
 
Uchwała Nr         /2013 

Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia             grudnia 2013 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej 

na  2014 r. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356), uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Załącznik Nr 1 
             do Uchwały Nr                 

                          …./XXXV/2013 
                                                                                                                    Rady Miasta Podkowy Leśnej 

                          z dnia ….. grudnia 2013 r. 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  Alkoholowych 

Miasta Podkowy Leśnej  na 2014 r. 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych został 

przygotowany w oparciu o program z 2013 r. z uwzględnieniem wynikających z jego 

realizacji doświadczeń.  

I. PLANOWANE DZIAŁAIA DOTYCZ ĄCE OGRANICZENIA SZKÓD     
         POWODOWANYCH PRZEZ SPOśYWANIE ALKOHOLU PRZEZ  
         DOROSŁYCH 
 
1. PROBLEM: alkoholizm wśród dorosłych 
 
CEL: zmniejszenie alkoholizmu wśród dorosłych 
 
SPOSÓB: zwiększenie dostępności wiedzy poprzez:  
 

• Zorganizowanie „DNIA PROFILAKTYKI” z udziałem terapeuty uzaleŜnień, psychologa, 

pracowników OPS, członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Wsparcia 

AA działającej w Podkowie Leśnej od 8 lat, 

• zwiększenie informacji w biuletynie miasta i na stronie internetowej miasta na temat 

moŜliwości zastosowania wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  

• kontynuacja cyklicznych dyŜurów członków GKRPA, 

• udział w ogólnopolskich kampaniach dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

2. PROBLEM: przemoc w rodzinie spowodowana naduŜywaniem alkoholu 

CEL: ograniczenie problemu przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie przyzwolenia  

           społecznego na stosowanie przemocy w rodzinie 

SPOSÓB REALIZACJI:   

1) współpraca z interdyscyplinarnym zespołem ds. przeciwdziałania przemocy  

    w rodzinie poprzez: 

• przekazywanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, 

• inicjowanie działań pomocowych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 



2) działania własne GKRPA 

• zwiększenie informacji  w biuletynie miasta i na stronie internetowej miasta na temat 

przemocy w rodzinie, jako czynu karalnego, 

• upowszechnianie informacji na temat moŜliwości udzielania pomocy ofiarom i sprawcom 

przemocy w rodzinie, 

• kontynuacja cyklicznych dyŜurów członków GKRPA. 

 

II. PLANOWANE DZIAŁANIA MAJ ĄCE NA CELU OGRANICZENIE    
         SPOśYWANIA ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW  
         UZALEśNIAJĄCYCH PRZEZ DZIECI I MŁODZIE ś 
 
1.  PROBLEM:  spoŜywanie alkoholu, uŜywanie innych środków uzaleŜniających  
                                  i palenie papierosów przez dzieci i młodzieŜ 
 
CEL: ograniczenie spoŜywania alkoholu i uŜywania innych środków uzaleŜniających 
           oraz palenia papierosów przez dzieci i młodzieŜ 
 
SPOSÓB REALIZACJI: zwi ększenie dostępności wiedzy o szkodliwości spoŜywania  
                                         alkoholu i palenia papierosów wśród dzieci i młodzieŜy poprzez: 
 

• finansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy nt. uzaleŜnień, 

• finansowanie zajęć profilaktycznych z elementami edukacyjno-rozwojowymi dla dzieci  

z rodzin z problemem alkoholowym w Zespole Szkół Samorządowych, 

• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych umoŜliwiających 

przygotowanie lekcji domowych, 

• promowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez zorganizowanie we współpracy z Zespołem 

Szkół Samorządowych „Dnia dla Zdrowia” w Dniu Święta Szkoły, 

• organizowanie wypoczynku wakacyjnego poprzez współfinansowanie półkolonii  

z programem profilaktycznym oraz wyjazdów dzieci objętych zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi na kolonie profilaktyczne. 

 
2. PROBLEM: brak wiedzy rodziców na temat eksperymentowania dzieci i młodzieŜy 
                            ze środkami uzaleŜniającymi 
 
CEL: u świadomienie rodziców dzieci i młodzieŜy o skali zjawiska w Podkowie Leśnej 
 
SPOSÓB REALIZACJI: informowanie rodziców dzieci i młodzieŜy poprzez: 
• finansowanie seansów filmowych dla rodziców (i ew. młodzieŜy) nt. uzaleŜnień, 



• przygotowanie i sfinansowanie ulotki dla rodziców ze skrótową informacją nt. wyników 

aktualnych ankiet przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieŜy. 

3. PROBLEM: dostępność alkoholu i papierosów dla dzieci i młodzieŜy 
 
CEL: zmniejszenie dostępności alkoholu i papierosów dla dzieci i młodzieŜy 
 
SPOSÓB REALIZACJI: lokalna akcja maj ąca na celu zwrócenie uwagi wszystkich 
                                              mieszkańców Podkowy Leśnej na ten problem poprzez: 
 
• kontynuowanie lokalnej akcji „Nowoczesne wychowanie bez uzaleŜnień” (ulotki, audycja 

w Radio Bogoria), 

• przystąpienie do ogólnopolskich akcji uświadamiających szkodliwość spoŜywania 

alkoholu przez dzieci i młodzieŜ, 

• współpraca z Policją w zakresie kontroli punktów sprzedaŜy alkoholu i ich 

bezpośredniego otoczenia w sprawie utrzymania porządku publicznego. 

