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Zarządzenie Nr 34/2018 

Burmistrza Leżajska  

z dnia 9 marca 2018 roku 
 

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Leżajsku sprawozdania  

z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście 

Leżajsku na Rok 2017 

 

Na podstawie ust. 3 rozdział IX Uchwały Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej  

w Leżajsku z dnia 18 października 2016 r.  

z a r z ą d z a m,   co następuje: 

 

§ 1 

Przedkładam Radzie Miejskiej w Leżajsku sprawozdanie z realizacji  Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2017, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  



_____________________________________________________________________________________ 

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Leżajska       

          Strona 2 z 8 

 

      Załącznik do Zarządzenia Nr34/2018  

        Burmistrza Leżajska  z dnia  9 marca 2018 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  MIEJSKIEGO  PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W MIEŚCIE LEŻAJSKU NA ROK  2017 

 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/150/16 Rady Miejskiej  w Leżajsku z dnia  

18 października 2016 r. Określił cele, metody i zadania wynikające z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

  

Na realizację Programu przeznaczono kwotę 360 000,00 zł.  pochodzącą  

w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Za najważniejsze zadania programie uznano: 

1) ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania 

alkoholu,  

2) zwiększenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa  

(w szczególności wśród dzieci i młodzieży) o skutkach spożywania alkoholu 

 i palenia papierosów oraz na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych, 

3) przygotowanie młodego pokolenia do zdrowego trzeźwego stylu życia oraz 

pozbawionego używania substancji psychoaktywnych, 

4) zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów i zapobieganie 

powstawaniu nowych patologii związanych ze spożywaniem napojów 

alkoholowych na terenie miasta Leżajska, 

5) promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców miasta, zaangażowanie  

w działania profilaktyczne organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych oraz 

środowisk, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od 

nałogów oraz szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym. 

 

1. Realizacja zadań była opiniowana i koordynowana przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwaną w dalszej części sprawozdania 

komisją). Na przestrzeni 2017 roku, członkowie komisji działali zgodnie  

z regulaminem, przyjętym przez Burmistrza Leżajska Zarządzeniem Nr 206/2016  

z dnia 16 listopada 2016 roku.  
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Komisja pracowała w następującym składzie: 

1. Józef  Rzeszutko - przewodniczący komisji,  

2. Krystyna  Decowska – z-ca przewodniczącego, 

3. Janusz Berestka - sekretarz komisji, 

4. Bogumiła Dąbek – członek komisji, 

5. Bożena  Pest – członek komisji, 

6. Barbara Sołtys – członek komisji, 

7. Monika Chrząstek – członek komisji, 

8. Izabela  Piziak – członek komisji, 

9. Grzegorz  Stępniowski – członek komisji, 

10. Leszek Sołek – członek komisji, 

11. Krzysztof  Rutowicz – członek komisji 

 

W roku 2017 komisja odbyła 5 posiedzeń plenarnych i 5 roboczych. Na 

posiedzeniach zajmowała się między innymi opiniowaniem wniosków 

przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zostało 

sporządzonych 42 postanowień o spełnieniu przez lokal warunków formalnych 

określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Leżajsku.  

W roku sprawozdawczym komisja na posiedzeniach zajmowała się rozpatrywaniem 

wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu. W 

2017 roku do komisji wpłynęło 21 wniosków o zastosowanie leczenia w zakładzie 

lecznictwa odwykowego.  

 12 wniosków złożonych zostało przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

w Leżajsku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 5 wniosków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku,  

 3 wnioski przez członków rodziny,  

  1 wniosek przez Komendę Powiatową Policji w Leżajsku.  

