
 
 

UCHWAŁA  Nr VI/137/15 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA 27 KWIETNIA 2015 ROKU   
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część 
wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej 

 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz.  596 ze zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1536 ze zmianami), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 
 

§  1 
 

W Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXIX/541/ 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część wojewódzkiej 
strategii integracji i polityki społecznej, w pkt V ppkt V.2. Działania na rzecz modernizacji 
istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób 
uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania 
warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu, działanie V.2.4. 
otrzymuje brzmienie: 
„V.2.4. „Udzielanie wsparcia istniejącym publicznym i niepublicznym placówkom lecznictwa 
odwykowego w podnoszeniu poziomu świadczonych usług poprzez dofinansowanie 
remontów pomieszczeń, inwestycji, zakupów inwestycyjnych, zakupu sprzętów i 
wyposażenia.”. 
 

 
§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§  3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały Nr VI/137/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 KWIETNIA 2015 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część 
wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej 

 
 

Warunkiem niezbędnym efektywnego prowadzenia terapii uzależnień jest posiadanie 
lokalu wyposażonego w odpowiednią liczbę sal do realizacji psychoterapii grupowej i 
gabinetów do prowadzenia sesji psychoterapii indywidualnej. Pomieszczenia winny spełniać 
normy określone ogólnymi przepisami dla podmiotów udzielających świadczeń leczniczych. Z 
uwagi na charakter oddziaływań psychoterapeutycznych wnętrza placówek odwykowych 
powinny być czyste, estetyczne, wyposażone w sprzęty przydatne do prowadzenia 
psychoterapii. 

Samorząd terytorialny może przekazać środki na zapewnienie właściwych warunków 
materialnych do prowadzenia terapii. Przepisy prawa nie wyłączają niepublicznych zakładów 
opieki zdrowotnej spod możliwości finansowania ze środków pochodzących z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W celu umożliwienia uzyskania 
dofinansowania na remonty, inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakupy sprzętów i 
wyposażenia dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, uzasadnionym jest rozszerzenie 
zapisu zawartego w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 


