UCHWAŁA NR XVIII.127.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
o zmianie uchwały Nr XIII.69.2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto
Złotów na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487) i art. 10 ust. 3 w związku
z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze
zmianą z 2016 r.: poz. 437) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII.69.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 uchwały pod nazwą „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2016 rok” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 uchwały pod nazwą „Harmonogram rzeczowo – finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i Przewodniczącemu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII.127.2016
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

„Trzeźwość a miara to są
najważniejsze stróże zdrowia
naszego”
Jan Kochanowski

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY MIASTO ZŁOTÓW
NA 2016 ROK

Złotów, kwiecień 2016 r.
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WSTĘP
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) ) określa w art. 1 obowiązek organów
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania
działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę
obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w
miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a
także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Zadania
te m.in. obejmują:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy powołana przez Burmistrza Miasta
Złotowa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwana dalej
MKRPA).
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok opiera się na następujących aktach prawnych i dokumentach:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) );
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2005 r. Nr 180, poz.1493 ze zmianami);
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2016 r. poz.
224),
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.),
–
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ZADANIA DO REALIZACJI
ROZDZIAŁ I
.
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego poprzez:
–
dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa
odwykowego,
–
zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów.
2. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych oraz członków ich
rodzin.
3. Porady informacyjne dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii oraz członków
ich rodzin.
4. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków po zakończeniu leczenia.
5. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnione, do zmiany
szkodliwego wzoru picia

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Kontynuacja realizowanych programów psychoterapii dla osób współuzależnionych.
2. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii poprzez:
- dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego (zgodnie z przepisami ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w zakresie udzielania pomocy dzieciom z
rodzin z problemem alkoholowym i innych uzależnień (z rodzin dysfunkcyjnych)
–

3.
4.
5.
6.
7.

finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Organizowanie narad, szkoleń, konferencji dla przedstawicieli służb na temat zjawiska
przemocy w rodzinie.
Upowszechnianie informatorów zawierających informacje o potencjalnych partnerach
działających w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy adresowanych do
rodziców.
Prowadzenie edukacji społecznej.
Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo– wychowawczych i socjoterapeutycznych.
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczowychowawczych programów profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców.
3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z
dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych
organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
5. Kontynuowanie podjętych działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów
alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie
dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom
poniżej 18-go roku życia.
6. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako uzupełnienie szerokiego programu
profilaktycznego.
7. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i
innym zjawiskom patologicznych, w tym przeciwko przemocy werbalnej w internecie.
8. Promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Wspieranie organizacji i instytucji pozarządowych oraz służb działających na rzecz
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii a także
przemocy w rodzinie w zakresie realizacji dodatkowych programów i inicjatyw
kierowanych w szczególności do: do osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i
sprawców przemocy, dzieci krzywdzonych, rodziców, kierowców i innych.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych
w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Analiza obowiązujących przepisów prawa lokalnego dotyczących ustaleń liczby
punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2. Podjęcie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w
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trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego.
VI. Działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SPOSÓB REALIZACJI:
1. Inicjowanie i koordynowanie polityki gminy wobec problemów alkoholowych w
mieście Złotowie.
2. Informowanie osób zainteresowanych lub zagrożonych oraz członków ich rodzin o
istniejących środkach służących do zwalczania alkoholizmu i rozwiązywania
problemów z nim związanych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi
alkoholu.
4. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
wobec osób uzależnionych od alkoholu.
5. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przemocy w Rodzinie.
6. Wydawanie opinii dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Dokonywanie okresowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
8. Uczestniczenie w szkoleniach dla członków Miejskiej Komisji RPA oraz pozostałych
grup zawodowych zajmujących się sprawami profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
9. Współudział przy opracowywaniu Miejskiego Programu Profilaktyki... dla Gminy
Miasto Złotów.
10. Organizowanie szkoleń, narad i konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
ROZDZIAŁ II
I. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki... są środki finansowe
budżetu Gminy Miasto Złotów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Szczegółowy plan finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki...
określa załącznik nr 2.
II. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Złotowie.
1. Przewodniczący Komisji otrzymuje miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w
wysokości 30 diet.
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2. Pozostali członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach,
kontrolach i innych czynnościach wynikających z niniejszego Programu w wysokości
3 diet.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 przysługuje za każdy dzień, w którym
członek Komisji brał udział w czynnościach określonych w pkt 2. Podstawą
wypłacenia wynagrodzenia jest podpis na liście obecności zaakceptowanej przez
Przewodniczącego Komisji.
4. Podstawą obliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 i 2 jest wartość diety
określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej.
5. Członkom Komisji biorącym udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i
wiedzę przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w
rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 4.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII.127.2016
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

HARMONOGRAM
RZECZOWO-FINANSOWY
DO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2016 ROK

Złotów, kwiecień 2016 r.
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L.p.

