UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach na 2012 r.
Na podstawie art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kowarach uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji „ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach na 2012r.” wraz z harmonogramem realizacji i preliminarzem wydatków stanowiącymi załączniki do
programu.
§ 2. Główne założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zagadnienia dotyczące alkoholu są w Polsce szczególnie istotne z powodu wysokiego poziomu jego produkcji,
sprzedaży i spożycia, a także szkód związanych z jego piciem. Problemy związane z używaniem alkoholu stanowią
jedną z poważniejszych kwestii społecznych naszego miasta. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych poprzez realizację określonych w nim zadań wychodzi naprzeciw najbardziej istotnym
problemom społeczności miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz dysfunkcji związanych
z nadużywaniem alkoholu.
Do założeń programu należy także zaliczyć:
- przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych
w gminie,
- zapewnienie systematycznej realizacji zaplanowanych zadań,
- podejmowanie i wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.
§ 3. Cele strategiczne programu.
1. Zwiększenie poziomu edukacji w zakresie profilaktyki.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, które
aktualnie występują.
3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób
nadużywających alkoholu , w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich
rodzin.
5. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów
alkoholowych.
§ 4. Cele operacyjne programu.
1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie
się od spożywania alkoholu i jednocześnie sprzyja integracji społecznej.
2. Ograniczenie dostępności alkoholu.
3. Terapia, rehabilitacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu.
4. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
5. Profilaktyka i zapobieganie uzależnieniom populacji dzieci i młodzieży.
6. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą
i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne
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7. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy osób z problemami alkoholowymi oraz stowarzyszeń
prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze.
§ 5. Diagnoza
1. Cel ogólny
Zapewnienie informacji do prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec problemu
alkoholowego
2. Uzasadnienie celu
Badanie sytuacji w zakresie uzależnienia od alkoholu dostarcza podstaw do planowania działań profilaktycznych
oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
Dzięki systemowi badania i monitorowania problemów związanych z alkoholizmem stworzone zostanie
zaplecze informacyjne dla władz miasta, dyrektorów szkół, policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
dla społeczności lokalnej.
3. Metody badawcze
W ramach diagnozy sytuacji lokalnej przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów kowarskich szkól.
W badaniach tych ujęto następujące kwestie: oszacowanie rozpowszechniania picia alkoholu, ocena dostępności
napojów alkoholowych, analiza postaw wobec alkoholu.
Diagnozowana grupa, uczniowie:
Klas VI Szkół Podstawowych
Klas I i II Gimnazjum
Klas II Liceum Ogólnokształcącego
Łącznie 289 osób.
Termin badania: styczeń 2009r.
4. Analiza zebranych danych
a) 210 osób spożywało napoje alkoholowe – stanowi to 72,7%
b) jak często?
- okazjonalnie 151 osób – 52,2%
- raz w miesiącu 20 osób – 7%
- raz w tygodniu 30 osób – 1%
- częściej niż raz w tygodniu 9 osób - 3%
c) najczęściej spożywane napoje alkoholowe
- piwo 126 osób - 43,6%
- wino 31 osób - 10,7%
- wódka 53 osoby - 18,3%
d) miejsce spożywania alkoholu
- w domu za zgoda rodziców 114 osób - 39,4%
- w domu bez wiedzy rodziców 23 osoby - 8%
- na dyskotece 58 osób – 20%
- na wycieczce 15 osób - 5,2%
e) firmy zakupu napojów alkoholowych
- proszę dorosłego o zakup 68 osób - 23,5%
- kupuje sam 91 osób - 31,5%
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- inne ( np., ktoś mi kupuje, rodzice kupują) 51 osób - 17,6%
5. Zdiagnozowane obszary problemowe
Po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród uczniów kowarskich szkół i przeprowadzonej analizie wyników
badań zdiagnozowano trzy obszary problemowe:
Obszar problemowy 1
Łatwa dostępność do alkoholu
Diagnoza przyczyn problemu
– Duża liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
– Niewystarczająca ilość kontrolujących punkty sprzedaży napojów,
Obszar problemowy 2
Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież
Diagnoza przyczyn problemu
- niewystarczająca opieka rodziców nad dziećmi i młodzieżą poza mieszkaniem,
- brak umiejętności właściwego gospodarowania czasem wolnym przez rodzinę,
- mała wiedza społeczeństwa na temat szkodliwości picia napojów alkoholowych.
Obszar problemowy 3
Mała wiedza o instytucjach udzielających pomocy osobom nadużywającym alkoholu
Diagnoza przyczyn problemu
- mała świadomość o skutkach spożywania napojów alkoholowych,
- mało informacji o instytucjach zajmujących się leczeniem, terapia i poradnictwem,
Największym problemem to spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież z uwagi na jego
szkodliwość zdrowotną. Jednostka ma wpływ na propagowanie informacji o szkodliwości spożywania napojów
alkoholowych i na profilaktykę , na częściowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz
promowanie zdrowego stylu życia. Natomiast jednostka nie ma wpływu na zachowania dorosłych i rodziców pod
kątem zakupu napojów alkoholowych osobom nieletnim.
§ 6. Realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych jest
Urząd Miejski w Kowarach.
§ 7. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1. Finansowanie realizacji niniejszego programu odbywa się ze środków finansowych budżetu gminy,
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Inne środki w tym pochodzące od sponsorów.
§ 8. Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie 1
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1. zwiększenie dostępności i skuteczności terapii uzależnień i innych świadczeń zdrowotnych dla osób
uzależnionych,
2. udział w organizacji i finansowaniu innych działań związanych z terapią prowadzonych i organizowanych
