
UCHWAŁA Nr II/19/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 11 grudnia 2002 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  
Alkoholowych Miasta i Gminy Szczuczyn na 2003 rok 

 
 
 Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, 
poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta  
i Gminy Szczuczyn na 2003 rok stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

§ 2 
Traci moc Uchwała Nr XXIV/162/02 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 marca  
2002 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Miasta i Gminy Szczuczyn na 2002 rok. 

§ 3 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim i tablicach ogłoszeń sołectw. 
  
 
 

        Przewodniczący Rady 

          Mirosław Rainko 



 
ZAŁ ĄCZNIK DO UCHWAŁY NR II/19/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych Miasta i Gminy Szczuczyn na 2003 rok. 
 
W nawiązaniu do art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Gmina Szczuczyn przyjmuje poniższy Program, którego podstawowym 
zadaniem jest podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do ograniczenia 
nadmiernego spożycia alkoholu, jak również do łagodzenia społecznych skutków 
nadużywania alkoholu. 
 
Zadania programu realizowane będą przez: 
 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  
dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie rodzinom,  
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej  
i prawnej. 

 
1. Podejmowanie zadań zmierzających do podania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od alkoholu. 
2. Opłacenie kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem osoby w terapii 

uzależnienia od alkoholu poza miejscem zamieszkania. 
3. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu. 
4. Finansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych lub 

zajęć after care (opieka po zakończeniu leczenia stacjonarnego). 
1) udzieleniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

2) udzielanie pomocy prawnej ofiarom przemocy; 
3) podejmowanie interwencji w różnych instytucjach i organizacjach 

społecznych; 
4) udzielenie pomocy medycznej przez skierowanie na badania lekarskie  

w przypadku stwierdzonych obrażeń; 
5) udzielanie wsparcia psychologicznego poprzez wskazanie różnych sposobów 

pokonania lęków, wstydu i poczucia winy; 
6) współpraca z kościołem, policją, sądem rejonowym w celu udzielenia 

wszechstronnej pomocy osobie pokrzywdzonej; 
7) nauka zachowań asortywnych (stanowienie praw i granic, ochrona przed 

agresją); 
8) ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami; 



 

9) profilaktyczne programy informacyjne i psychoedukacyjne wpływające  
na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości w szczególności 
wobec młodzieży: 

a) metody pracy: 
− - kontakt indywidualny, 
− - kontakt grupowy. 

5. Rozmieszczenie informacji w miejscach publicznych dotyczących: 
1) choroby alkoholowej, narkomanii jej leczenia; 
2) adresy placówek, instytucji związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych. 
 

II.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej. 
 
1. Prowadzenie autorskiego programu o uzależnieniach przez psychologa. Cykl zajęć 

profilaktycznych obejmujący edukację uczniów w zakresie:  
1) problemu nadużywania alkoholu (w tym zjawisko uzależnienia, 

współuzależnienia, przemocy); 
2) palenie papierosów; 
3) narkomanii; 
4) umiejętności dokonania wyborów; 
5) kształtowanie pozytywnego myślenia na temat siebie, ludzi, świata; 
6) pokazanie możliwości poszukiwania dobrego, ciekawego życia bez pomocy 

alkoholu czy innych środków odurzających: 
A. Realizacja obejmuje uczniów: 

- Zespołu Szkół Rolniczych w Niećkowie; 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Szczuczynie; 
- Gimnazjum Samorządowego w Szczuczynie. 

B. Czas realizacji w każdej szkole: 
20 godzin miesięcznie – spotkania z uczniami na lekcjach oraz dyżury  
w Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie, spotkania trwać będą  
od stycznia 2003 roku do grudnia 2003 roku w każdy wtorek i piątek. 

C. Cele programu: 
1) dostarczenie informacji o substancjach uzależniających oraz istocie 

uzależnienia, 
2) wskazanie możliwości unikania w.w. zagrożeń i sposobów radzenia 

sobie z nimi poprzez: 
a) dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia, 
b) zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie, 

dobrych stosunków z innymi ludźmi, 
c) umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
d) umiejętność właściwego wykorzystania czasu wolnego, 
e) omówienie postaw asertywnych, uległych, agresywnych, 
f) umiejętność dokonania wyboru, 
g) kształtowanie pozytywnego myślenia na temat siebie, ludzi, świata, 
h) pokazanie możliwości poszukiwania dobrego, ciekawego życia bez 

pomocy alkoholu, czy innych środków odurzających. 



