
UCHWAŁA Nr XIX/510/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 30 MAJA 2016 ROKU 
 

 
w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących 
działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i 
reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie 
stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz 
poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od 
alkoholu 

 
Na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r.,  poz. 486) w związku z art. 4 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Powierza się Powiatowi Pleszewskiemu realizację zadań samorządu Województwa 
Wielkopolskiego dotyczących realizacji działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy 
placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od 
alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających 
powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i 
funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu. 

 
2. Powiat Pleszewski zrealizuje powierzone zadanie przy pomocy Domu Pomocy Społecznej w 

Pleszewie. 
 
3.  Zasady finansowania oraz szczegółowy zakres przekazanych zadań, o których mowa  

w ust. 1 ustalone zostaną w odrębnym porozumieniu, które podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr XIX/510/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 30 MAJA 2016 ROKU 

 
w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących 
działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i 
reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie 
stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz 
poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od 
alkoholu 

 
Województwo Wielkopolskie, Powiat Pleszewski i  Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej 

w Pleszewie zainicjowali i zrealizowali powstanie nowatorskiego i pilotażowego oddziału w 
domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie DPS w Pleszewie.  

  Jest to o tyle ważne działanie, iż problem nadużywania alkoholu wśród mieszkańców 
domów pomocy społecznej jest jednym z najistotniejszych z punktu widzenia funkcjonowania 
tych jednostek. Brak jest danych dotyczących skali problemu w całej Polsce, natomiast z 
ankiet przeprowadzonych w roku 2013 we wszystkich domach pomocy społecznej na terenie 
Województwa Wielkopolskiego wynika, iż ponad 9% mieszkańców wszystkich profili domów 
boryka się z problemem alkoholowym wśród pensjonariuszy domów. 

Opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
program terapeutyczny, realizowany na oddziale leczenia uzależnień w Pleszewie, obejmuje 
półroczny okres pobytu mieszkańców. Realizacją programu zajmuje się przeszkolony personel 
posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, jak i uzależnionymi 
od alkoholu. Prowadzone są spotkania indywidualne i zajęcia grupowe z zakresu terapii 
uzależnień, a także spotkania społeczności, psychoedukacja i treningi oraz mityngi AA. 

Celem programu jest pobudzenie i wzmocnienie motywacji do zmiany modelu picia lub 
do abstynencji poprzez zwiększenie aktywności oraz odkrycie nowych i rozwijanie 
dotychczasowych zainteresowań. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu radzenia sobie z 
problemem alkoholowym zarówno w oddziale, jak i po powrocie do macierzystego środowiska, 
mają pomóc mieszkańcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. 

Zakup wyposażenia (które nie mieści się w kategorii zakupów inwestycyjnych) oraz 
zakup usług (transport,  opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty za usługę np. przewodnicką, 
czy rekreacyjno-sportową) podczas wycieczek do Warszawy, Lichenia i Szlakiem Piastowskim 
oraz realizacja zajęć  wędkarskich i hipoterapii dla pensjonariuszy oddziału, związane są z 
realizacją ww. programu. Bardzo ważnym elementem realizowanego programu 
terapeutycznego jest terapia zajęciowa mająca na celu pobudzenie i wspieranie aktywności 
mieszkańców, rozwijanie zainteresowań i zasobów oraz poprawę i podtrzymanie ich 
sprawności psychofizycznej w ramach zajęć plastycznych, manualnych, fotograficznych, 
muzycznych, sportowych itd. oraz zaplanowanych do realizacji zajęć kulinarnych i 
komputerowych. Zakupy wyposażenia mają na celu zwiększenie oferty realizowanych 
dotychczas zajęć dla uzależnionych pensjonariuszy. Dodatkowo w ramach programu 
terapeutycznego dla mieszkańców oddziału uwzględniono również zorganizowanie zajęć 
kulinarnych, warsztaty z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe i zajęcia w plenerze. 

Powierzone zadania sfinansowane zostaną kwotami w wysokości 50.000,00 zł z działu 
851 – ochrona zdrowia,  rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2320  -  dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 

 
 

 


