
UCHWAŁA NR 84/XVII/2012 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 9 lutego 2012 r. 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej 
na  rok 2012. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 5 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012, stanowiący załącznik do uchwały. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 
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Załącznik do uchwały  
Nr 84/IV/2012  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 9 lutego 2012 r. 

 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 
Miasta Podkowy Leśnej  na rok 2012 

 
Głównymi celami programu jest propagowanie modelu zdrowego stylu Ŝycia, wolnego od 

nałogów, uzaleŜnień i przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania profilaktyczne 
skierowane do dzieci i młodzieŜy, osób dorosłych oraz działania pomocowe ukierunkowane 
na osoby uzaleŜnione od alkoholu, rodziny z problemem przemocy domowej. 

 
I. Program obejmuje cztery obszary oddziaływań: 

1. profilaktyka – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna        
i zapobiegawcza, 

2. działania skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz ich rodzin,  
3. działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
4. ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta dla osób poniŜej 

osiemnastego roku Ŝycia i nietrzeźwym. 
 

II. Realizacja programu: 
 
1. Profilaktyka  – działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna   

i zapobiegawcza, realizowana poprzez: 
• wdraŜanie profilaktyki, opartej o kształtowanie dojrzałych postaw i wartości  

oraz uzupełnianie szkolnych programów nauczania o wiedzę nt. szkodliwości 
alkoholu, 

• prowadzenie punktu odrabiania lekcji dla dzieci z rodzin zagroŜonych problemem 
alkoholowym, 

• organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
zagroŜonych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, 

• wspieranie inicjatyw kulturalno - sportowych propagujących zdrowe spędzanie czasu 
wolnego,  

• współdziałanie z sąsiednimi gminami, organizacjami społecznymi, szkołami  i parafią 
św. Krzysztofa w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi,  

• szkolenie własnej kadry realizatorów programów profilaktycznych (nauczyciele, 
instruktorzy), 

• propagowanie regionalnych i ogólnopolskich programów oraz kampanii na rzecz 
ograniczania spoŜywania napojów alkoholowych,  

• prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na rzecz 
profilaktyki uzaleŜnień od alkoholu na terenie gminy oraz w sąsiednich gminach i 
powiecie grodziskim. 

 
2. Działania skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz ich rodzin, 

realizowane poprzez: 
• współpracę z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych, 

pomocą psychologiczną, prawną i terapeutyczną osobom uzaleŜnionym (placówki 
odwykowe, poradnie uzaleŜnień, grupy wsparcia, kuratorzy sądowi, placówki oświatowe, 
GKRPA gmin sąsiednich),  
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• wspieranie inicjatyw tworzenia grup samopomocowych osób i rodzin zagroŜonych 
problemem alkoholowym, 

• przeprowadzanie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami naduŜywającymi 
alkoholu lub uzaleŜnionymi, w tym z cudzoziemcami  skierowanymi przez Ośrodek dla 
Uchodźców Dębak w Podkowie Leśnej (stałe dyŜury członków Komisji w kaŜdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15-16 w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej), 

• kierowanie osób uzaleŜnionych na badania pozwalające ustalić stopień uzaleŜnienia  
od alkoholu, kierowanie wniosków do sądu rodzinnego o wszczęcie postępowania  
w sprawach obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 
3.  Działania podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

realizowane poprzez: 
• koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z: 

1. Komisariatem Policji,  
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  
3. przedstawicielami słuŜby zdrowia,  
4. poradnią uzaleŜnień,  
5. Sądem Rejonowym,  
6. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim,  
7. Gminnym Ośrodkiem Pracy z Rodziną w Brwinowie, 
8. Domem dla Bezdomnych Matek z Dziećmi Wspólnoty „Chleb śycia w Brwinowie (w 
przypadku konieczności udzielenia szybkiej pomocy) oraz szkołami, organizacjami 
pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania 
przemocy domowej,  

• organizowanie wypoczynku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie poprzez 
finansowanie kosztów turnusów wypoczynkowo - terapeutycznych, 

• powszechne udostępnianie informacji o moŜliwościach uzyskania pomocy 
psychologicznej, prawnej oraz terapeutycznej w najbliŜszych ośrodkach i placówkach 
świadczących w/w formy pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, takŜe 
o działających grupach wsparcia dla ofiar przemocy, 

• powszechne udostępnianie informacji na temat ośrodków i placówek prowadzących 
programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej, 

• prowadzenie rozmów interwencyjno – motywujących ze sprawcami przemocy domowej 
(stałe dyŜury członków Komisji w kaŜdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15-16 
w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej). 

 
4. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych dla osób poniŜej osiemnastego 

roku Ŝycia i nietrzeźwym, realizowane poprzez regularne (minimum 3 razy w roku) 
kontrolowanie punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych pod względem przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 
III. 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 prowadzenie punktu odrabiania lekcji  – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej, 
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, 
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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.  

 
IV. Zasady finansowania programu: 
 
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. 

 
V. Zasady wynagradzania członków GKRPA 
 
Ustala się miesięczną dietę 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. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 
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Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012.  

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  
z późn. zm.) rada gminy uchwala corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, który określa sposób realizacji zadań gminy w tym zakresie.  

PrzedłoŜony projekt uchwały jest kontynuacją programów realizowanych w latach 
poprzednich. Zmiana programu polega na dodatkowych obowiązkach, jakie członkowie 
komisji podjęli się realizować. Są to dyŜury umoŜliwiające mieszkańcom kontakt w sprawach 
dotyczących uzaleŜnień i przemocy domowej. DyŜury odbywają się w kaŜdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Błońskiej 46/48.  
Ich celem jest umoŜliwienie nieskrępowanego zgłoszenia swoich problemów oraz 
przekazanie informacji o wyspecjalizowanych instytucjach, do których zainteresowani mogą 
zgłosić się by uzyskać pomoc. Ponadto program przewiduje przeprowadzenie w najbliŜszych 
tygodniach diagnozy lokalnych zagroŜeń społecznych, na podstawie której zostanie 
opracowany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następnych 
latach oraz moŜliwe będzie wprowadzenie zmian (jeśli okaŜą się konieczne) w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Sporządzenie rzetelnej diagnozy nakłada na 
członków Komisji podjęcie dodatkowych działań. 
W związku z powyŜszym zaplanowano zmianę diet członków komisji: 
- przewodnicząca – z kwoty 150 zł brutto na 250 zł brutto,  
- członkowie komisji – z kwoty 125 zł brutto na 180 zł brutto. 
Łączna kwota skutku finansowego na 2012 r. wynosi 4.500 zł W budŜecie miasta na 2012 r. 
podwyŜki te nie były ujęte, w związku z tym komisja przewiduje wystąpienie do Rady Miasta 
o zmianę w budŜecie miasta związaną z ww. zmianą diet. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 