 

D. Zajęcia profilaktyczne realizowane będą w formie: 
1) wykładów, 
2) pogadanek, 
3) dyskusji, 
4) zajęć warsztatowych. 

2. Realizacja programu profilaktycznego „NOE” dla młodzieży: 
A. Realizacja obejmuje uczniów szkół średnich i gimnazjum:  

1) Zespół Szkół Zawodowych w Szczuczynie, 
2) Gimnazjum Samorządowe w Szczuczynie, 

3. Zorganizowanie konkursu plastycznego "Alkohol w rodzinie - i jego skutki"  
w szkołach podstawowych na temat związany z uzależnieniem alkoholowym, 
walka z nim oraz jego skutkami:  
A. Konkursowe kategorie wiekowe: 

1) uczniowie klas I – IV, 
2) uczniowie klas V – VI, 
3) uczniowie gimnazjum.  

B. Cel konkursu: 
1) rozwój wyobraźni plastycznej i estetycznej, 
2) przedstawienie myśli za pomocą odzwierciedlenia plastycznego. 

C. Nagrody za najciekawsze prace dla 15 uczniów (po pięciu z każdej kategorii 
wiekowej) z każdej szkoły podstawowej oraz nagrodę dla nauczyciela 
plastyki, którego podopieczni przygotują najciekawsze prace. 

4. Zorganizowanie konkursu literackiego na temat "Alkohol w rodzinie i jego 
skutki": 
A. Konkursowe kategorie wiekowe: 

1) uczniowie szkół podstawowych klas V - VI, 
2) uczniowie gimnazjum, 
3) uczniowie szkól średnich. 

B. Cel konkursu: 
1) przelanie na papier obserwacji wynikających z obserwacji środowiska, 
2) ocena życia wynikająca z obserwacji osób  w rodzinach nadużywających 

alkohol, 
3) ukazanie subiektywnych uczuć z obserwacji i analizy życia otoczenia 
środowiska patologicznego. 

C. Nagrody: 
Nagrody za najciekawsze prace dla 15 uczniów (po pięciu z każdej kategorii 
wiekowej) z każdej szkoły oraz nagrodę dla nauczyciela plastyki, którego 
podopieczni przygotują najciekawsze prace. 

5. Realizacja na terenie szkół i Miejskim Domu Kultury programów 
profilaktycznych dla młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym 
przez technologie profilaktyczne. 

6. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze 
rozrywkowym, sportowym dla młodzieży, nie tylko odbywających się  
bez udziału alkoholu , ale w szczególny sposób eksponujących ten fakt – 
specjalny program i zaproszeni goście (np. artyści, muzycy, sportowcy) 
otwarcie wspierający bezalkoholowe przedsięwzięcia swoim autorytetem. 



 

7. Prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci z grup ryzyka  
(w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholików) po zajęciach zapewniając 
również jeden posiłek dziennie. 

8. Zakup sprzętu sportowego (m.in. obuwia sportowego, piłek), siłowego, 
audiowizualnego, gry planszowe, stolikowe dla potrzeb prowadzenia 
działalności profilaktyczno - edukacyjnej w świetlicy socjoterapeutycznej. 

9. Zakup i dystrybucja książek, broszur, ulotek, materiałów plastycznych, tuszu do 
drukarki, tonera do kserokopiarki i innych materiałów o treści profilaktyczno - 
edukacyjnej dla świetlicy terapeutycznej przy MDK w Szczuczynie.  

 
III.  Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych – feryjnych dla dzieci  

i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych uzależnieniem. 
 

1. Cele zajęć: 
A. Stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas ferii 

zimowych, 
B. Budowanie zaufania, 
C. Nabywanie umiejętności zachowań asertywnych, 
D. Rozwijanie zainteresowań, 
E. Zdobywanie konstruktywnych doświadczeń, dzięki którym będą potrafiły 

nawiązać satysfakcjonujące kontakty, podtrzymać je i wpływać na ich 
trwanie, 

2. Uczestnicy: 
A. 90 osób w wieku 9 – 14 lat ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, 

3. Czas i miejsce: 
A. 27.01. - 08.02.2003 r.  
B. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach wiekowych . 
C. Hala Sportowa ul. Grunwaldzka 2 (świetlica hali sportowej), 

4. Metody: 
A. Zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach, dyskusje, zabawy 

integracyjne, psychodramy umożliwiające pogłębianie umiejętności 
interpersonalnych. 

B. Podczas zimowiska zapewniamy jeden posiłek w postaci bułki słodkiej lub 
kanapki oraz mleka i oranżady. Zapewniamy wycieczki autokarowe na 
basen, teatru i kina. 

 
IV.  Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych  

i uzależnionych od alkoholu w czasie wakacji. 
 

