RM.0150-1/05
Uchwała Nr XXVI/247/ 05
Rady Miejskiej w Stroniu l skim
z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie okre lenia gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 1, ust.2, ust. 5 ustawy
z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.
U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu l skim uchwala co nast puje:
§1
Ustanawia si program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych na 2005r.
§2
1

Zgodnie z art. 4 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie
działa zwi zanych z profilaktyk i rozwi zywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzale nionych od alkoholu nale y do zada własnych gminy.
W szczególno ci zadania te obejmuj :
1. zwi kszanie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od
alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których wyst puje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno ci dla
dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e działa na
rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych, słu cej rozwi zywaniu
problemów alkoholowych,
5. podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w art. 131 i 15
ustawy oraz wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
§3
1. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zadania uj te w gminnym programie inicjowane s przez gminn komisj rozwi zywania
problemów alkoholowych, powołan przez burmistrza natomiast realizatorem programu
zgodnie z postanowieniami wynikaj cymi z zapisu w art. 41 ust. 2 jest Urz d Miejski
w Stroniu l skim.
2. Cele programu:
1) poprawa dost pno ci do leczenia odwykowego dla mieszka ców gminy,
2) wspieranie psychospołeczne i prawne osób poddawanych przemocy w rodzinie,
3) wspieranie psychospołeczne i prawne osób oraz rodzin osób dotkni tych problemem
alkoholizmu,

4) prowadzenie działa profilaktycznych ze szczególnym uwzgl dnieniem profilaktyki
szkolnej
i rodzinnej,
5) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzysze i osób
fizycznych realizuj cych zadania gminne z zakresu rozwi zywania problemów
alkoholowych.
§4
Kategorie zadaniowe prowadz ce do osi gni cia celów programu wskazanych w §3:
1. Zwi kszanie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od
alkoholu:
realizacja poprzez:
1)

Prowadzenie punktu konsultacyjno – motywuj cego do podj cia leczenia
odwykowego.
2)
Realizacja programów wspieraj cych, motywuj cych i podtrzymuj cych
abstynencj .
3)
Orzecznictwo biegłego w przedmiocie uzale nienia od alkoholu.
4)
Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zako czeniu
terapii odwykowej i ich rodzinom.
5)
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury,
ulotki informacyjne) dla osób korzystaj cych z punktu informacyjno –
konsultacyjnego.
2. Udzielanie rodzinom, w których wyst puje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc w rodzinie:
realizacja poprzez:
1)
Usprawnienie prac zwi zanych z post powaniem wobec mieszka ców gminy
nadu ywaj cych alkoholu.
2)
Współpraca z biegłym opiniuj cym w przedmiocie uzale nienia od alkoholu.
3)
Prowadzenie wietlic rodowiskowych ze szczególnym uwzgl dnieniem dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
4)
Kontynuacja i uruchomienie nowych programów w
wietlicach
rodowiskowych dla dzieci podlegaj cych przemocy w rodzinie.
5)
Kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla osób
z problemem alkoholowym.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno ci dla
dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e działa na
rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych:
realizacja poprzez:
1)
Realizacj na terenie szkół i innych placówek opieku czo – wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzie y, odpowiadaj cych
standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.
2)
Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzie y,
współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotycz cych
problematyki alkoholowej (np.: „Zachowaj trze wy umysł”).
3)
Dofinansowanie pozalekcyjnych zaj sportowych dla dzieci i młodzie y
szkolnej
w ramach wczesnej profilaktyki w rodowisku.
4)
Wdra anie pozalekcyjnych zaj sportowych do programów profilaktyki
rodowiskowej.
5)
Poszerzenie zakresu oferty programów opieku czo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych o do ywianie uczestników programów.
4. Wspomaganie działalno ci instytucji, stowarzysze
i osób fizycznych, słu cej
rozwi zywaniu problemów alkoholowych:

realizacja poprzez:
1)
Dofinansowanie instytucji i jednostek samorz dowych gminy realizuj cych
poszczególne elementy programu.
2)
Współfinansowanie i finansowanie organizacji pozarz dowych, realizuj cych
gminny program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych, w
oparciu o przepisy art. 118 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o
po ytku publicznym i o wolontariacie.
5. Podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w art. 131 i 15
ustawy oraz wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela publicznego:
realizacja poprzez:
Wyst powanie Gminy w charakterze oskar yciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
realizacja poprzez: Realizacja zada zwi zanych z zatrudnieniem socjalnym.
§5
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
1) Członkowie Gminnej Komisji za prac w komisji – za udział w posiedzeniach otrzymuj wynagrodzenie na zasadach okre lonych w niniejszym rozdziale.
2) Wynagrodzenie brutto za jedno posiedzenie komisji nie mo e przekracza 10%
wynagrodzenia minimalnego.
3) Płatne s nie wi cej ni dwa posiedzenia w miesi cu.
§6
Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania problemów alkoholowych
Zgodnie z zapisem w art. 182 ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: Dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 zezwolenia oraz
dochody z opłat okre lonych w art. 111 wykorzystywane b d na realizacje gminnych
programów
profilaktyki
i rozwi zywania problemów alkoholowych i nie mog by przeznaczone na inne cele.
§7
Traci moc uchwała nr XV/176/03 Rady Miejskiej w Stroniu l skim z dnia 29 grudnia 2003r. w
sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.
§8
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
§9
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Piecz podłu na o tre ci:
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Stroniu l skim
Ryszard Suli ski
oraz nieczytelny podpis

