
       
 
                                                  Uchwała  Nr IV/20/07 
                                                  Rady Gminy Leoncin 
                                              z dnia 28 lutego 2007 roku 
 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok. 
 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.41 ust.2 i ust 5 ustawy                    
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.) Rada Gminy Leoncin 
uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1 

 
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 
rok 2007 w gminie Leoncin w brzmieniu załącznika do uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin. 
 

 
§ 3 

 
1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                   
                                                                                   Antoni Gruszka                                     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                     Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 

                                                                                Rady Gminy Leoncin  
                                                                                z dnia 28 lutego 2007 roku 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 W GMINIE LEONCIN 

 
I. Wstęp 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje samorząd gminy do podejmowania 
działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu 
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz  
trzeźwości i przeciwdziałaniu powstawania i usuwania następstw nadużywania 
alkoholu, a także wspierania działalności  w tym zakresie organizacji społecznych          
i zakładów pracy. 
Główne strategie i kierunki działania programu: 
- tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia,              
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i 

profilaktycznych promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek, 
- wspomaganie, szkolenie i koordynacja pracy podmiotów działających w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzących 
działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy, 

- współpraca merytoryczna z innymi samorządami, instytucjami rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi. 

 
II. Cele programu 

Podstawowymi celami ogólnymi programu jest zapobieganie powstawania nowych 
problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują 
oraz zwiększenie zasobów do realizacji programu. 
 

III. Zadania programu: 
 
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i psychoedukacyjnej                         

w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w szkołach 
położonych na terenie gminy Leoncin. 

2. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia. 
3. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności i zmiany struktury 

spożycia napojów alkoholowych. 
4. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej w gminie Leoncin. 
5. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia usług terapeutyczno-

edukacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
6. Wspomaganie, szkolenie i koordynacja pracy podmiotów działających w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzących 
działalność na rzecz mieszkańców gminy Leoncin. 

 
IV. Działania : 

1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach położonych na terenie naszej 
gminy skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. Organizowanie działalności sportowej promującej zdrowy styl życia. 
 

 



  
 

3. Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu gminnych 
imprez profilaktycznych  o charakterze rozrywkowym, sportowym, dofinanso-
wywanie wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, sportowiskach. 

4. Organizowanie spotkań z rodzicami (np. na zebraniu semestralnym)  z udziałem 
specjalistów w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających. 

5. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działań zmierzających do dobrowolnego podjęcia leczenia 
odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. 

6. Kierowanie przez GKRPA na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
7. Występowanie  z wnioskiem do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu. 
8. Współpraca z Poradnią Odwykową. 
9. Współpraca z Policją w zakresie prowadzenia kontroli sprzedaży napojów 

alkoholowych i przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – przeprowadzenie wywiadów 
środowiskowych. 

11. Udzielanie informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzin poprzez 
umieszczanie na tablicy ogłoszeń  i w budynku Urzędu Gminy oraz na tablicach 
informacyjnych w sołectwach informacji o chorobie alkoholowej i możliwości jej 
leczenia. 

12. Wspieranie działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia na rzecz 
dzieci i młodzieży poprzez organizowanie np. konkursów wiedzy na temat 
alkoholu i innych środków uzależniających, międzyszkolnych imprez sportowych 
itp. 

13. Współpraca z Kościołem w propagowaniu „trzeźwych obyczajów”. 
14. Współdziałanie i współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA), Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na rzecz 
podejmowania inicjatyw dotyczących ograniczania dostępności alkoholu i 
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. 

15. Udostępnianie hali sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych za opłatą 
stanowiącą, jedynie zwrot kosztów użytkowania dla różnych grup organizujących 
zajęcia sportowe i inne ruchowe. 

16. Obsługa hali sportowej. 
17. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjnego. 

 
V. Postanowienia końcowe: 

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania Radzie Gminy Leoncin corocznych 
sprawozdań z wykonania  programu. 

2. Za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ustala się wynagrodzenie w wysokości: 

- 200,00 zł dla Przewodniczącego Komisji, 
- 120,00 zł dla Członków Komisji. 
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 stanowi załącznik Nr 2 
do uchwały. 
 
                           Przewodniczący Rady Gminy 
 

                           Antoni Gruszka 
 



  
   
   Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/07                        
   Rady Gminy Leoncin                                                     
   z dnia  28 lutego 2007 roku 

 
 

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 

 
 

 
Lp          T  r  e  ś  ć Kwota Jednostka lub osoba 

realizująca 
      U w a g  i 

 1 Obsługa hali sportowej 22 700 Koordynator osoba do 
obsługi hali 

 ok.1 500 zł m-cznie 
 ok.  500 zł m-cznie 

 2 Działalność punktu 
konsultacyjnego 

10 800 Terapeuta uzależnień  ok.  900 zł m-cznie 

 3 Diety komisji 
 

10 000   ok. 15 spotkań 

 4 Szkolenia członków Komisji 
Delegacje  

   1 300
      400

  

 5 Profilaktyka w szkołach-
Realizacja Gm.Progr.Profil.dla 
szkół „MAM WYBÓR” 

   4 000   

6 Badanie przez biegłego 
 

  3 000   średnio 8x360 

7 Dofinansowanie działalności 
sportowej 
- zajęcia sportowe 
- zakup sprzętu sportowego 
- zakup nagród 

  7 000 
  
  3 000 
  2 000 
  2 000 

  

8 Urządzenie boiska szkolnego 
 

21 300   

                   R a z e m 80 500   

 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   Antoni Gruszka 
 

 
 
 
 
 

 


	                                                  Rady Gminy Leoncin 

