
UCHWAŁA NR XXXI/204/13
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2014

Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Leżajska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Leżajsku oraz w Biuletynie Miejskim. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Ireneusz Stefański
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/204/13 

Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE LEŻAJSKU 

NA 2014 ROK 

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. 
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane 
z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne 
i psychiczne zarówno jednostek, jak i rodzin. Jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 
szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Większość osób nadużywających czy uzależnionych 
nie leczy się, a wielu spośród nich nie jest świadoma, że już dawno przekroczyła próg szkodliwego 
używania tej substancji. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2014 określa zbiór przedsięwzięć należących do zadań 
własnych gminy, w obszarze zagadnień społecznych przewidywanych do realizacji w roku 2014 oraz 
reguluje zasady finansowania tych zadań. Jest dokumentem uchwalanym corocznie przez Radę 
Miejską w Leżajsku zgodnie z art. 4¹ ust. 2, 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Program został opracowany w oparciu o: 

- ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.); 

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.); 

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 
1493 z późn. zm.); 

- dane Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leżajsku, Poradni Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, 
Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, Sądu 
Rejonowego w Łańcucie (Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich) z siedzibą w Leżajsku, 
Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku oraz założeń 
określonych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
lata 2011- 2015. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. zawiera 
zadania określone w/w ustawach, które będą realizowane w formach dostosowanych do aktualnych 
potrzeb lokalnych, z wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów 
wynikających z uzależnień. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. 
Głównymi założeniami Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących 
skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, wzrost społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz 
doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami. 

Program uwzględnia:

1) działania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które 
będą skierowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta a szczególności zmierzały do 
zwiększenia świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez nieletnich, 

Podpisany Strona 1



2) działania profilaktyczno-informacyjne, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia 
z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży, zmianę postaw przy 
użyciu sprawdzonych i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na 
środowiskowe zapotrzebowanie, 

3) realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, 

4) system działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, osób spożywających alkohol 
w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak również do ich rodzin. 

W celu zapewnienia skuteczności, uwzględnione działania są długofalowe, konsekwentnie 
wdrażane oraz systematycznie prowadzone na terenie naszego miasta. 

W celu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i zahamowania ich wzrostu, Rada 
Miejska w Leżajsku za najważniejsze uznaje następujące działania:

1. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi zgodnie 
z warunkami podanymi w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego gminy miasto Leżajsk w roku 2014 „Prowadzenie Świetlicy Sosjoterapeutycznej 
w Leżajsku”. 

2. Realizację w szkołach podstawowych, gimnazjum miejskim programów edukacyjno – 
informacyjnych wpływających na postawy oraz umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości z udziałem 
funkcjonariuszy policji, psychologów, terapeutów uzależnień, uczniów, nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów oraz rodziców. 

3. Prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjno – informacyjnych dla rodziców w zakresie pomocy 
w utrzymaniu abstynencji. 

4. Organizowanie przez szkoły, placówki kulturalne i organizacje młodzieżowe imprez promujących 
krzewienie trzeźwości i abstynencji oraz zdrowego stylu życia (z udziałem m.in. liderów młodzieży 
szkolnej, harcerzy i wolontariuszy). 

5. Organizowanie w szkołach konkursów literackich, malarskich, plastycznych, dotyczących 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i narkomanii oraz wystaw pokonkursowych. Najciekawsze prace literackie winny być publikowane na 
łamach Biuletynu Miejskiego, a laureaci konkursów winni otrzymywać nagrody i wyróżnienia. 

6. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współpraca 
z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

7. Publikowanie w lokalnych mediach (Biuletyn Miejski, strona internetowa Urzędu Miejskiego) 
regularnych informacji na temat procedury – „Niebieskich kart”, tak aby jak najwięcej osób dowiedziało 
się o ich istnieniu oraz aby motywowało to odpowiednie służby do posługiwania się tą procedurą. 

8. Dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji zainteresowanych służb 
w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii. 

9. Dalsze funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień 
dysponującego tzw. „telefonem interwencyjnym” nr 17- 242-62-55. W punkcie, który między innymi 
udzielać będzie bezpłatnych porad psychospołecznych i prawnych osobom uzależnionym od alkoholu 
i członkom ich rodzin, osobom dotkniętym przemocą oraz mającym kontakt z narkotykami, pełnione 
będą następujące dyżury: 

a) tzw. specjalistyczne (przez zespół w składzie: specjalista terapii uzależnień, psycholog i prawnik) 
przynajmniej dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych (każdy pierwszy i trzeci poniedziałek 
miesiąca). Dyżurujący poza udzielaniem porad diagnozować winni sytuację całej rodziny tj. ustalać 
jakie dysfunkcje występują w danej rodzinie np.: przemoc, zaniedbywanie dzieci. Dyżurujący 
planować będą pomoc dla wszystkich członków rodziny, 

b) dyżury w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach popołudniowych prowadzone przez członków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych specjalistów.
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10. Punkt Konsultacyjny winien współpracować z placówkami lecznictwa odwykowego, a zwłaszcza 
Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku. 

