
 2 

 
Załącznik 

do uchwały Nr V/45/07 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 6 marca 2007 r. 
 
 

 

 
P R O G R A M 

 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
w Gminie Łańcut 

na rok 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łańcut 2007



 3 

W P R O W A D Z E N I E 
 
               Rada Gminy Łańcut, uznając zagroŜenie jakim jest naduŜywanie napojów 
alkoholowych dla normalnego funkcjonowania społeczności lokalnej, zdrowia mieszkańców 
oraz dobrobytu rodzin, przyjmuje niniejszy program w celu wykonania zadań Gminy  
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z 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.), zwanej dalej ustawą. 
             Alkoholizm jest jednym z największych zagroŜeń dla normalnego funkcjonowania 
zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa. UzaleŜnienie alkoholowe jest chorobą, która 
występuje we wszystkich warstwach społecznych i wszystkich grupach zawodowych, 
obniŜając jakość Ŝycia człowieka. 
Zjawiskiem, które budzi największe obawy jest sięganie po alkohol przez nieletnich  
i młodzieŜ. Młodzi ludzie sięgają po napoje alkoholowe najczęściej w sytuacjach, które 
sprzyjają łatwej dostępności jak np. imprezy czy dyskoteki. 
Szukanie rozrywki z alkoholem bywa często jedyną formą spędzania wolnego czasu – 
dotyczy to przede wszystkim tej „trudnej” młodzieŜy i terenów, gdzie ciągle jest za mało 
zorganizowanych i promujących trzeźwość form odpoczynku. Szczególną uwagę naleŜy 
zwrócić na psychiczne, społeczne i zdrowotne skutki naduŜywania alkoholu przez młodzieŜ. 
             Problemowi naduŜywania alkoholu często towarzyszą róŜnego rodzaju ryzyka. 
Wymienić tu naleŜy przede wszystkim: 

- ryzyka występujące u samych pijących alkohol (ryzyka zdrowotne, materialne) 
- ryzyka dotykające rodziny alkoholików (nędza materialna, problem zdrowia 

psychicznego i fizycznego, przemoc w rodzinach, obciąŜenia genetyczne) 
- ryzyka w środowisku pracy (obniŜenie wydajności pracy, wypadki) 
- ryzyka społeczne – naruszenie przez osoby będące w stanie nietrzeźwym prawa  

i porządku publicznego (przestępstwa kryminalne, przemoc, wypadki) 
- naruszenie prawa związane z obrotem alkoholem (sprzedaŜ alkoholu osobom 

nieletnim, nietrzeźwym, sprzedaŜ nielegalna). 
 
           Przeciwdziałanie alkoholizmowi nie moŜe ograniczać się wyłącznie do wykrywania  
i leczenia uzaleŜnionych lecz wymaga zmiany stylu Ŝycia całego społeczeństwa. Bardzo 
waŜnym zadaniem jest podjęcia konkretnych działań edukacyjnych i profilaktycznych, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy, aby uchronić ich przed niebezpieczeństwem i ryzykiem 
uzaleŜnienia od alkoholu. Zapewnienie im właściwej organizacji czasu wolnego, poprzez 
dostosowanie i wyposaŜenie obiektów sportowych i oświatowych oraz prowadzenie 
odpowiednich programów zajęć pozalekcyjnych, przyczyni się do właściwego i zdrowego 
rozwoju młodego pokolenia. 
         WaŜnym zadaniem samorządu terytorialnego jest takŜe zadbanie o dostępność terapii 
dla osób uzaleŜnionych, której dopełnieniem w naszej gminie jest kontynuacja przedłoŜonego 
programu.  
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Głównymi załoŜeniami programu są następujące przedsięwzięcia: 
 
 

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. 

 
1. Ułatwienie wszystkim osobom wyraŜającym, chęć podjęcia leczenia lub terapii 

pierwszego kontaktu z Poradnią Odwykową w Łańcucie, jak równieŜ z istniejącymi 
grupami samopomocowymi. 

2. Zwrot kosztów dojazdów pacjentów korzystających z zakładów lecznictwa 
odwykowego, na podstawie przedłoŜonego zaświadczenia o uczestnictwie w terapii  
(wg cennika obowiązującego w PKS). 

3. Kontynuacja współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie, w tym sfinansowanie 
kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych, których nie stać na 
pokrycie kosztów pobytu. 

4. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy 
Łańcut. 

 
II.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy                             

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie. 

 
1. Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej od 

alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: 
 
- rozpatrywanie otrzymywanych zgłoszeń dotyczących osób uzaleŜnionych od 

alkoholu, 
- wezwanie osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin, przeprowadzenie rozmów 

motywujących do podjęcia leczenia odwykowego lub innej formy terapii, 
- kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o naduŜywanie alkoholu na 

badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią 
wydaną przez biegłego, 

- złoŜenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania. 
 