Na wniosek komisji na badania do biegłego specjalisty psychoterapii uzależnień  

i biegłego psychiatry, orzekających o stopniu uzależnienia od alkoholu, 

skierowano 19 osób, z tego sporządzonych zostało 26 opinii. W 3 przypadkach 

nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu. Ponadto Komisja skierowała do Sądu 

Rejonowego w Leżajsku 16 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia 

odwykowego. W przypadku trwających terapii i stwierdzenia poprawy 

zachowania postępowania sądowe nie toczyły się, zostały umorzone. Za 

przeprowadzone badania przez biegłych sądowych z wydaną pisemną opinią, 

opłatami i zaliczkami sądowymi od wniosków  łącznie  wydatkowano  

kwotę 5 756,00 zł. 
 

2. W minionym roku pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym  

w zakresie profilaktyki uzależnień świadczył funkcjonujący na terenie miasta 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny zlokalizowany przy ul. Rynek 1, („pod 

wieżą”).  
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Do zadań punktu należało:  

 udzielanie bezpłatnego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania 

pomocy i powstrzymywania przemocy,  

 gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy 

 i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu powiatu, 

  motywowanie w przypadku występującego w rodzinie alkoholizmu do podjęcia 

psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.   

Dyżury pełnione były w każdy pierwszy i trzeci  poniedziałek miesiąca  

w godzinach 1700 – 1900 przez grupę specjalistów (specjalista psychoterapeuta 

uzależnień, psycholog), w pozostałe poniedziałki miesiąca w godzinach 1700 – 

1900 przez członków komisji. Ponadto  czynny był tzw. ,,telefon interwencyjny”  

przez który  można było uzyskać w/w informacje i porady w dniach pełnienia 

dyżurów. W roku sprawozdawczym dyżurujący udzielili 11 porad 

psychologicznych i prawnych.  

Łącznie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz wynagrodzenia dla  

komisji za odbyte posiedzenia wydatkowano kwotę 14 791,67zł. 

 

3. W  styczniu 2017 r. zorganizowana została w Miejskim Centrum Kultury 

 w Leżajsku choinka noworoczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wzięło  

w niej udział  130 dzieci. Program rozrywkowy przygotowało Miejskie Centrum 

Kultury, dzieciom wręczono podarunki (paczki o wartości 70,92 zł.). Lista 

dzieci  biorących udział w choince noworocznej ustalona została na podstawie 

propozycji przedstawionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Leżajsku przy zastosowaniu odpowiedniego kryterium. Na ten cel 

wydatkowano kwotę 12 360,52zł. 

 

4. Starając się zagwarantować dzieciom z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym poprzez zwiększony dostęp do zajęć socjoterapeutycznych 

 w styczniu 2017 roku Burmistrz Leżajska ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym. Warunki określone w ogłoszonym konkursie  spełniła 

Spółdzielnia Socjalna BAJKOLANDIA z Leżajska, która otrzymała dotację na 

realizację przedmiotowego zadania w wysokości 40 000zł.  

Zajęcia świetlicowe prowadzone były w sali Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

Nr 1 w Leżajsku. Zrekrutowanie  dzieci nastąpiło po konsultacjach  

z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz MOPS w Leżajsku. W 2017 roku  

ze świetlicy korzystało 25 dzieci i młodzieży w wieku 6 -15 lat, które 

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, 

teatralnych, z programem profilaktycznym jak również  korzystały z dożywiania 

i pomocy w nauce.  

Na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej wydatkowano kwotę 

37 600,00zł. pochodzących z przyznanej dotacji. Niewykorzystana dotacja 
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w kwocie 2 400zł, która  wynikła z nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia 

została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku zgodnie z warunkami 

umowy w dniu 12.01.2018 r.  

 

5. Zgodnie z uchwałą budżetową środki finansowe w wysokości 220 000,00zł   

w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 

roku pt. „Przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym” komisja 

konkursowa zakwalifikowała do realizacji w formie wsparcia 29 ofert  

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (29 złożonych). Przekazane środki 

finansowe zostały zgodnie z umowami wydatkowane i wszystkie podmioty 

realizujące zadania  złożyły sprawozdania końcowe.  

