UCHWAŁA NR XVI/78/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknica w 2008 roku.
Na podstawie art.4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm./
uchwala się
§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
terenie miasta Łęknica na 2008r. o następującej treści:
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA ŁĘKNICA NA ROK 2008

Wprowadzenie
Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych zakłada, iŜ większość
kompetencji i zadań jest zlokalizowanych na poziomie samorządu gminy, która na mocy
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzyskała kompetencje
do rozwiązywania problemów alkoholowych a na mocy ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii kompetencji do przeciwdziałania narkomanii w społeczności lokalnej. To właśnie
gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej
społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomani. W obecnej
dobie nie zastanawiamy się juŜ, czy warto pomagać, osobom, rodzinom z problemem
alkoholowym a szczególnie dzieciom z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ale jak to
robić szybciej, skuteczniej, efektywniej. Pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli
edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, jak skutecznie bez uŜywek rozładować
napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to równieŜ wspierać młodych ludzi w kształtowaniu
prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się”
substancjami uzaleŜniającymi. Uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody
człowiek jest poddany presji otoczenia.
Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroba, która rozwija się latami,
niepostrzeŜenie. Skutki uzaleŜnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy
psychicznej degradacji samego alkoholika, one dotykają wszystkich osób, które Ŝyją, pracują
czy przyjaźnią się z uzaleŜnionym.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.r. o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz.U.z 2005r. Nr 179,
poz.1485 z późn. zm).
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I.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. Nr 11,poz.114) oraz komentarz
do Rozporządzenia – Biblioteczka Reformy Nr 40, rozdział „Zapobieganie
uzaleŜnieniom przez redukcję popytu na środki psychoaktywne” pt. „Poziomy
profilaktyki”. Programy profilaktyczne w zreformowanej szkole.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 96)
Ustawa z dnia 12 marca 2004r.. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r.,Nr 64 poz.593 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Diagnoza sytuacji w gminie Łęknicy w aspekcie problemów
alkoholowych i narkotykowych.

Dla właściwego ukierunkowania podejmowanych działań konieczne jest opracowanie mapy
problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie. Według stanu na dzień 31.12.2007r.
gmina Łęknica liczy 2657 mieszkańców. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 148 osób,
w tym 94 kobiety. Zasiłek dla bezrobotnych pobiera 45 osób.
W gminie Łęknicy znajduje się 1 szkoła podstawowa, w której uczy się 236 uczniów i 1
gimnazjum, w którym uczy się 110 uczniów.
Według danych Policji
W roku 2007 dokonano pod wpływem alkoholu 56 przestępstw, podejrzanych o przestępstwo
pod wpływem alkoholu było 56 osób. Wszczęto postępowanie w związku z narkotykami w
stosunku do 11 osób. Interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie było 63, zaś 6
osób było sprawcami przemocy po spoŜyciu alkoholu. 40 nieletnich popełniło róŜne
wykroczenia i przestępstwa. Zatrzymanych zostało 32 nietrzeźwych kierowców.
Z danych za 2007 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy wynika, Ŝe 163
rodziny Ŝyją w ubóstwie tj.491 osób. Z powodu alkoholizmu z pomocy społecznej korzystało
w 2007 r. 37 rodzin- 80 osób. Natomiast narkomania była powodem udzielenia pomocy dla 2
rodzin- 4 osoby. W 2007 roku Zakład karny opuściła 1 osoba, której pomocy udziela OPS.
Ogółem z róŜnych form pomocy społecznej korzystało 294 rodzin tj. 631 osób, co daje 24 %
ogółu mieszkańców.
Dostępność alkoholu:
Na sprzedaŜ alkoholu do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy wydano w 2007 roku 20
zezwoleń, natomiast do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy- 4 Na terenie gminy znajduje się 16
punktów sprzedaŜy alkoholu do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy dotyczy to alkoholi od
4,5% do 18% oraz powyŜej 18%. Znajduje się teŜ na terenie gminy 13 punktów sprzedaŜy
alkoholu do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy.
Jednocześnie uznaje się, Ŝe kluczową rolę w ograniczaniu dostępności alkoholu odgrywają:
• konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
• konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakresem reklamy
alkoholu,
• systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych z piciem
alkoholu przez młodzieŜ,
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II.

koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród dzieci i
młodzieŜy,
ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzieŜ w celu promowania
aktywnego, zdrowego stylu Ŝycia.

