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UCHWAŁA NR XXXVIII/.../22 
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

z dnia 21 marca 2022 r. 

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

2022-2025 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2, ust. 2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Program, o których mowa w ust. 1, stanowi 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. Traci moc Uchwała XXXV/232/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 
28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA LATA 2022-2025 

 

 

I. WPROWADZENIE 
 

Powodem opracowania nowego gminnego programu dotyczącego problematyki alkoholowej 

i narkotykowej jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym 

i niektórych innych ustaw, która skróciła ważność dotychczasowych programów do dnia 31 marca 

2022 r. wprowadzając jednocześnie konieczność opracowania nowego wspólnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nowy 

program będzie nosił nazwę Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, w skrócie w niniejszym 

dokumencie będzie nazywany Programem. Podstawą opracowania Programu jest art. 41 ust. 2, ust. 

2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Opracowanie nowego programu odbywa się podczas pandemii COVID-19, której dalszego przebiegu 

oraz konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To w znaczący sposób utrudnia zarówno 

planowanie jak i realizację przedsięwzięć. Pandemia COVID-19 ogranicza zakres możliwych do 

realizacji działań, uniemożliwia część działań, opóźnia działania oraz wymaga reakcji na nową 

sytuację.  

W praktyce już w 2020 r. w zakresie dotyczącym problematyki alkoholowej i narkotykowej nastąpiło 

uelastycznienie form działania poprzez zastosowanie w przedsięwzięciach szkoleniowych, 

edukacyjnych i profilaktycznych formy zdalnej lub rozwiązań hybrydowych.  

W oparciu o materiały badawcze odnoszące się do całego kraju, a także informacje związane 

z realizacją przedsięwzięć można założyć, że w zakresie używania alkoholu i narkotyków sytuacja 

podczas pandemii nie uległa drastycznym zmianom ale wpłynęła negatywnie na sytuację dotyczącą 

przemocy w rodzinie oraz na stan psychiczny, szczególnie dzieci i młodzieży. 

Przygotowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 r., określa lokalną strategię w zakresie zarówno 

profilaktyki jak i redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Program opracowano zgodnie z wytycznymi Narodowego 

Programu Zdrowia (NPZ), który jest podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego 

wyznaczającym cel strategiczny i cele operacyjne gdzie wyszczególniono profilaktykę uzależnień, 

w tym zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz 

uzależnieniom behawioralnym.  

II. PODSTAWY PRAWNE 

Podstawą opracowania i realizacji Programu jest:  

1. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/.../22
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 21 marca 2022 r.
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3. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

III. PODSTAWOWE DEFINICJE 

1. Profilaktyka uniwersalna – ukierunkowana na całe populacje. Są to działania adresowane do 

całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów 

alkoholowych, papierosowych, narkotykowych lub problemów związanych z innymi substancjami 

psychoaktywnymi. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających 

rozwojowi tych problemów w danej populacji.  

2. Profilaktyka selektywna – ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Ten poziom 

profilaktyki jest adresowany do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację 

społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od 

przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów alkoholowych, narkotykowych, papierosowych lub 

lekowych. Przykładem profilaktyki selektywnej mogą być działania edukacyjne, opiekuńcze 

i rozwojowe podejmowane wobec dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci 

z rozbitych rodzin oraz dzieci rodziców chorych. 

3. Profilaktyka wskazująca – ukierunkowana na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, 

demonstrujące pierwsze symptomy problemów alkoholowych, narkotykowych, pierwsze objawy 

zaburzeń psychicznych. Są to działania profilaktyczne adresowane do osób (grup osób), które 

mają bardzo wysoki indywidualny poziom ryzyka rozwoju problemów i jednocześnie demonstrują 

wczesne symptomy problemów alkoholowych/narkotykowych lub/i innych problemów 

psychicznych. Nadal jednak są to działania o charakterze profilaktycznym, czyli są podejmowane 

wobec osób, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych zaburzeń lub chorób wymagających 

leczenia (np. uzależnienie od alkoholu). 