 

6. Rada Miejska w Leżajsku Uchwałą NR XXX/199/17 z dnia 27 marca 2017 r. 

zwiększyła środki finansowe na realizację zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom o kwotę 6 000,00zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  Zadanie pt. „Propagowanie trzeźwości, edukacja 

i pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem” realizowało  Apostolstwo 

Trzeźwości „Pokój i Dobro” z siedzibą w Leżajsku. Kwota dofinansowania 

zadania publicznego wynosiła 5980,00zł. Faktycznie wykorzystano z dotacji 

kwotę 4 474,93zł. Zgodnie z umową, pozostała niewykorzystana kwota  

w wysokości 1 505,07zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego  

w Leżajsku w dniu 08.09.2017 r.  

 

7. W okresie od 24  lipca do 2 sierpnia 2017 roku,  35 dzieci  uczestniczyło 

w wypoczynku letnim, kolonii z programem profilaktycznym, promującym 

zdrowy tryb życia w miejscowości Darłowo nad Morzem Bałtyckim. Rekrutację 

dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi przeprowadził Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Leżajsku. Program kolonii obejmował wycieczki 

krajoznawcze, gry oraz zabawy i ciekawie zorganizowany czas. Na organizację 

kolonii wydatkowano kwotę 27 965,00zł. 

 

8. Na dofinansowanie pobytu osób uzależnionych od alkoholu w Izbie 

Wytrzeźwień w Rzeszowie (realizacja dodatkowych programów 

profilaktycznych skierowanych do osób zatrzymanych w Izbie) wydatkowano 

kwotę  9 664,00zł. Z informacji uzyskanych z Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 

wynika, że w 2017 r. z terenu Miasta Leżajska przewieziono 36 osoby z tego:  

 

16 - mieszkańców Leżajska, 

   6 - mieszkańców gminy Leżajsk, 

10 - mieszkańców spoza gminy Leżajsk, 

    4 – bez wskazania adresu zamieszkania. 
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9. W celu realizacji działań  związanych z profilaktyką narkomanii na terenie 

miasta Leżajska zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji  

w Leżajsku testy na wykrywanie środków i substancji odurzających NARK II 

20020 o wartości 2 238,60zł., - wykorzystywane podczas pracy prewencyjnej  

z młodzieżą leżajskich szkół jak również do eliminacji z ruchu drogowego 

kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem środków 

odurzających.  

 

10. Od września do listopada 2017 roku na terenie Miasta Leżajska przeprowadzona 

została „Diagnoza problemów społecznych”. Diagnozę przeprowadziła firma 

„Oficyna Profilaktyczna” z Krakowa. W badaniu łącznie wzięło udział 584 

osoby. Badane grupy to: dorośli mieszkańcy (100 osób), uczniowie młodsi (273 

osoby), uczniowie starsi (196 osób), sprzedawcy alkoholu (15 osób). 

Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk 

związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie miasta 

Leżajska oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. Zakres badań 

badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii: 

1) zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, 

młodzieży, dorosłych mieszkańców), 

2) zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje 

problemowe, 

3) określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień, 

4) zidentyfikowania skutków występujących problemów, pokazanie 

rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków. 

Wnioski z  badania diagnozującego problemy społeczne na terenie miasta Leżajska 

wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań profilaktycznych zostały 

uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Leżajsku na rok 2018. Na 

powyższy cel wydatkowano kwotę 2 800,00zł. 

11. W roku sprawozdawczym 2 członków komisji  brało udział w szkoleniach 

specjalistycznych organizowanych przez: ETOH - Fundacja Rozwoju 

Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy i  

Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z Torunia. Na 

potrzeby MKRPA i  prowadzenia Punktu Konsultacyjnego zakupiono roczną 

prenumeratę czasopisma „Świat Problemów”.  Łącznie wydatkowano kwotę  

1 052,00zł. 