1. W programie przewidziane są zajęcia edukacyjno - wyrównawcze oraz 
rozwojowe, w zakresie nauki, kultury i sportu, 

2. Cel wyjazdu: 
A. Możliwość podniesienia poziomu intelektualnego, otwarcie na otoczenie  

i środowisko, 
B. Rekompensata braku możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego 

poprzez wyjazd integracyjny w okresie wakacji. 



 

3. Prowadzenie zajęć według określonego programu terapeutycznego przez 
specjalistów w zakresie terapii uzależnienia. 

4. Pokrycie kosztów wyżywienia, noclegów, przejazdów, wynagrodzeń 
terapeutów i opiekunów. 

 
V. Konkurs wiedzy: „Alkohol - wszystko jest dla ludzi”. 

 
1. W konkursie biorą udział reprezentacje szkół wyłonione w trakcie eliminacji 

szkolnych: 
A. Konkursowe kategorie wiekowe: 

1) szkoły podstawowe, 
2) gimnazja, 
3) szkoły ponadpodstawowe, 

B. Cele konkursu: 
1) zapoznanie się ze skutkami używania alkoholu, 
2) poznanie jego wpływu na osobowość, jego wpływ na życie rodzinne i 

społeczne, 
3) obserwacja środowiska i jego ocena. 

 
VI.  Festyn trzeźwościowo - rekreacyjny "WYBIERZ SAM" organizowany 

dla sympatyków wspólnot trzeźwościowych i wszystkich, którym bliska 
jest sprawa trzeźwości. 

 
VII.  Współorganizacja Mistrzostw Polski w tańcu disco, rap i break dance. 

Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży zagrożonych patologią 
społeczną. 

 
VIII.  Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych, na tematy związane  

z profilaktyk ą problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich 
kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki. 

 
1. Organizowanie badań i sondaży opinii, lokalnych diagnoz i ekspertyz 

pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.  
2. Przeszkolenie sprzedawców w formie 4 – godzinnego kursu. 

 
IX.  Ustalenie szczegółowych zadań wydawania i cofania zezwoleń  

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 

 
1. Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży na miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży: 
A. Przesłanką do wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest: 

1) spełnienie przez przedmiot następujących warunków sprzedaży: 
a) lokale przeznaczone do sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 



 

1°- dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa powierzchnia sali sprzedaży (bez zaplecza) winna wynosić 
powyżej 15 m², 
2°- dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (za wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu 
powierzchnia sali sprzedaży bez zaplecza winna wynosić  
co najmniej 20 m² a wydzielone stanowisko sprzedaży napojów 
alkoholowych winno mieć minimum 10 m², 
3°- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być 
wydawane dla placówek branży ogólnospożywczej lub punktów 
wyłącznej sprzedaży alkoholu i papierosów. 

b) lokale do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży: 
1°- dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa powierzchnia sali konsumpcyjnej winna wynosić minimum 20 m², 
2°- dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
powierzchnia sali konsumpcyjnej winna wynosić minimum 20 m², 
3°- w przypadku gdy w lokalu znajduje się więcej niż jedna sala 
konsumpcyjna łączna powierzchnia sal konsumpcyjnych określona 
w punkcie "A.1)" i "B.2)" winna być większa o 50%. 
4°- mieszczenie się w limicie punktów sprzedaży określonych  
w Uchwale Rady Miasta Szczuczyna (dotyczy punktów ze sprzedażą 
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży),  
5°- spełnienie zasad usytuowania na terenie miasta Szczuczyna 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w Uchwale Rady Miasta 
Szczuczyn, 
6°- przedstawienie dowodu wpłaty za zezwolenie w wysokości 
określonej ustawowo. 

2. W przypadku, gdy ilość punktów ubiegających się o wydanie zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  
jest większa od ilości limitów punktów o przydzieleniu zezwolenia decyduje 
data wpływu podania i spełnienie przesłanek określonych w punkcie 1.,  
a w przypadku tej samej daty wpływu - o przydziale decyduje fakt 
dotychczasowego posiadania zezwolenia przez dany podmiot starający się  
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu.  

3. Przesłanką cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
są okoliczności wymienione w ustawie o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Przesłanką cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w przypadku powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, 
zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów 
alkoholowych przez daną placówkę jest powtarzające się co najmniej 
dwukrotnie zakłócenie porządku publicznego. 



 

Po pierwszym tego typu zdarzeniu zostanie przeprowadzona rozmowa 
upominająca, a ponadto Burmistrz Miasta może podjąć decyzję o skróceniu 
czasu sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych. We wszystkich 
pozostałych przypadkach określonych w ustawie podstawą cofnięcia 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest jedno udokumentowane 
zdarzenie określone w cytowanych wyżej przepisach. 

