
 

Uchwała Nr III/16/2006 

Rady Gminy 

Leśna  Podlaska 

z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2007 rok. 

 

 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art. 41 ust. 2 ustawy z 
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
                
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Przewodnicząca Rady Gminy 

 

           Ewa Kulińska 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr III/16/2006 
Rady Gminy Leśna Podlaska  
z dnia 28 grudnia 2006 roku. 

 
 

GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2007 rok. 
 

I WSTĘP 
 

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i 
materialnego dobra społeczności gminnej, organy gminy poprzez swoich 
pełnomocników, podejmują działania zmierzające do ograniczenia spożywania napojów 
alkoholowych, zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, 
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 Kościołem Katolickim oraz 
organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, których celem jest krzewienie 
trzeźwości i abstynencji. 

 
II CHARAKTERYSTYKA  GMINY  LEŚNA PODLASKA 

 
Gmina Leśna Podlaska obejmuje 17 sołectw zamieszkałych przez 4 541 osób, z czego 
1 089 stanowią dzieci w wieku od 0 – 18 lat. 
 
Na terenie gminy znajdują się takie instytucje, jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd 
Pocztowy, Ośrodek Zdrowia, Spółdzielnia „Leśniaka”, Bank Spółdzielczy, Posterunek 
Policji, Leśnictwo, Klasztor OO Paulinów. 
 

III CELE PROGRAMU 
 

Program został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r Nr 147, 
poz.1231 z późn. zm.).   
 Celem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
gminie Leśna Podlaska jest kontynuacja działań zapobiegających powstaniu oraz 
likwidowaniu już istniejących zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu. Podjęte 
działania mają służyć stworzeniu i utrwaleniu modelu „trzeźwego życia” u osób 
uzależnionych, współuzależnionych  lub zagrożonych alkoholizmem mieszkańców 
naszej gminy. Do podstawowych celów programu należy: 
 

1) rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy Leśna Podlaska  
oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, 



 

2) zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, 

3) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych oraz 
zapobieganie powstawaniu nowych, 

4) krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz promowanie postaw społecznych ważnych 
dla profilaktyki, 

5) działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień. 

 
IV    ZADANIA 

 
1. Powstrzymanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 
2. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez edukację 

publiczną (ulotki, broszury itp.) oraz współudział w grupach samopomocowych. 
3. Zdobywanie i gromadzenie informacji o uzależnieniach mieszkańców gminy Leśna 

Podlaska. 
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i psychoedukacyjnej  

w dziedzinie zwalczania alkoholizmu i przeciwdziałania narkomanii. 
5. Przeciwdziałanie funkcjonowaniu i powstawaniu nielegalnych punktów sprzedaży 

alkoholu. 
 

V SPOSÓB  REALIZACJI ZADAŃ 
 

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i rozmów z osobami  nadużywającymi 
alkoholu. 

2. Udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, zwłaszcza ochrony przed 
przemocą w rodzinie: 
a) motywowanie do podjęcia terapii osób uzależnionych, 
b) kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w kwestii 

uzależnienia od alkoholu osób nadużywających go, powodujących rozkład 
pożycia rodzinnego, demoralizację nieletnich, bądź zakłócają spokój                 
i porządek publiczny, 

c) udzielenie informacji o pomocy psychospołecznej i prawnej osobom 
uzależnionym i współuzależnionym, 

d) zachęcanie do kontaktów z grupami samopomocowymi, 
e) kierowanie dzieci na kolonie i obozy terapeutyczne, 
f) udzielanie pomocy finansowej osobom uczęszczającym na terapię, 

(uzależnionym i współuzależnionym), 
g) objęcie opieką osób po zakończeniu leczenia w placówce stacjonarnej. 

3. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania zobowiązującego do  
poddania się leczeniu odwykowemu. 

4. Udzielanie pomocy kuratorom sądowym pełniącym nadzór nad osobami 
zobowiązanymi orzeczeniem sądowym do leczenia odwykowego. 

5. Współdziałanie z Policją oraz istniejącymi na terenie gminy Leśna Podlaska 
klubami abstynenta oraz organizacjami pozarządowymi.  

6. Prowadzenie profilaktycznej, wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej  
działalności dla dzieci i młodzieży poprzez: 
a) organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych,  
b) prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci              



 

i młodzieży z grup ryzyka, 
c) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy  

terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych, 
d) prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących 

rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i 
problemów z nim związanych. 

7. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu: 
a) aktualna rejestracja punktów sprzedaży alkoholu, 
b) kontrolowanie posiadania zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy 

właścicielom lokali gastronomicznych i punktów sprzedaży alkoholu, 
c) kontrolowanie wywieszek informacyjnych wymaganych w punktach 

sprzedaży alkoholu, 
d) kontrolowanie przestrzegania zakresu sprzedaży alkoholu małoletnim i 

osobom nietrzeźwym, 
e) kierowanie do Wójta Gminy wniosków o cofnięcie zezwolenia. 

8. Wymienione zadania oraz inne aktualne problemy środowiskowe rozpatruje Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w obecności 
przynajmniej 50% jej członków. 

9. Komisja realizuje zadania wynikające z jej działań nie wymienione w ust. 1-8. 
 

VI CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO-BIUROWE ZWIĄZANEZ REALIZACJĄ 
PROGRAMU I INNYCH ZADAŃ 

 
1. Organizowanie posiedzeń Komisji – w miarę potrzeb. 
2. Sporządzanie szczegółowych protokołów z posiedzeń Komisji. 
3. Diagnozowanie problemów alkoholowych, opracowywanie informacji i sprawozdań   

na potrzeby  Wójta Gminy. 
4. Dokonywanie zakupów specjalistycznej literatury i prenumeraty fachowej prasy. 
5. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez powołane do tego celu 

instytucje. 
6. Przygotowanie preliminarza i jego realizacja. 
7. Ustalanie zakresu wykorzystania środków finansowych funduszu 

przeciwalkoholowego. 
 

VII   UPRAWNIENIA   KOMISJI 
        
1. Do uprawnień Komisji należy m.in.: 

a) prawo zapraszania na posiedzenia osoby niezbędne do współpracy  ze 
Środowiskiem (min.: pedagogów szkolnych, pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, lekarzy rodzinnych i O.O. Paulinów), 

b) upoważnianie osób nie będące członkami Komisji do przeprowadzenia 
wywiadów w środowisku odnośnie osób z problemem alkoholowym, 

c) prawo do występowania w formie apeli, listów otwartych do szkół, 
zakładów pracy, instytucji i mieszkańców gminy Leśna Podlaska w 
sprawie walki o trzeźwość,  

d) zwracanie się do Policji i Kuratorów Sądowych o udzielanie  informacji 
dotyczących osób nadużywających alkoholu w celu realizacji 
określonych zadań. 



 

e) prawo kontrolowania placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Wójt Gminy wydaje kontrolującym 
zaświadczenia stwierdzające członkostwo w Komisji,  

f) wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności lokalizacji 
sprzedaży alkoholu z właściwymi uchwałami Rady Gminy Leśna 
Podlaska. 

2. Zasady wynagradzania członków Komisji za udział w posiedzeniach: 
1) za udział w posiedzeniu Komisji członkom Komisji przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100), 
2) wynagrodzenie przysługuje wszystkim członkom Komisji, jeżeli posiedzenie 

odbywa się poza godzinami pracy. 
 

 
 

 