11. Doposażenie Punktu w profesjonalne materiały edukacyjno - informacyjne (programy na płytach 
DVD, książki, broszury, informatory, ulotki i plakaty), które winny być wykorzystane do realizacji 
niniejszego programu i udostępniane na miejscu osobom zainteresowanym. 

12. Rozszerzanie informacji o działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego d/s Profilaktyki 
Uzależnień o możliwościach uzyskiwania bezpłatnych porad specjalistycznych udzielanych przez 
prawnika, wykwalifikowanego terapeutę uzależnień i psychologa. 

13. Udział miasta w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno – profilaktycznych. 

14. Wspieranie organizowania różnorodnych form spędzania wolnego czasu, rozwijania zamiłowań 
i zainteresowań oraz wzbogacanie pozalekcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży (pozalekcyjne zajęcia 
sportowe, zespoły i kluby zainteresowań itp.). 

15. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w formie udzielenia dotacji celowej 
w zakresie realizacji dodatkowych programów profilaktycznych skierowanych do osób zatrzymanych 
w Izbie (np.: rozmowy interwencyjno – motywujące). 

16. Organizowanie przez szkoły, MCK, organizacje sportowe imprez rozrywkowych i rekreacyjno - 
sportowych dla młodzieży (np.: w ramach obchodów Dni Leżajska, Dnia Dziecka oraz przy innych 
okazjach). 

17. Organizowanie oraz finansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych; dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. 

18. Organizowanie: badań, sondaży lokalnych, diagnoz, ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan 
problemów alkoholowych i narkomanii. 

19. Zorganizowanie choinki noworocznej dla 120 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
wytypowanych przez MOPS i pedagogów szkolnych. 

20. Dofinansowanie kosztu pobytu 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 10 dniowym  obozie 
wypoczynkowo - terapeutycznym w okresie wakacji szkolnych. 

21. Współpraca władz samorządowych miasta Leżajska i Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w zakresie włączania do programów 
szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej oraz dystrybucji wśród szkolonych 
materiałów edukacyjnych. Dystrybucją tych materiałów winny być objęte również osoby posiadające już 
prawo jazdy. 

22. Rozszerzenie współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu zwiększenia liczby kontroli 
kierowców pod względem trzeźwości i wspomaganie Policji w tym zakresie np.: zakup alkomatów, 
testerów na obecność substancji odurzających w organizmie, dostarczenie materiałów edukacyjnych dla 
kierowców. 

23. Zorganizowanie narad i spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji stykających się na co dzień 
z rozmaitymi formami problemów alkoholowych (służba zdrowia, pomoc społeczna, Prokuratura, 
Caritas, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz przedstawiciele mediów lokalnych, 
handlu, klubów i organizacji sportowych) dot. profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, społecznych 
kosztów używania alkoholu i narkotyków oraz stworzenia lokalnej koalicji profilaktycznej. 

24. Zorganizowanie kursów i szkoleń młodzieży szkolnej, rodziców i pedagogów w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii. 

25. Doposażenie placówek działających na rzecz profilaktyki uzależnień w pomoce niezbędne do 
prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

26. Publikowanie w lokalnych mediach („Biuletyn Miejski”) informacji i materiałów dot. profilaktyki, 
szkodliwości nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i używania substancji odurzających. Ukazywanie 
problemów przestępczości związanej z alkoholem i narkomanią. 
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27. Przeprowadzanie okresowych kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przez 
podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż tych napojów. W trakcie kontroli szczególna uwaga 
powinna być zwrócona na przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów 
tytoniowych osobom niepełnoletnim. W skład zespołu kontrolnego powinni wchodzić między innymi 
upoważnieni przedstawiciele Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży 
Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Zespół kontrolny winien przedkładać protokoły 
z przeprowadzonych kontroli wraz ze stosownymi wnioskami Burmistrzowi Leżajska. 

28. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji społecznych w zakresie profilaktyki 
oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, wychowania w trzeźwości i abstynencji. 

29. Dofinansowanie realizacji zadań wymienionych w uchwale budżetowej - objętych Miejskim 
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. instytucjom, 
stowarzyszeniom i innym podmiotom w kwocie 286 000 zł. 

Miejska Komisja d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna odbywać regularne 
posiedzenia (przynajmniej raz w kwartale) i realizować swój program działania obejmujący zadania 
wynikające z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2014. 

Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji wynosić będzie 80 zł za jedno 
posiedzenie, natomiast wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Komisji wynosić 
będzie 2 000 zł (brutto) rocznie. 

Członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także osoby 
współpracujące z Komisją (zwłaszcza pedagodzy i terapeuci uzależnień) winni uczestniczyć 
w organizowanych kursach i szkoleniach specjalistycznych. 

Komisja powinna prowadzić rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z osobami uzależnionymi od 
alkoholu i narkotyków celem wstępnego motywowania ich do poddania się terapii odwykowej. 