4. System rekomendacji programów profilaktycznych – rozumie się przez to system oceny jakości 

programów profilaktycznych opracowany i wdrożony przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom. 

5. Uzależnienie behawioralne – rozumie się przez to zaburzenia zachowania o charakterze 

nałogowym, niezwiązane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, które wiążą się 

z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli nad wykonywaniem określonej czynności oraz 

kontynuowaniem jej mimo negatywnych konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia; do 

tego typu zaburzeń zachowania zalicza się przede wszystkim: uzależnienie od hazardu, od 

komputera i internetu, od pracy, seksu, pornografii i zakupów. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA 

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uwzględniającego 52 kraje 

świata, na mieszkańca Unii Europejskiej przypada średnio 11,3 litra czystego alkoholu. Przynamniej 

raz w miesiącu upija się 30% dorosłych. W krajach OECD od alkoholu uzależnionych jest 3,7% 

populacji – ok. 50 mln ludzi. Raport pokazuje, że szkodliwe picie alkoholu wśród młodych dorosłych 

jest powszechne. 
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Z raportu opracowanego na podstawie przeprowadzanych co 4 lata ogólnopolskich badań 

ankietowych ESPAD w szkołach (Janusz Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez 

młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r., Warszawa 

2020) wynika, że:  

 napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 

młodzieży; 

 chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80,0% uczniów z młodszej grupy (15-16 lat) 

i 92,8% uczniów z grupy starszej (17-18 lat); 

 picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni 

przed badaniem piło 46,7% piętnasto-szesnastolatków i 76,1% siedemnasto-

osiemnastolatków; 

 najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – 

wino; 

 picie napojów alkoholowych jest nieznacznie bardziej rozpowszechnione wśród chłopców, niż 

wśród dziewcząt, chociaż niektóre wskaźniki picia są już takie same; 

 wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości; 

 w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 11,3% uczniów z młodszej 

grupy i 18,8% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 

66,7% uczniów młodszych i 43,4% uczniów starszych. 

W przypadku średniego rocznego spożycia napojów alkoholowych na 1 mieszkańca mamy w latach 

2018-2020 do czynienia ze stabilizacją spożycia. Jednak biorąc pod uwagę, że w 2020 r. mieliśmy do 

czynienia z wynikającymi z pandemii COVID-19 ograniczeniami dostępu do usług gastronomicznych 

w lokalach, pozostanie spożycia na tym samym poziomie, oznacza zapewne zmiany dotyczące 

miejsc konsumpcji np. większa konsumpcja poza lokalami gastronomicznymi. Możliwe zwiększenie 

konsumpcji odbywającej się w gospodarstwach domowych, mogło spowodować większe 

generowanie szkód dotyczących relacji w rodzinach, czy też przemocy domowej.  

Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w litrach w przeliczeniu na 100% 

alkohol w kraju w latach: 

 2018 r. - 9,55 

 2019 r. - 9,78 

 2020 r. - 9,60 

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji: 

Przestępstwa stwierdzone 2017 2018 2019 2020 

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 55.170 51.499 56.207 52.907 

Bójki i pobicia 4.385 3.845 3.533 2.801 

Rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze 6.053 5.222 4.885 4.465 

Uszkodzenie mienia 36.927 34.921 35.681 34.713 

Kradzież samochodów 10.047 8.745 8.672 8.784 

Przestępstwa korupcyjne 8.347 10.323 6.577 8.038 

Wypadki drogowe 32.760 31.674 30.288 23.540 

Przestępstwa narkotykowe 55.638 50.946 59.327 59.442 
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Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnionych przez Policję w:  

2018 roku - 73.153  

2019 roku - 74.313  

2020 roku - 72.601 

2021 roku - 64 250 

Najmniej formularzy wszczynających procedurę „Niebieskie Karty - A” wypełniono w 2021 r. na 

terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu  - 956 formularzy. 