przez Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
3. prowadzenie i finansowanie działalności Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień
Zadanie 2
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Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. prowadzenie terapii członków rodzin uzależnionych,
2. prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy,
3. prowadzenie poradnictwa terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin i ofiar przemocy,
4. finansowanie badań wykonywanych przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
Zadanie 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 opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych
1. realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych,
2. propagowanie wszelkich działań mających na celu zmianę modelu spędzania wolnego czasu,
3. prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym,
4. organizowanie i finansowanie spektakli i widowisk z elementami edukacji i profilaktyki uzależnień,
5. szkolenia wybranych grup zawodowych w zakresie problemów dotyczących uzależnień,
6. inne formy oddziaływań profilaktycznych:
a) organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich,
b) organizacja i udział w imprezach bezalkoholowych promujących zdrowy styl życia m. in. poprzez organizację
cyklicznych imprez rekreacyjno – rozrywkowych zawierających elementy profilaktyki,
c) realizacja programu profilaktycznego podczas półkolonii dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień w ramach
prowadzonej świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym.
d) finansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych.
Zadanie 4
Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
1. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi oraz mediami w zakresie działań
profilaktycznych, naprawczych i interwencyjnych podejmowanych przez komisję w sferze rozwiązywania
problemów alkoholowych,
2. organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska zawodowego osób
zajmujących się problematyką z zakresu uzależnień,
3. wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących
swe działania statutowe związane z profilaktyką uzależnień,
4. współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych.
Zadanie 5
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
1. podejmowanie działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w przypadku nie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
3. występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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§ 9. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach
Na podstawie art. 4¹ ust.5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach.
1. Za udział w każdym posiedzeniu plenarnym i zespołowym oraz za udział w przeprowadzaniu kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zgodności z ustawą z dnia 26 października 1982r.o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia
w roku 2012 dla członków komisji, oraz 12% minimalnego wynagrodzenia w roku 2012 dla przewodniczącego
i sekretarza komisji, z zaokrągleniem do pełnych złotych.
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji i udział w przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych wypłaca się w okresach kwartalnych na podstawie listy wynagrodzeń. Podstawę
sporządzenia listy wynagrodzeń stanowi lista obecności udziału w posiedzeniach Komisji i udziału w kontroli.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za udział w pracach Komisji w godzinach wolnych od
pracy.
4. Oprócz wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach przysługują diety i zwrot kosztów przejazdów i noclegów z tytułu wyjazdów poza teren gminy
związanych z zadaniami realizowanymi przez Komisję na zasadach ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ( Dz. U. 2002r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).
§ 10. Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza
się w budżecie Miasta Kowary na 2012r. kwotę 160.000 złotych w tym na:
1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
2. zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu, wyposażenie Centrum Terapii
i Profilaktyki Uzależnień w Kowarach, zakup prasy specjalistycznej dotyczącej uzależnień oraz materiałów
dydaktycznych promujących zdrowy styl życia – bez uzależnień,
3. utrzymanie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kowarach,
4. zakup usług dotyczących: prowadzenia usług terapeutycznych w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
prowadzenia świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym, finansowania badań biegłego
w przedmiocie uzależnienia, szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, finansowania kampanii
profilaktycznych gminnych i udział w kampaniach ogólnopolskich, organizacji imprez promujących zdrowy styl
życia bez alkoholu, dofinansowania prowadzenia pozalekcyjnych imprez sportowych, innych usług związanych
z funkcjonowaniem Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz świetlicy socjoterapeutycznej, realizacja
programu profilaktycznego podczas półkolonii w okresie wakacji.
§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kowary do corocznego składania sprawozdań z realizacji Programu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Inicjatywa uchwałodawcza
Burmistrza Miasta Kowary

Id: F17BAA80-0A92-4171-8CB9-1A960C6A02BC. Projekt

Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia .................... 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Preliminarz wydatków do Miejskiego Programu Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Kowarach na
rok 2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia .................... 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kowarach na 2012r.
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Uzasadnienie

Zadania ujęte w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
wynikają z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i należą do zadań własnych gminy. Natomiast art. 4¹ ust. 2 cyt. wyżej ustawy stanowi, że realizacja
tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie takiej uchwały.

Id: F17BAA80-0A92-4171-8CB9-1A960C6A02BC. Projekt

Strona 1