 

4. PROBLEM: Naganne zachowania młodzieŜy po spoŜyciu alkoholu 
 
CEL: Ograniczenie nagannych zachowań młodzieŜy po spoŜyciu alkoholu 
 
SPOSÓB REALIZACJI:  
• współpraca z Zespołem Szkół w zakresie promowania wzorcowych zachowań, 

• współpraca z Policją w zakresie kontroli punktów sprzedaŜy alkoholu i ich 

bezpośredniego otoczenia w sprawie utrzymania porządku publicznego. 

 

III. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  

         ALKOHOLOWYCH: 

1. Comiesięczne dyŜury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w kaŜdy 

pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15 – 16. 

2. Posiedzenia komisji raz w miesiącu lub częściej, w zaleŜności od potrzeb. 

3. Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym. 

4. Przygotowywanie dokumentacji osób kierowanych osób na badania w przedmiocie 

uzaleŜnienia do biegłych oraz sporządzanie wniosków do Sądu Rejonowego  

o zastosowanie wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

5. Prowadzenie rozmów motywujących do zaprzestania stosowania przemocy  

w rodzinie. 



6. Przygotowywanie dokumentacji zgłaszających przypadki stosowania przemocy  

w rodzinie do właściwych organów (policja, zespół interdyscyplinarny). 

7. Systematyczne kontrole sklepów i punktów gastronomicznych prowadzących sprzedaŜ 

napojów alkoholowych. 

8. Współpraca w instytucjami  zajmującymi się problemami uzaleŜnień i przemocy  

w rodzinie (Posterunek Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, 

przedstawicielami słuŜby zdrowia). 

9. Współpraca z Zespołem Szkół Samorządowych w zakresie problemów II.1,2 

dotyczącego spoŜywania alkoholu przez dzieci i młodzieŜ; 

10. Współpraca z Ośrodkiem dla Uchodźców Dębak w zakresie pomocy osobom                

z problemem przemocy w rodzinie oraz z problemem uzaleŜnienia. 

11. Współpraca z innymi organizacjami, zrzeszeniami i stowarzyszeniami mającymi                

w statucie zapis o działalności na rzecz ograniczenia alkoholizmu. 

12. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaŜ 

napojów alkoholowych. 

IV. Realizatorami programu są: 
 
1. w zakresie profilaktyki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

przeszkoleni pedagodzy szkolni, organizacje i podmioty  posiadające udokumentowane 

kwalifikacje do przeprowadzania zajęć, 

2. w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym poprzez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych umoŜliwiających przygotowanie lekcji domowych – 

Zespół Szkół, 

3. w zakresie przeprowadzania rozmów interwencyjno -  motywujących do podjęcia leczenia 

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

4. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - Policja, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnie 

UzaleŜnień, Zespół Interdyscyplinarny, 

5. w zakresie wydawania opinii o udzielenie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

6. w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych osobom poniŜej 

osiemnastego roku Ŝycia i nietrzeźwym - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 



 7.      ZASADY FINANSOWANIA PROBRAMU 
 
1. Finansowanie realizacji zadań programu będzie dokonywane z opłat za korzystanie                          

z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, wnoszonych przez przedsiębiorców 

posiadających zezwolenia burmistrza miasta. 

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego programu mogą być równieŜ finansowane            

z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego, Ministra Sportu, Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a takŜe darowizn, zapisów i innych wpływów 

od osób prawnych i fizycznych. 

 
7.    ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GKRPA 
 
Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt zł.) 

brutto, a dla członków komisji w wysokości 180 zł. (sto osiemdziesiąt zł.) brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na  2014 r. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356) rada gminy uchwala 

corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

PrzedłoŜony projekt uchwały został przygotowany w oparciu o program realizowany w 2013 

roku, z uwzględnieniem wynikających z jego realizacji doświadczeń. 

DuŜy nacisk połoŜony został na wzmoŜenie działań mających na celu pogłębienie wiedzy 

społeczności Podkowy Leśnej o uzaleŜnieniach i moŜliwości pomocy osobom uzaleŜnionym. 

Kolejnym celem programu jest uświadomienie problemu przemocy w rodzinie oraz 

moŜliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy. 

Realizując program GKRPA planuje zwrócenie uwagi rodziców na problem wczesnego 

kontaktu dzieci i młodzieŜy z alkoholem i innymi uŜywkami. Dla uzmysłowienia wagi tego 

problemu komisja proponuje zorganizowanie cyklu bezpłatnych seansów filmowych, 

poprzedzonych tematyczną prelekcją psychologa lub pedagoga szkolnego. Sygnalizowany 

przez Zespół Szkół problem agresji szkolnej i trudności adaptacyjne dzieci uchodźców znalazł 

odzwierciedlenie w programie GKRPA poprzez sfinansowanie zajęć profilaktycznych                  

z elementami edukacyjno-rozwojowymi dla wskazanej przez pedagoga szkolnego grupy 

dzieci. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Główny specjalista 
/-/ 

Małgorzata Niewiadomska 
 


