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UCHWAŁA Nr XLVIII/1100/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  23 lipca 2018 roku 

 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa 

dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia 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 2018 r., poz. 913 ze zm.) 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 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

1. Powierza się Powiatowi Pleszewskiemu realizację zadań Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia 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. 
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       UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY Nr XLVIII/1100/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lipca 2018 roku 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa 

dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu  

 
Województwo Wielkopolskie, Powiat Pleszewski i Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej  

w Pleszewie zainicjowali i zrealizowali powstanie nowatorskiego i pilotażowego Pododdziału  

dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej Pleszewie.  

Opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program 

terapeutyczny, realizowany na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu, motywuje do szeroko 

pojętej zmiany – zmiany myślenia o problemie, zmiany zachowania, zmiany funkcjonowania itp. 

Obejmuje on cztery elementy: terapię problemów alkoholowych (zajęcia grupowe w formie 

warsztatowej i wykładowej, kontakt indywidualny, spotkania społeczności), rehabilitację i leczenie, 

szeroko pojętą terapię zajęciową, relaksację i trening pamięci. Mieszkańcy Pododdziału uczą się życia 

w trzeźwości, koncentrując się na zajęciach zorganizowanych i treningach spędzania czasu wolnego. 

Uczestnicy programu poznają swoje mocne strony, zdolności, wracają do dawno porzuconych 

zainteresowań oraz odkrywają nowe, interesujące ich pola aktywności. Dzięki stałemu rozbudowywaniu 

bazy terapeutycznej, podopieczni Pododdziału spędzają swój czas w sposób konstruktywny – nabierając 

nowych doświadczeń. Dlatego istotne jest zabezpieczenie zaplecza terapeutycznego do wprowadzania 

nowych propozycji zajęć (zgodnych z zainteresowaniami uczestników), reagowanie na ich propozycje 

działań oraz kontynuowanie tych już sprawdzonych. 

W celu realizacji poszczególnych aktywności dla pensjonariuszy oddziału, wymagany jest 

zakup: literatury i materiałów edukacyjnych do zajęć, usług (np.: transportu czy biletów do teatru) 

podczas wycieczek do Kalisza, Torunia i Wrocławia oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć: 

kulinarnych, ogrodniczych, komputerowych, stolarskich, modelarskich, krawieckich, plastycznych, 

sportowych, z pierwszej pomocy, biblioterapii i plenerowych.  

 Klamrą spinającą wszelkie działania w tej placówce, będą spotkania superwizyjne, 

przeznaczone dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, pracujących na Pododdziale dla osób 

uzależnionych od alkoholu.  

Powierzone zadania sfinansowane zostaną kwotą w wysokości 77.100 zł z działu 851 – ochrona 

zdrowia, rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2320 - dotacje celowe przekazane dla 

powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego. 
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