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Uchwała nr 72014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia . .. 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013r. póz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4' ust. 2 Ustawy z dnia 26
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z
2012 r. póz. 1356 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Przyjąć Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§3

Uchwała wchodzi w życie dnia l stycznia 2015 roku.

Projekt uchwały przygotowała:
mgr Katarzyna Jończyk
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4' ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2012 r. póz. 1356 z późn. zm.), Rada Miasta
Siemianowic Śląskich zobowiązana jest uchwalić corocznie Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie którego będą realizowane zadania własne
gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Projekt Programu
został opracowany przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych i
Obywatelskich Urzędu Miasta w porozumieniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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Załącznik do Uchwały nr /2014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 20I4r.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

I Postanowienia wstępne.

1. Zadania zapisane w niniejszym Programie, przewidziane do realizacji w 2015 roku, są
kontynuacją działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych i odpowiadają nałożonym
na gminy zadaniom określonym w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (j.t. Dz.U.z 2012 r. póz. 1356 z późn. zm.). Program uwzględnia kierunki działania
przyjęte w „Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2011 - 2015". Realizatorami Programu są zarówno jednostki publiczne, jak też podmioty
należące do sektora pozarządowego.

2. Realizacja zadań Programu jest finansowana ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy są realizowane na zasadach określonych w

przepisach ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

II Beneficjcnci Programu

Problemy wynikające z nadużywania alkoholu dotykają swoimi skutkami znaczną część

społeczeństwa, dlatego Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Siemianowic Śląskich, którzy w swoim

codziennym życiu stykają się z problemem alkoholowym, jego konsekwencjami oraz wszystkimi,

którzy są zainteresowani tą problematyką.

III. Cele Programu.

1. Głównym celem Programu jest promowanie działań, których realizacja zmierza do:

a) profilaktyki uzależnień,

b) leczenia uzależnień,

c) przeciwdziałania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,

d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych :

a) przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu poprzez kształtowanie polityki sprzedaży napojów

alkoholowych na terenie miasta.

b) sprzyjanie i tworzenie warunków efektywnego leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i

współuzależnionych.

c) prowadzenie działalności profilaktycznej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży,



a także wśród rodzin zagrożonych uzależnieniami.

d) promowanie alternatywnych zachowań i kształtowanie postaw asertywnych oraz sprzyjanie

organizowaniu akceptowanych społecznie form spędzania czasu wolnego.

e) prowadzenie współpracy i współdziałanie z organizacjami społecznymi, szkołami, placówkami

oświatowymi, kulturalnymi i innymi, organizacjami pozarządowymi i zakładami pracy w

zakresie problematyki związanej z uzależnieniami.

f) udzielanie pomocy prawnej i psychologiczno - terapeutycznej osobom uzależnionym i członkom

ich rodzin, w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.

IV Zadania Programu.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu oraz członków ich rodzin poprzez:

a) dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i

wspóluzależnionych,

b) wspieranie działalności punktów konsultacyjnych, udzielających informacji i porad

mieszkańcom na temat metod, sposobów i placówek leczenia,

c) wspomaganie inicjatyw grup samopomocowych, klubów i stowarzyszeń abstynenckich,

d) motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem podjęcia czynności zmierzających do orzeczenia

obowiązku leczenia odwykowego.

2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu

odwykowemu poprzez:

przyjmowanie osób zgłoszonych,

- zlecanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej,

kierowanie na badania celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

b) wspieranie działalności poradniczej (psychologicznej i prawnej), prowadzonej w szczególności

przez organizacje pozarządowe, adresowanej do członków rodzin dotkniętych problemem

alkoholizmu i przemocy w rodzinie,

c) dofinansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego Miejski Program

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,



d) udzielanie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

e) dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez pokrycie kosztów

adaptacji pomieszczeń, doposażenia, części wynagrodzeń oraz zakup odzieży i pomocy naukowych,

1) współdziałanie na szczeblu miejskim z instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu

terytorialnego i podmiotami sektora pozarządowego w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.

3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dbając o realizacje Miejskiego

Programu zamierza osiągnąć powyższy cel poprzez:

ścisłą współpracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straży

Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Miasta, Prokuratury Rejonowej, Służby Kuratorskiej

w zakresie:

a) przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków powyższych instytucji o zobowiązanie do podjęcia

leczenia odwykowego,

b) poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup alkotestów do badań trzeźwości kierowców,

c) akcji profilaktycznych w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż napojów

alkoholowych na terenie miasta.

2) Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26

października 1982 roku - art 40 (j.t. Dz.U. z 2012 r. póz. 1356.z późn. zm.) ,. Osoby w stanie

nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w

zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają

życiu i zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwicń, podmiotu

leczniczego lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu

terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu".

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla

dzieci i młodzieży, poprzez:

a) dofinansowanie realizacji na terenie siemianowickich placówek oświatowych, kulturalnych i

pomocy społecznej, programów profilaktycznych, również w zakresie przemocy i agresji, dla dzieci

i rodziców,

b) tworzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:

- dofinansowanie i finansowanie programów profilaktyczno - edukacyjnych, imprez sportowych i

kulturalnych w ramach programów związanych z profilaktyką przeciwalkoholową,

- dofinansowanie i finansowanie remontu oraz wyposażenia placówek działających na terenie



miasta np. takich jak: wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz placówki

opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego, jak i świetlic socjoterapeutycznych,

środowiskowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, - przeznaczonych dla dzieci z naszego

miasta wywodzących się z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie,

- dofinansowanie budowy i modernizacji boisk sportowych oraz placów zabaw,

c) finansowanie dyżurów prawnika i psychologów, udzielających porad i wsparcia dla osób i rodzin

zagrożonych chorobą alkoholową,

d) finansowanie wypoczynku letniego i zimowego o charakterze profilaktycznym, przeznaczonego

dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem,

e) wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych na terenie miasta po

przez:

- zakup materiałów i pomocy dla dzieci ze świetlic,

- zaopatrywanie, w miarę potrzeby, w materiały edukacyjne i szkoleniowe promujące trzeźwość,

dotyczące problematyki alkoholizmu i przemocy w rodzinie,

f) wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej adresowanej do kobiet w ciąży,

g) współorganizowanie i dofinansowanie imprez i konkursów (np. zakup nagród), udział w

kampaniach promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia,

h) organizacja imprez dla dzieci i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Świąt Bożego

Narodzenia oraz organizacja Wigi l i i dla osób zagrożonych chorobą alkoholową i przemocą w

rodzinie,

i) doposażenie obiektów sportowych w sprzęt sportowy oraz dofinansowanie zawodów sportowych

promujących sportowy i trzeźwy styl życia.

j) wspieranie i dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

a) udzielanie dotacji na wsparcie realizacji przez podmioty sektora pozarządowego zadań

wynikających z Programu,

b) dofinansowanie zadań wynikających z Programu, realizowanych przez jednostki publiczne,

c) udzielanie świadczeń i organizacja profilaktyki na rzecz osób uzależnionych,

współuzależnionych od alkoholu oraz osób nietrzeźwych z terenu miasta Siemianowic Śląskich,

d) finansowanie kosztów działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

w szczególności:

- wynagrodzeń za czynności biegłych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

opłat sądowych za wnioski o orzeczenie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego, kierowane

przez Komisję do Sądu Rejonowego,

wynagrodzeń członków Komisji za udział w posiedzeniach,



udziału członków Komisji w szkoleniach i konferencjach.

6. Podejmowanie interwencji oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela

publicznego w związku z naruszeniem art. 13' i art. 14, 15, 16 ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Kształtowanie polityki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta poprzez:

- ścisłą współpracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Referatu

Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta,

Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie:

a) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) wnioskowania o cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c) kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

d) nieprzekroczenie ustalonej liczby punktów sprzedaży na terenie miasta,

e) prowadzenie kampanii na temat szkodliwości spożywania alkoholu w punktach i miejscach

sprzedaży.

V Postanowienia końcowe.

1. Realizację Programu koordynuje Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w Wydziale Spraw

Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Przekazanie zadań do

realizacji innym komórkom Urzędu Miasta lub miejskim jednostkom organizacyjnym następuje

przez zmianę dysponenta środków.

2. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z

profilaktyką uzależnień przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.2014 póz. 1118)

3. Wynagrodzenie dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

udział w posiedzeniach Komisji wynosi 70 złotych za jedno posiedzenie.

4. Wynagrodzenie dla członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za

udział w posiedzeniach Zespołu Opiniodawczego przyjmującego strony zgłoszone do leczenia

przymusowego wynosi 70 złotych za jedno posiedzenie.

5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji wypłacane jest miesięcznie na podstawie

listy obecności.

6. Powoływanie, odwoływanie oraz tryb pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Siemianowicach Śląskich ujęty jest w Regulaminie przyjętym Zarządzeniem nr

973/2005 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 09.02.2005 roku.