5. W przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 
zawartych w ustawie, a w szczególności sprzedaży napojów alkoholowych 
osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz powtarzające się w miejscach sprzedaży 
lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku  
ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę, cofnięcie 
zezwolenia nastąpi po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
X. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi i 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
 

1. Kontrolę punktów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  
w zakresie: 
A. Przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz warunków 

sprzedaży tych napojów określonych w zezwoleniu tj.: 
1) zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, których 

zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 
2) zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kredyt lub  

pod zastaw, 
3) zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat osiemnastu, 
4) obowiązek dostarczania napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży 

tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, 
rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy, 

5) obowiązek uwidaczniania w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych 
informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, o zakazie sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz wywieszki z numerem  
i warunkami zezwolenia, 

6) zakaz prowadzenia na obszarze kraju reklamy napojów alkoholowych. 
B. Spełnienia kryteriów określonych w zasadach usytuowania na terenie Gminy 

Szczuczyn miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży 
napojów alkoholowych oraz wydania i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży. 

2. Kontrolę porządku publicznego w miejscu sprzedaży i najbliższej okolicy 
punktu sprzedaży poleca się: 
A. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
 
 



 

XI.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 
1. Szkolenie: 

A. Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
B. Właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
C. Dofinansowanie stowarzyszeń pozasamorządowych związanych  

z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
D. Przeszkolenie wybranej osoby na Instruktora upoważnionego  

do prowadzenia zajęć dla przyszłych realizatorów tematyki profilaktyczno – 
edukacyjnej w świetlicy socjoterapeutycznej przy MDK. 

E. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy  
z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz rozwijania umiejętności prowadzenia 
zajęć socjoterapeutycznych. 

2. Diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w wysokości 7 % najniższej płacy. 

3. Płace na 2003 rok Pełnomocnika Burmistrza Miasta d.s. rozwiązywania 
problemów alkoholowych.    

 
XII.  Diagnoza sytuacji w gminie dotycząca problemów alkoholowych. 

 
1. Badanie rynku napojów alkoholowych 
2. Wpływanie na zmianę struktury spożycia (preferowanie spożycia 

niskoprocentowych napojów alkoholowych w barach, kawiarniach, itp.). 
3. Wpływanie na zmianę obyczajów mieszkańców gminy poprzez współdziałanie 

z Kościołem Katolickim i innymi organizacjami działającymi w zakresie 
wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  
(np.: organizowanie zabaw, wesel bezalkoholowych). 

4. Wspieranie działań organizacji trzeźwościowych i samopomocowych przez 
inspirację mieszkańców gminy do ich powstawania i udzielania wsparcia  
w ich funkcjonowaniu (np.: przez bezpłatne zapewnienie lokalu). 

5. Promowanie zakładów pracy przestrzegających trzeźwości i wdrażających 
program profilaktyki na swoim terenie. 

6. Prowadzenie i koordynacja działań informacyjno - wychowawczych 
promujących zdrowie i trzeźwość np.: wdrażanie programów profilaktycznych 
w szkołach.  

 
XIII.  Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich usytuowanie 

względem obiektów chronionych. 
 

1. W ramach ograniczenia dostępności alkoholu ustala się zasadę, że 1 punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przypada na 650 
mieszkańców, zwiększenie limitu następuje, gdy ilość mieszkańców wzrośnie o 
każde następne 650 mieszkańców. Obecnie na terenie miasta i gminy jest 17 
takich punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 



 

2. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: 
A. Na terenie. 
B. Szkół. 
C. Zakładów pracy.  
D. Zakładów i placówek oświatowych. 
E. Zakładów i placówek opiekuńczych. 
F. Targowisk.. 
G. Parkingów. 
H. Miejskich zgromadzeń publicznych. 
I. Miejsc masowych zgromadzeń zgodnie z podjętą i dotychczas obowiązującą 

uchwałą Nr XXIV/95/97 z dnia 30.XII.1997 roku. Odległość o której mowa 
wyżej mierzy się po najkrótszej linii dojścia od wejścia do punktu sprzedaży 
przeznaczonego dla klientów do granicy działki obiektów wymienionych niżej. 

J. Szkół. 
K. Przedszkoli. 
L. Internatów i innych placówek oświatowych. 
M. Placówek opiekuńczych. 
N. Kościołów. 
O. Szpitali. 
P. Ośrodka zdrowia. 
Q. Dworca i przystanków PKS. 
R. Zakładów przemysłowych. 
S. Posterunku policji. 
T. Obiektów sportowych. 

 
XIV.  Postanowienia końcowe. 

 
1. Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań 

wynikających z niniejszego programu odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta. 
2. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planach budżetowych 

gminy. 