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których istnieje problem alkoholizmu (rodzica lub 
rodziców) poprzez: 

 
- finansowanie prowadzenia zajęć  i programów socjoterapeutycznych, 
- organizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego i ewentualnie zimowego 

(kolonii, rekolekcji, itp.) w programie których uwzględniane są zajęcia promujące 
zdrowy tryb Ŝycia, obejmujące profilaktykę uzaleŜnień oraz przeciwdziałanie agresji  
i przemocy, 

- organizowanie spotkań z psychologami i pedagogami dla uczniów i rodziców.  
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3. Pomoc w zorganizowaniu dla dzieci i młodzieŜy zajęć popołudniowych o charakterze 
świetlicowym w pomieszczeniach stanowiących mienie Gminy (sale Centrum 
Kultury, szkoły, biblioteki). 

4. Stała współpraca z Komendą Powiatową Policji w Łańcucie w zakresie 
monitorowania w rodzinach problemu alkoholizmu i przemocy. 

 
III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,  

a w szczególności dla dzieci i młodzieŜy 
 

1. Finansowanie szkoleń dla nauczycieli i pedagogów zatrudnionych w placówkach 
oświatowo - wychowawczych Gminy Łańcut z zakresu profilaktyki 
przeciwalkoholowej. 

2. WdraŜanie do realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy. 
3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych o charakterze 

gminnym, promujących trzeźwy i zdrowy tryb Ŝycia. 
4. Organizowanie festynów dla dzieci i młodzieŜy, połączonych z cyklem zadań 

profilaktycznych. 
5. Finansowanie i zakupienie nagród dla zwycięzców konkursów i konkurencji 

odbywających się podczas w/w imprez. 
6. Organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
7. UmoŜliwianie uczniom dostępu do filmów, sztuk teatralnych, warsztatów itp., których 

wiodącym tematem jest problem uzaleŜnień i ich skutków, jak równieŜ problem 
agresji wśród młodzieŜy oraz przemocy w rodzinie i poza nią. 

8. Publikowanie w prasie lokalnej informacji i artykułów dotyczących problemów 
uzaleŜnień, oraz propagujących zdrowy tryb Ŝycia. 

9. Podejmowanie działań edukacyjnych (w tym szkoleń) skierowanych do sprzedawców 
napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 
ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaŜy 
alkoholu osobom poniŜej 18 roku Ŝycia, nietrzeźwym lub na kredyt. 

10. Podejmowanie działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych. 

11. Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb społecznych w zakresie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. 

 
 

IV.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych propagujących 
zdrowy i trzeźwy tryb Ŝycia. 

2. Wspieranie  i organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i promocji 
zdrowia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i pedagogów. 

3. Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami 
oświatowymi i kulturalnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, w zakresie 
propagowania zasad trzeźwościowych i promocji zdrowia. 

4. Opiniowanie wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaŜy. 

5. Współfinansowanie (współudział) w opracowaniu gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 
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V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy. 
 
1. W celu realizacji zadań kontrolnych wynikających z niniejszego programu Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrolę przestrzegania 
obowiązujących przepisów przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Łańcut.  

2. Kontrolę, o której mowa w punkcie 1 przeprowadza się wg następujących zasad:  
- zespół kontrolny przeprowadza kontrolę na podstawie stosownego upowaŜnienia 

wydanego przez Wójta Gminy Łańcut,  
- w skład zespołu kontrolującego powinno wchodzić nie mniej niŜ 3 członków   

Komisji, kontrola moŜe być przeprowadzona w obecności przedstawiciela policji – 
dzielnicowego, 

- kontrolę przeprowadza się bez uprzedzania podmiotów kontrolowanych, 
- z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół.  

Protokół zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla podmiotu 
kontrolowanego, drugi dla Wójta Gminy Łańcut. 

3. Stwierdzenie  przypadków naruszania obowiązujących przepisów i zasad sprzedaŜy     
napojów alkoholowych, określonych w ustawie powoduje wszczęcie postępowania 
administracyjnego o cofnięcie zezwolenia.  

 
VI.      Wspieranie zatrudnienia socjalnego 

 
             Wspieranie i współfinansowanie zatrudnienia socjalnego w zakresie osób 
uzaleŜnionych   będących mieszkańcami Gminy Łańcut w ramach posiadanych środków. 

 
VII.  Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  
    
 

1. Wszystkim członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje  
dieta w wysokości 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego 
pracownikom zatrudnionym  w pełnym wymiarze czasu pracy, określonego w art. 4 
ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679  z późn. zm.). 

2. Dieta o którym mowa w punkcie 1 przysługuje za kaŜdorazowe wykonanie 
następujących prac: 
-   udział w posiedzeniu Komisji, 

     -   przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w Rozdziale V. 
3. KaŜdy członek Komisji moŜe otrzymać miesięczną dietę, nie większą niŜ dwukrotność 

kwoty, o której mowa w punkcie 3. 
4. NiezaleŜnie od diety, o której mowa w punkcie 3, Wójt Gminy Łańcut za skuteczne 

cofnięcie pozwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych, w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, moŜe przyznać dla zespołu kontrolującego nagrodę pienięŜną, stanowiącą 
trzykrotność kwoty określonej w punkcie 3. 

 
 

VIII.     Postanowienia końcowe. 
 

      Program realizuje Urząd Gminy Łańcut . 
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      Koordynacja wykonania zadań określonych w niniejszym programie naleŜy  
      w szczególności do Wójta Gminy Łańcut. 
      Źródłem finansowania zadań niniejszego programu będą środki finansowe budŜetu gminy   
      uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
 

 
  