W celu zapewnienia skutecznej realizacji niniejszego Programu winna być zacieśniona współpraca 
i współdziałanie Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z ZOZ, Poradnią 
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, służbami Starostwa Powiatowego, Sądem Rejonowym, 
Prokuraturą Rejonową, Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, 
Parafiami Kościoła Rzym.-Kat. w Leżajsku, wszystkimi typami szkół, MOPS, Klubem sportowym 
„POGOŃ”, MCK ,Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Komendą ZHP, jednostkami 
upowszechniania kultury, organizacjami sportowymi w zakresie profilaktyki, rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz promocji zdrowia jak również  
trzeźwych obyczajów. 

Niniejszy program winien być opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leżajsku 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Na realizację zadań przewidzianych w niniejszym programie przeznacza się środki finansowe 
w wysokości 360 000 zł. pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, w tym 5 000 zł. na przeciwdziałanie narkomanii. 

Integralną część Miejskiego Programu stanowi preliminarz wydatków przewidzianych na realizację 
zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. 

Koordynatorem niniejszego Programu będzie Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień 
w ścisłej współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Preliminarz wydatków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii na 2014 r. 

Lp. Rodzaj wydatków Plan na 
2014 rok

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Profilaktyki Uzależnień 
a) dyżury specjalistyczne (specjalista psychoterapeuta, prawnik, psycholog) dwa 
razy w miesiącu przez 2 godziny (2 osoby)
4 x 90 zł = 360 zł / miesiąc 
12 miesięcy x 360 zł = 4 320 zł 
b) dyżury pełnione przez członków Miejskiej Komisji w pozostałe poniedziałki 
przez 2 godziny 
1 dyżur x 50 zł = 50 zł 
3 dyżury x 50 zł = 150 zł 
12 miesięcy x 150 zł = 1 800 zł 

6 120 zł

2. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach plenarnych Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 x 880zł) Wysokość wynagrodzenia 
za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 80 zł 

3 520 zł

3. Wynagrodzenie za organizację pracy Komisji i współdziałanie z placówkami 
realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i narkomanii dla przewodniczącego Komisji 

2 000 zł

4. Koszty szkolenia członków Miejskiej Komisji i osób współpracujących z Komisją 
(terapeutów, osób prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych 
i pedagogów)

2 500 zł

5. Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjno – informacyjnych przeznaczonych 
do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

2 500 zł

6. Organizacja programów informacyjno – edukacyjnych w szkołach, realizacja 
programów profilaktycznych, spektakle teatralne (zależnie od potrzeb, diagnozy), 
kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych 
mających na celu uświadamianie o szkodliwości nadużywania alkoholu dla 
jednostki oraz życia rodzinnego. 

5 000 zł

7. Organizacja w szkołach konkursów nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii, 
połączonych z ekspozycją prac konkursowych. 

2 500 zł

8. Organizacja choinki noworocznej dla ok. 130 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
Paczki 120 x 50zł = 6 000zł 
Poczęstunek 120 x 8zł = 960zł 
Nagrody i upominki za udział w organizowanych grach i zabawach = 240zł 
Koszty organizacji gier i zabaw dla dzieci = 1 800zł 

9 000 zł

9. Dofinansowanie pobytu 30 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych na obozie 
terapeutyczno – wypoczynkowym w okresie wakacji. 

22 000 zł

10. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno – profilaktycznych. 3 000 zł

11. Koszt organizacji lokalnych imprez promujących krzewienie trzeźwości 6 500 zł
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i abstynencji oraz zdrowego stylu życia (zawody, konkursy, zabawy, festyny, 
imprezy bezalkoholowe, wycieczki)

12. Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 1 860 zł

13. Dofinansowanie udziału członków lokalnej koalicji profilaktycznej w szkoleniach 
i kursach służących podniesieniu wiedzy w zakresie zagadnień związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i narkomanii (Miejski Zespół 
Interdyscyplinarny w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

2 500 zł

14. Wspieranie działalności stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w zakresie 
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wychowania 
w trzeźwości i abstynencji w formie udzielonych dotacji celowych. 

232 000 zł

15. Wspieranie działalności Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie i punktu zatrzymań osób 
nietrzeźwych przy KPP w Leżajsku w formie udzielenia dotacji celowej 
w zakresie realizacji dodatkowych programów profilaktycznych skierowanych do 
osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Miasto Leżajsk 

14 000 zł

16. Wsparcie realizacji zadania publicznego gminy miasta Leżajska w zakresie 
przeciwdziałania patologiom społecznym „Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej” dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 
w formie udzielonej dotacji celowej 

40 000 zł

 Zwalczanie narkomanii  

17. Organizacja w szkołach programów profilaktyczno – edukacyjnych dot. 
przeciwdziałania narkomanii 

3 000 zł

18. Doposażenie placówek działających na rzecz profilaktyki uzależnień w pomoce 
niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

2 000 zł

 Razem 360 000 zł
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