12. Uwzględniając profilaktyczną rolę działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 

dzieci i młodzieży  szkolnej, w miejskich szkołach realizowane były liczne 
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programy i przedsięwzięcia. Zrealizowane zostały programy: „Bezpieczne 

Wakacje”, „Szkolny Dzień Profilaktyki”, „Apteczka Pierwszej Pomocy 

Emocjonalnej” w ramach którego przeszkolono 8 nauczycieli. Zostały 

zorganizowane warsztaty pedagogiczne „Porozumienie bez przemocy jako 

wstęp do mediacji rówieśniczej”, których celem było przygotowanie grupy 

uczniów do prowadzenia mediacji rówieśniczych. Zakupiono i przekazano do 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 pakiet 3 filmów edukacyjnych o 

tematyce profilaktycznej pt. „ Alkohol, e-papierosy, energetyki – niebezpieczna 

moda”  Łącznie wydatkowano kwotę  6 010,63zł. 

13. W Przedszkolu Miejskim „BAJKA” w Leżajsku zorganizowany został „Piknik 

Rodzinny”. Celem imprezy plenerowej była promocja zdrowego stylu życia 

dzieci  

i dorosłych, właściwych postaw społecznych, wzmocnienia więzi rodzinnych  

i integracji społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 479,44zł. 

14. W minionym roku w ramach współpracy z Miejskim Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Leżajsku ds. Przemocy w Rodzinie, ze środków  

z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w mieście Leżajsku na rok 

2017 została zorganizowana kampania społeczna dla rodziców, która promowała 

metody wychowawcze bez użycia przemocy i informowała o zakazie stosowania 

kar cielesnych wobec, jak również promowała budowanie i wzmacnianie więzi 

rodzinnych. W 10 - godzinnych warsztatach umiejętności wychowawczych dla 

rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców” udział wzięło 12  osób  z miasta Leżajska. 

Na zorganizowane warsztaty wydatkowano kwotę  850,00zł. 

15. W roku 2017 przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

weryfikowane były przesłanki wskazane w uchwałach Nr XVIII/185/04  Rady 

Miejskiej w Leżajsku  z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz Nr XVIII/186/04 Rady 

Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad 

usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 

Leżajska. Wnioski o wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych 

opiniowane były przez komisję. W roku sprawozdawczym wydano 49 

zezwoleń. W tym 30  zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal), 12 zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia   

w miejscu sprzedaży (gastronomia), 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż 

napojów  alkoholowych. 

Aktualnie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną  napojów 

 alkoholowych  posiada 44 punktów, w tym: 

 24 punktów detalicznych, 

 20 punktów gastronomicznych. 
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Limit punktów sprzedaży dla miasta Leżajska wynosi łącznie 48 i obejmuje 

sprzedaż i podawanie  napojów alkoholowych powyżej 4,5% (za wyjątkiem 

piwa). 

Na dzień 31.12.2017 r. limit powyższy był wykorzystany następująco: 

 24 punktów detalicznych, 

 10 punktów gastronomicznych. 

 

16. Działając na podstawie wydanego Zarządzenia Nr 126/2017 Burmistrza 

Leżajska z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie ustalenia zakresu i zasad 

prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Leżajska, w listopadzie 

zespół kontrolny składający się z upoważnionych dwóch członków komisji we 

współpracy z funkcjonariuszem policji  przeprowadził kontrole 6 punktów 

sprzedaży. Podczas kontroli, kontrolujący nie stwierdzili w miejscu sprzedaży 

łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 

Zadania wynikające z  Miejskiego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na 

rok 2017 zostały zrealizowane prawidłowo. Dzięki podjętym działaniom przynajmniej 

w pewnym stopniu problem społeczny został ograniczony.  

 Łącznie w 2017 r. na realizację programu przeznaczono kwotę w wysokości 

366 000,00zł.  

Faktycznie wydatkowano kwotę  347 042,79zł. Źródłem finansowania były dochody  

w wysokości 411 070,58zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajska. 

Wszystkie uwagi i spostrzeżenia powstałe w trakcie realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano przy 

opracowaniu programu na 2018 rok. 

 

 

Opracował Janusz Berestka 