 

V. ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w leśnicy. 

3. Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich. 

4. Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

5. Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich. 

6. Poradnia Rodzinna w Górze Świętej Anny. 

7. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich. 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. 

9. Placówki oświatowe – przedszkola i szkoły z terenu gminy Leśnica. 

VI. CELE PROGRAMU 

 

Głównym celem Programu jest inspirowanie i kreowanie przedsięwzięć oddziaływujących w kierunku 

rozwiązywania problemów społecznych i zdrowotnych społeczności lokalnej związanych 

z nadużywaniem napojów alkoholowych, używaniem narkotyków oraz z uzależnieniami 

behawioralnymi. 

 

Cele szczegółowe:  

1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 

oraz uzależnieniom behawioralnym; 

2. wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci, 

młodzież i dorosłych oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej 

aktywności w życiu społecznym; 

3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ograniczanie dostępności 

alkoholu; 

4. udzielanie osobom uzależnionym i współuzależnionym wsparcia psychologicznego, społecznego 

i prawnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością 

lokalną; 

Zadania szczegółowe realizujące cele: 

 

CEL 1. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 64D30706-3A5B-4C81-8CEE-48E4E08F306C. Projekt Strona 4



 

1. Dofinansowanie realizacji uniwersalnych i selektywnych programów profilaktycznych, w tym 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego. 

2. Upowszechnienie programów profilaktycznych w zakresie problemów uzależnień wśród osób 

dorosłych. 

3. Dofinansowanie realizacji programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców 

i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.  

4. Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów i młodzieży mających na celu 

informowanie o szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków, tytoniu, e-papierosów oraz 

uczenia umiejętności służących zdrowemu stylu życiu. 

5. Wdrażanie programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki wskazującej. 

6. Wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców. 

7. Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Policję. 

8. Upowszechnienie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 

9. Organizowanie i udział w kampaniach edukacyjnych, festynach, akcjach informacyjnych 

promujących profilaktykę uzależnień, w tym zakup i wydawanie materiałów edukacyjnych 

i informacyjnych. 

10. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, przedstawicieli placówek oświatowych i jednostek 

organizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. 

 

Wskaźniki: 

1. Liczba dofinansowanych lub wdrożonych rekomendowanych programów profilaktycznych na 

każdym poziomie profilaktyki, liczba uczestników programów profilaktycznych. 

2. Liczba dofinansowanych działań profilaktycznych realizowanych przez Policję oraz liczba 

beneficjentów do których skierowano działania. 

3. Liczba działań promujących zdrowie, liczba beneficjentów do których skierowano działania 

i uczestniczących w nich osób. 

4. Liczba osób objętych działaniami przeciwdziałającymi nietrzeźwości kierowców, liczba podjętych 

działań w tym zakresie. 

5. Liczba dofinansowanych programów przeciwdziałających spożywaniu alkoholu przez kobiety 

w ciąży. 

6. Liczba kampanii festynów i akcji profilaktycznych, liczba beneficjentów biorących udział 

w poszczególnych przedsięwzięciach, liczba zakupionych materiałów edukacyjnych 

i informacyjnych. 

7. Liczba zorganizowanych szkoleń dla nauczycieli, przedstawicieli oświaty i jednostek 

organizacyjnych. 

 

CEL 2. 

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez dzieci, 

młodzież i dorosłych oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej 

aktywności w życiu społecznym. 

 

1. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży realizującej pozalekcyjne 

programy profilaktyczno-wychowawcze i socjoterapeutyczne z zakresu profilaktyki uzależnień. 

2. Wsparcie świetlicy w organizowaniu imprez środowiskowych, zajęć edukacyjnych, warsztatów 

i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 
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3. Dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych, opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4. Organizowanie i wspieranie działań służących promocji abstynencji i zdrowego stylu życia 

z uwzględnieniem aktywności sportowej, kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5. Inicjowanie i promowanie alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży poprzez rozwój 

zainteresowań turystycznych, rekreacyjnych, muzycznych i plastycznych. 

6. Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących alternatywną 

formą spędzania wolnego czasu, tworzenia warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia 

poprzez organizację miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku, organizowania imprez 

sportowych i rekreacyjnych integrujących młodzież i dorosłych z różnych środowisk, w tym udział 

w rozgrywkach sportowych wszystkich szczebli. 

7. Organizacja wypoczynku profilaktycznego (kolonii, półkolonii i obozów) o charakterze 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od 

alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych. 

 

Wskaźniki: 

1. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia organizowanych w świetlicy opiekuńczo-

wychowawczych. 

2. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych, objętych dożywianiem. 

3. Liczba uczestników organizowanych zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, kół 

zainteresowań itp. 

4. Liczba zorganizowanych kolonii, półkolonii obozów itp. oraz liczba uczestników. 

5. Liczba osób uczestniczących w wypoczynku. 

 

CEL 3. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ograniczanie dostępności 

alkoholu. 

 

1. Dofinansowanie i wspieranie działalności stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy, 

realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

2. Wykorzystywanie środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio, Internet) do informowania 

o podejmowanych działaniach w zakresie profilaktyki uzależnień oraz o adresach instytucji 

i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, 

terapeutyczną i prawną. 

3. Promowanie działań podejmowanych przez placówki funkcjonujące na terenie gminy Leśnica. 

4. Kontrolowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad 

i warunków korzystania z zezwolenia. 

5. Opiniowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności 

lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej Leśnica. 

6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów 

alkoholowych oraz sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. 

7. Organizowanie szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

Wskaźniki: 

1. Liczba dofinansowanych stowarzyszeń i instytucji realizujących zadania z zakresu problemów 

uzależnień. 
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2. Liczba artykułów i informacji publikowanych m.in. za pośrednictwem środków masowego 

przekazu. 

3. Liczba przeprowadzonych kontroli placówek sprzedających napoje alkoholowe. 

4. Liczba wydanych opinii do wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

5. Liczba podjętych interwencji w związku z naruszeniem przepisów zakazu reklamy i sprzedaży 

alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i pod zastaw.. 

6. Liczba szkoleń i liczba osób uczestniczących w szkoleniach. 

 

CEL 4. 

Udzielanie osobom uzależnionym i współuzależnionym wsparcia psychologicznego, 

społecznego i prawnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze 

społecznością lokalną. 

 

1. Dofinansowanie i wspieranie programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem i ich rodzin. 

2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz zajęć edukacyjnych i terapeutycznych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz innych 

uzależnień. 

3. Podejmowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

4. Podejmowanie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”, udział w Zespole Interdyscyplinarnym oraz  

w grupach roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki: 

1. Liczba programów wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz liczba 

beneficjentów objętych wsparciem. 

2. Liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego oraz uczestniczących na zajęcia 

terapeutycznych. 

3. Liczba przyjętych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, 

liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

1. Liczba założonych „Niebieskich Kart”, liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, w których udział wzięli członkowie Komisji. 

 

VII. 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 i sportem. 

 

VIII. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

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 

programu. 
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IX. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

1. Inicjowanie działań dotyczących realizacji Programu. 

2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie w stosunku do osoby 

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

w tym:  

a) udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych,  

b) kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na specjalistyczne badania diagnostyczne (diagnoza 

choroby alkoholowej),  

c) kierowanie do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego,  

5. Wydawanie opinii o zgodności z uchwałami Rady Miejskiej Leśnica lokalizacji punktów sprzedaży 

alkoholu, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

6. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń zgodnie 

z przepisami ustawy.  

7. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 

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. 

 

X. SPOSÓB SPRAWOZDANIA. 

Burmistrz Leśnicy corocznie składa Radzie Miejskiej informację z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
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