UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Dębicy na 2015 rok
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. z poz.
594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na
2015 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Szczepan Mroczek
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Załącznik
do Uchwały Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

dla Miasta Dębicy na 2015 r.

Wprowadzenie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. jest
kontynuacją działań podejmowanych przez Gminę w latach ubiegłych, uzupełniony o zdobyte
doświadczenia. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które dostosowane zostały do aktualnych potrzeb
lokalnych. W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażane konsekwentnie
i systematycznie prowadzić będą do osiągania zakładanych celów, którymi są w szczególności:
1.

Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.

2.

Zmiana struktury i kultury picia.

3.

Wzrost świadomości wśród mieszkańców miasta na temat skutków spożywania alkoholu.

a w szczególności wśród ludzi młodych.
4.

Zmniejszenie ilości cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu.

5.

Mobilizowanie do podejmowania leczenia we wczesnej fazie choroby alkoholowej.

6.

Kształtowanie właściwych postaw życiowych dzieci i młodzieży poprzez pracę

profilaktyczną w Placówkach Wsparcia Dziennego.
Realizatorami zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok w mieście Dębica są w szczególności:
•

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

Urząd Miejski w Dębicy,

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

•

Komenda Powiatowa Policji,

•

Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,

•

Organizacje pozarządowe,

•

Służba zdrowia,
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•

Inne podmioty, którym zlecane będą zadania Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Biorąc pod uwagę powyższe dyrektywy oraz dotychczasowe doświadczenie w omawianej
dziedzinie przyjmuje się do realizacji w 2015 roku następujące zadania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu .
1. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- w tym kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy po uzyskaniu opinii
o stopniu uzależnienia od alkoholu przez lekarza biegłego i psychologa.
Termin: cały rok.
2. Kształtowanie i szerzenie postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku Kościoła
Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych poprzez prowadzenie apostolatu
trzeźwościowego.
Termin: cały rok.

koszt: 27.000 zł.

3. Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Dębicy.
Termin: cały rok

koszt: 32.500 zł.

4. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego połączonego z dożywianiem osób dotkniętych
uzależnieniami.
Termin: cały rok.

koszt: 17.500 zł.

5. Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji
wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzależnień.
Termin: cały rok.

koszt: 4.000 zł.

6. Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu
miasta Dębicy.
Termin: cały rok.

II.

Udzielanie

rodzinom,

koszt: 10.920 zł.

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie warsztatów dla rodzin i wychowawców w ramach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”.
Termin:cały rok.
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2. Prowadzenie na terenie miasta Dębicy ogólnomiejskiego telefonu zaufania dla osób mających
problemy z uzależnieniami oraz doznających przemocy.
Termin: cały rok.

koszt: 3.500 zł
.

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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.

1.Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na Osiedlu Świętosława.
Termin: cały rok.
2.Zapewnienie

całorocznego

koszt: 50.000 zł
funkcjonowania

Placówki

Wsparcia

Dziennego

w

formie

specjalistycznej oraz dwóch Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej prowadzonych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Termin: cały rok.

koszt: 324.000 zł.

3.Prowadzenie ogólnomiejskiej Placówki Wsparcia Dziennego.
Termin: cały rok.

koszt: 109.000 zł.

4.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 1.
Termin: cały rok.

koszt:

19.000 zł.

5.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych nr 10 i 12.
Termin: cały rok.

koszt:

16.000 zł.

6.Prowadzenie programów z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Osiedla
Raczyńskich.
Termin: cały rok.

koszt:

3.000 zł.

koszt:

5.000 zł.

7.Prowadzenie programu profilaktycznego „Eleusis”
Termin: cały rok.

8.Organizowanie przez szkoły konkursów plastycznych z zakresu uzależnień

wśród dzieci

i młodzieży wszystkich szkół podstawowych.
Termin: cały rok.

koszt:

1.200 zł.

9. Zorganizowanie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Międzyszkolnego konkursu pn.
„Wybieram Trzeźwość”.
Termin:cały rok.
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10.Zorganizowanie

przez

Zespół

Szkół

Ekonomicznych

olimpiady

wiedzy o

zdrowiu

i uzależnieniach oraz ich konsekwencjach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .
Termin: cały rok.

koszt:

600 zł.

11.Zorganizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Rejonowego Przeglądu Talentów dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem problematyki uzależnień. .
Termin: cały rok .

koszt:

12.Zorganizowanie przez Miejskie Gimnazjum nr 2

600 zł.

Przeglądu Talentów Artystycznych dla

uczniów szkół podstawowych i miejskich gimnazjów , z uwzględnieniem problematyki uzależnień
Termin: cały rok .
13.Zorganizowanie

koszt:
zimowisk

z

programem

profilaktycznym

dla

dzieci

i

2.000 zł.
młodzieży

uczęszczających do dębickich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów.
Termin: miesiąc II.

koszt: 30.000 zł.

14.Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do dębickich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów.
Termin miesiąc VI-VIII.

koszt: 100.000 zł.

15. Zorganizowanie kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Termin: cały rok.

koszt:

3.000 zł.

16. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem
w różnych dyscyplinach sportu.
Termin: cały rok.

koszt:

30.000 zł

1V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych .
1.Udzielanie

wsparcia

materialnego

i

edukacyjnego

dla

podmiotów

zajmujących

się

rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj. dla:
- Filii Biblioteki Pedagogicznej na zakup książek, kaset o tematyce z zakresu uzależnień.
Termin: cały rok.

koszt:

500 zł.

2. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie zapewnienia opieki nad osobami
nietrzeźwymi do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania do podjęcia terapii w placówkach
lecznictwa odwykowego.
Termin: cały rok

koszt: 13.000 zł.

3. Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej.
Termin: cały rok
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4. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej innym podmiotom podejmującym problematykę
uzależnień, sfinansowanie zaległych wydatków za rok ubiegły oraz koszty wydawnictw i innych
wydatków o charakterze promocyjno-informacyjnym oraz szkoleniowym z zakresu profilaktyki
uzależnień.
Termin: cały rok.

koszt:

6.780 zł.

V. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
1. Prowadzenie przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z udziałem Straży Miejskiej i Policji , kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Występowanie na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta przed sądami w charakterze
oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenie przepisów art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za:
1) udział w posiedzeniach komisji w pełnym składzie oraz w zespołach roboczych,
2) przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych,
3) udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego,
4) występowania przed sądem w zakresie przewidzianym ustawą.
2. Za czynności wymienione w ust. 1 członkom komisji przysługuje każdorazowo wynagrodzenie
w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na odstawie odrębnych
przepisów. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia przewidzianego w:
1) ust.1 pkt 1 jest lista obecności,
2) ust ust.1 pkt 2 jest protokół z kontroli,
3) ust.1 pkt 3 jest poświadczenie z zespołu o udziale członka komisji w posiedzeniu,
4) ust.1 pkt.4 jest poświadczenie sądu o udziale członka komisji w sprawie przed sądem.
3. Koszty szkoleń, podróży służbowych i wynagrodzeń członków komisji związanych z pełnieniem
funkcji członka komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje
Burmistrz Miasta na wniosek przewodniczącego komisji.
Termin: cały rok.
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Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych odbywać się będzie ze środków pochodzących

z opłat za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
poszczególnych przedsięwzięć może ulec zmianie głównie w zależności od rozstrzygnięć
konkursowych na zadania dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz potrzeb, jakie
mogą wyniknąć w trakcie realizacji Programu. Koordynację realizacji zadań określonych
w Programie zapewni Wydział Spraw Obywatelskich we współdziałaniu z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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