Rodzaj zadania

Wartość
zadania

Sposób realizacji
/wykonania/

Uwagi

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
1.

2.

Zadania związane ze wspieraniem
lecznictwa odwykowego poprzez szkolenie
personelu, zakup materiałów edukacyjnych
dla pacjentów
Wspieranie działalności stowarzyszeń
abstynenckich w zakresie udzielanie
pomocy, poradnictwa, edukacji, rehabilitacji
osobom uzależnionym od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych a także osobom
współuzależnionym oraz ofiarom przemocy
domowej.

5.000,00Zakup usług i materiałów

40.000,00Konkurs ofert.

Praca ciągła.

Praca ciągła.

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i
prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.
1.

Kierowanie osób na badanie w zakresie
uzależnienia od alkoholu.

3.000,00Pokrycie kosztów opinii
Praca ciągła.
psychologiczno - psychiatryczno
sądowej, koszty sądowe.
110.000,00 Konkurs ofert.
Praca ciągła.

2.

dofinansowanie działalności placówek
wsparcia dziennego (zgodnie z przepisami
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej) w zakresie udzielania
pomocy dzieciom z rodzin z problemem
alkoholowym i innych uzależnień (z rodzin
dysfunkcyjnych)

3.

Organizacja wypoczynku dla dzieci z
rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i
problemem uzależnień.

40.000,00 Konkurs ofert.

4.

Zorganizowanie świat Wielkanocnych i
Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym i innych
uzależnień (z rodzin dysfunkcyjnych)

6.000,00 Konkurs ofert

5.

Organizowanie narad, szkoleń, konferencji
kierowanych do różnych grup zawodowych
i osób fizycznych oraz rodziców z zakresu
rozwiązywania problemów uzależnień oraz
przemocy w rodzinie.

12.000,00 Zakup usług, materiałów
edukacyjnych.

Praca ciągła.

6.

Prowadzenie punktu interwencji
kryzysowej w tym upowszechnianie
informatorów zawierających podstawowe
informacje o potencjalnych partnerach
działających w sferze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

43.000,00 Zakup usług, materiałów i
wyposażenia

Praca ciągła

VI,VII, VIII

III, XII
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III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i
młodzieży.
1.

Realizacja na terenie szkół i innych
placówek oświatowo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla:
- dzieci i młodzieży,
- rodziców,
- nauczycieli, pedagogów, psychologów,
w tym ogłoszenie konkursu dla młodzieży
szkolnej na stworzenie profilaktycznego
programu rówieśniczego w celu dalszej jej
realizacji

Zakup usługi, materiałów,
33.849,00 pokrycie kosztów podróży do
ośrodków leczniczych,
ufundowanie nagrody

Paca ciągła.

3.

Edukacja publiczna skierowana do:
 sprzedawców napojów
alkoholowych
 kierowców,
 rodziców
w tym kampanie edukacyjne

14.000,00 Zakup usług i materiałów.

Praca ciągła.

4.

Promocja zdrowego stylu życia:
1. Dofinansowanie cyklicznych imprez
profilaktycznych o charakterze
ogólnomiejskim ze szczególnym
uwzględnieniem wychowanków świetlic
oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
2.Promowanie pozytywnych metod
wychowawczych
3.Zorganizowanie kampanii przeciwko
przemocy werbalnej w internecie – problem
prywatności dzieci w internecie

15.000,00 Konkurs ofert

5.

Wspieranie programów i przedsięwzięć
poprzez organizację konkursów o
charakterze profilaktycznym dla dzieci (w
tym przedszkolaków) i młodzieży szkolnej
Organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych z programem profilaktycznym.
Przeciwdziałanie narkomanii:
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (w
tym kampanie)

6.
7.

3.000,00 Ufundowanie nagród

Praca ciągła.

20.000,00Konkurs ofert.

I-XII

15.000,00 Zakup usługi i materiałów.

Praca ciągła.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
1.
2.

Wspieranie funkcjonowania Ośrodka
Profilaktyki w Pile.
Współpraca i wspomaganie dodatkowych
działań podejmowanych przez instytucje ( w
tym organizacje kościelne) związane z
zapobieganiem alkoholizmowi i innym
zjawiskom patologicznym.

24.871,00Realizacja kosztów zgodnie z
zawartym porozumieniem.
16.000,00Zakup usług i materiałów.

Praca ciągła.
Praca ciągła.
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V. Inne zadania
Wynagrodzenia członków MKRPA oraz
Koordynatora i obsługi.
2.
Finansowanie kosztów utrzymania baz
lokalowych: MKRPA, PIK,
stowarzyszeń i osób fizycznych
realizujących zadania zawarte w
niniejszym programie
1.

OGÓŁEM

105.000,00Wynagrodzenia.
40.000,00Czynsz i inne opłaty z tym
związane, zakup materiałów i
wyposażenia

I-XII
Praca ciągła.

545.720,00
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