liczba wniosków skierowanych 
do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

Cel 4. 

Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

Zadania: 

1. Dofinansowanie i wspieranie działalności stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy, 
realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki: 

1. Liczba dofinansowanych instytucji i stowarzyszeń. 

Cel 5. 

Podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do podmiotów naruszających przepisy 
określone 
w art. 131  i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zadania: 

1. Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych placówek prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

2. Opiniowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków 
o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodnie z uchwałami Rady 
Miejskiej. 

Wskaźniki: 

1. Liczba przeprowadzonych działań edukacyjno-profilaktycznych. 

2. Liczba wydanych opinii wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

IV. REALIZATORZY GMINNEGO PROGRAMU. 

Realizację programu powierza się Burmistrzowi we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, organizacjami pozarządowymi, oraz instytucjami i placówkami zajmującymi 
się zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem w trzeźwości. 

V. REALIZACJA PROGRAMU 

Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi się realizację działań jest Gminny Program 
Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską. 

Zadania ujęte w Gminnym Programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. 

Ważną rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym ustawodawca powierzył 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej zarządzeniem Burmistrza 
Leśnicy 
NR 0050.123.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności: 

1. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania zjawisku przemocy, a w szczególności: 

a) opracowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii zwanego dalej „programem gminnym” oraz projektów uchwał Rady 
Miejskiej, 

b) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań i informacji z wykonania gminnego programu, 

c) inicjowanie i współrealizowanie działań związanych z realizacją gminnego programu, 
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d) współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi. 

2. Prowadzenie postepowań w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz dopuszczających się 
przemocy domowej zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tym: 

a) rozpatrywanie wniosków, zawiadomień a w przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania 
o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

b) występowanie do Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej z wnioskami o wgląd w sytuację rodziny, gdy 
zachodzi podejrzenie zaniedbania małoletnich dzieci, 

c) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Posterunkiem Policji w celu 
diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie. 

3. Ograniczanie dostępu do alkoholu: 

a) podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących napojami 
alkoholowymi, 

b) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych sprzedawców napojów alkoholowych pod względem 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji określa się następująco: 

1. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie miesięczne. 

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w komisji 
wskaźnikiem procentowym od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 966 z późn. zm.). 

3. Wskaźnik, o którym mowa w pkt 2 wynosi dla: 

a) przewodniczącego komisji – 16%, 

b) wiceprzewodniczącego komisji – 14%, zaś w przypadku całomiesięcznej nieobecności przewodniczącego, 
w wysokości 16%, 

c) sekretarzowi i członkom komisji – 14%; 

4. Wynagrodzenie osób ustalone zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3 obniża się o 30% w przypadku 
braku udziału w pracach komisji. 

5. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi imienna lista obecności członków komisji biorących udział 
w posiedzeniu. 

6. Posiedzenia komisji odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu. 

VI. ŹRÓDŁO I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU. 

1. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód Gminy, który wykorzystany jest na realizację gminnego 
programu. 

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu Gminy 
Leśnica na rok 2021 w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 

VII. SPOSÓB SPRAWOZDANIA. 

Burmistrz Leśnicy corocznie składa Radzie Miejskiej informację z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../20 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021 

I. WPROWADZENIE 

Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych 
dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Uzależnienia od narkotyków są w naszym kraju 
dostrzegalnym zjawiskiem. Problemy społeczne są rozwiązywane najskuteczniej na szczeblu lokalnym, 
gdzie kompetentne instytucje czy organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter 
problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne środki zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem 
jednowymiarowym. Jest problemem zdrowotnym, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia 
publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). 
Stanowi też problem prawny czy kulturowy. Uzależnienie, jako problem wielowymiarowy, jest 
przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między chęcią, która wyraża 
dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale 
bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, to do końca życia 
pozostaje osobą uzależnioną. 

Narkomania, jako zjawisko społeczne znajduje się obok innych problemów i kwestii społecznych. 
W tym kontekście rozumiana jest jako efekt niekorzystnych czynników, które sprzyjają jej powstawaniu 
(np. dezintegracja społeczna) lub występuje jako przyczyna innych zjawisk i problemów (np. 
przestępczość) bądź jedno i drugie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok stanowi kontynuację oraz uzupełnienie 
wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. 

Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków 
i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. 

II. GŁÓWNE CELE ORAZ ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU. 

Celem głównym Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów 
społecznych i zdrowotnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach narkomanią 
i niwelowanie istniejących problemów poprzez: 

1. Wdrażanie profilaktyki skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, 

2. Ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania narkotyków. 

Cel. 1 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. 

Zadania: 

1. Promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle, itp.). 

2. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, 
ulotki itp.). 

3. Realizowanie programów profilaktycznych rekomendowanych w szkołach. 

Wskaźniki: 

1. Liczba uczestników programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek itp. 

2. Liczba materiałów edukacyjnych i informacyjnych. 

3. Liczba zrealizowanych programów profilaktycznych rekomendowanych. 

Cel. 2 
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Wspieranie działań modyfikujących postawy społeczne i organizację życia społecznego. 

Zadania: 

1. Promowanie, organizowanie i wspieranie spotkań, imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 
integrujących młodzież, dzieci i dorosłych z różnych środowisk społecznych. 

2. Organizowanie alternatywnych miejsc i form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 
a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka. 

Wskaźniki: 

1. Liczba wspieranych spotkań, imprez kulturalnych, sportowych itp.. 

2. Liczba osób uczestniczących w spotkaniach, imprezach. 

Cel. 3 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej. 

Zadania: 

1. Stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości korzystania z pomocy 
psychologicznej. 

2. Dofinansowanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy psychologicznej i terapeutycznej. 

3. Dofinansowanie programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od 
narkotyków i członków ich rodzin. 

Wskaźniki: 

1. Liczba miejsc pomocy psychologicznej i terapeutycznej. 

2. Liczba programów pomocy. 

III. ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich. 

3. Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. 

4. Placówki oświatowe. 

IV. ŹRÓDŁO I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU. 

1. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód Gminy, który wykorzystany jest na realizację gminnego 
programu. 

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu Gminy Leśnica na rok 2021 w dziale 851 – 
ochrona zdrowia, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

V. REALIZACJA PROGRAMU I MONITORING. 

Realizację programu powierza się Burmistrzowi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz 
instytucjami i placówkami zajmującymi się zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem itp. 

Burmistrz corocznie składa Radzie Miejskiej informację z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.
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