Zasoby umoŜliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i
terapeutycznej w zakresie alkoholizmu – instytucje i organizacje
pracujące w obszarze profilaktyki.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga współdziałania szeregu instytucji,
oświaty, policji, pomocy społecznej, słuŜby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, administracji,
aby skutecznie przeciwdziałać przemocy związanej z alkoholem i narkotykami.
W gminie Łęknica rozwiązywaniem tych problemów zajmują się:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Punkt Konsultacyjny dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.
3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza.
6. Przedszkole Miejskie.
7. Powiatowy Dom Dziecka.
8. MłodzieŜowy Oddział PTTK.
9. Akcja Katolicka.
10. Kluby Sportowe z terenu Gminy.
11. Posterunek Policji.
12. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia.

Kierunki działania na płaszczyźnie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
1. Ograniczenie dostępności do alkoholu i narkotyków poprzez kreowanie lokalnej
polityki w tym zakresie.
2. Realizacja profesjonalnych programów profilaktyki wobec dzieci i młodzieŜy.
3. Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc pedagogiczna i prawna dla ofiar
przemocy. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy poprzez współpracę z
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przemocą.
5. Szkolenie Członków Gminnej Komisji Alkoholowej, nauczycieli realizujących
programy profilaktyczne i handlowców zajmujących się sprzedaŜą alkoholu.
6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programów
profilaktycznych.
Zadania szczegółowe:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i narkotyków.
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a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków w celu
zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego.
b) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i
narkotyków, obejmująca w szczególności:
• nawiązanie Ŝyczliwego, nie oceniającego kontaktu z klientem,
• informowanie o moŜliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia
odwykowego,
• motywowanie do leczenia,
• udzielenie wsparcia po zakończonym leczeniu,
• rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie
stosownego wsparcia i informacji o moŜliwościach jej powstrzymywania,
• uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
• posiadanie dobrej orientacji na temat moŜliwości pomocy i kompetencji
poszczególnych słuŜb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą
zaangaŜować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu.
c) Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe .
d) Pomoc w tworzeniu grup samopomocowych.
e) Upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie profilaktyki alkoholowej
i narkotykowej.
f) Stała współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem – Wydziałem
Rodzinnym i Nieletnich, Kuratorami Rodzinnymi, pedagogami szkolnymi,
szkołami w celu podnoszenia skuteczności podejmowanych działań.

2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i
narkotykowe pomocy pedagogicznej prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.
a) Szkolenie przedstawicieli grup zawodowych stykających się z problemem
przemocy domowej.
b) Edukacja publiczna.
c) Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzaleŜnionych poprzez
udział w masowych imprezach bezalkoholowych.

3. Pomoc pedagogiczna, psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci z rodzin
dotkniętych lub zagroŜonych problemem alkoholowym czy
narkotykowym.
a) Utworzenie zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem
będzie opracowanie i koordynowanie realizacji planów pomocy dziecku i rodzinie.
• kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
• monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy,
• zbieranie i przechowywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w
rodzinie na terenie gminy,
• nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
udzielaniem pomocy ofiarom przemocy domowej w tym noclegu,
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inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających
w swojej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy,
stosowanie procedury interwencji – „Niebieska karta” – rozpoznawanie
zaburzeń Ŝycia rodzinnego na skutek naduŜywania alkoholu i stosowania
przemocy, ułoŜenie planu pomocy członkom rodziny i zaplanowanie działań
interwencyjnych.

b) Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy, odpowiadający standardom
wyznaczonym przez technologie profilaktyczne obejmującą:
• profilaktykę pierwszorzędową – adresowaną do ogółu dzieci i młodzieŜy,
mającą na celu promocję zdrowego stylu Ŝycia oraz opóźnienie wieku inicjacji
alkoholowej czy narkotykowej
• profilaktyką drugorzędową – adresowaną do grup podwyŜszonego ryzyka, a
więc do osób, które przeszły juŜ inicjację i u których występują liczne lub
powaŜne problemy (osobiste, rodzinne, szkolne) – świetlica profilaktycznowychowawcza.
W ramach profilaktyki pierwszorzędowej realizowane są Programy Profilaktyczne
w szkołach i innych placówkach oświatowych, które mają charakter:
1. Informacyjno – edukacyjny – nastawiony na przekazywanie informacji o
zagroŜeniach związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych i
mechanizmach powstawania uzaleŜnień a takŜe na ćwiczenie waŜnych
umiejętności Ŝyciowych np. : programy takie jak: „Elementarz” – czyli
program siedmiu kroków, „Spójrz inaczej”, „Dziękuję, nie” itp.
2. Alternatywny umoŜliwiające dzieciom i młodzieŜy zaspokajanie
potrzeby aktywności i osiągnięć poprzez angaŜowanie się w jakąś
pozytywną działalność – sport, turystyka, teatr, praca charytatywna,
muzyka ruchowa, ekologia, plastyka.
3. Rówieśnicze – bazujące na pracy z pozytywnymi liderami młodzieŜowymi.
4. Terapeutyczne – zwracanie uwagi na mocne strony dziecka, które stanowią
postawę działań wspomagających jego rozwój np. zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne.
c) Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
których celem jest wspieranie asystencji dziecka i przygotowanie go do
podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z uŜywaniem
substancji psychoaktywnych.
d) Wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu – warsztaty, szkolenia
pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji
zdrowia.
e) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych adresowanych dla dzieci,
młodzieŜy i ich rodziców.
f) Wspieranie akcji Ŝywienia dzieci w szkołach, szczególnie dzieci zagroŜonych
niedoŜywieniem na skutek alkoholizmu lub innych patologii występujących w
rodzinnych domach.
g) Inicjowanie, wspieranie akcji mających na celu organizację letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieŜy poza rodzinnym środowiskiem często skaŜonym
uzaleŜnieniami.
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Udział dzieci i młodzieŜy w obozach profilaktycznych, koloniach z
elementami profilaktyki i innych formach wypoczynku pozwalających na
kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych.

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
a) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zmniejszenie spoŜycia
alkoholu,
b) wszechstronne kształcenie w dziedzinie profilaktyki członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
nauczycieli,
pedagogów,
pracowników socjalnych, policjantów,
c) organizacja zajęć aktywizujących osoby bezrobotne,
d) wspieranie działań podejmowanych przez lokalnych liderów, którzy tworzą
„koalicję trzeźwościową”, aktywizują lokalne środowiska i wskazują alternatywne
sposoby spędzania wolnego czasu,
e) upowszechnienie materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu
problematyki uzaleŜnień,
f) edukacja rodziców w dziedzinie profilaktyki uzaleŜnień,

5. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu
i poza miejscem sprzedaŜy, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
a) Zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem
warunków zawartych w uchwale Rady Miasta w Łęknicy.
•
•
•
•

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy napojów
alkoholowych i warunków sprzedaŜy tych napojów.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających
powyŜej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów zawierających
powyŜej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spoŜycia w
miejscu sprzedaŜy
po zapoznaniu się z opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w przedmiocie zasadności wydania zezwolenia,

b) Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
prowadzi się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Miasta w
Łęknicy w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na
prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na
miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu
tymi napojami oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
c) Prowadzenie szkoleń dla właścicieli punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych.
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d) Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaŜ napojów
alkoholowych.
• Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaŜ i
podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu i
poza miejscem sprzedaŜy,
• Kontrolę prowadzą:
- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- inne upowaŜnione organy w tym pracownicy Policji.
• Zakres kontroli:
- zgodność prowadzonej sprzedaŜy napojów alkoholowych z aktualnie
waŜnym zezwoleniem,
- przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaŜy napojów
alkoholowych,
• Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby
zastępującej kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej,
• Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do
przeprowadzenia kontroli,
• Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami
przekazuje się do organu wydającego decyzję z równoczesnym
powiadomieniem
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
•
6. Wspomaganie działalności stowarzyszeń, akcji i innych organizacji

pozarządowych słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
a) wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,
b) włączenie organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań wynikających z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
UzaleŜnień,
c) przekazywanie dotacji organizacjom, którym powierzone zostaną zadania do
realizacji zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
7. Zasady wynagradzania Członków GKRPA
• Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za udział członków w pracach Komisji w
wysokości 200zł miesięcznie. Listy wypłaty wynagrodzenia będą sporządzane
na podstawie list obecności na posiedzeniach.
• Członkom Komisji przysługuje ponadto zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych
na zasadach przepisów, jakie obowiązują w tym zakresie dla pracowników
samorządowych.

8. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
•

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Pełnomocnik
Burmistrza wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i przedstawia Radzie Miasta w Łęknicy do przyjęcia.
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§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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