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Uchwała Nr XLVI / 241 /2014                                                       

     Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 24 stycznia 2014 roku 

 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2014 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 41 

ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz.1356, poz. 405, z 2014 r. poz. 

1563 ) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych 

      na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

         

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzezinach.  

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

      2014r. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta 
 

                                                                                      Zbigniew Bączyński 
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                                                                      Załącznik do uchwały Nr XLVI/241/2014 Rady Miasta                                                                                                                                                              
                                                                      Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie 
                                                                      uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki                                                     
                                                                      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014r.  

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2014r 
 

Niniejszy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Brzezinach jest kontynuacją zadań realizowanych w roku ubiegłym i stanowi spis działań 

będących jednocześnie zadaniami miasta w obszarze zagadnień społecznych określonych  

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (art., 41). Nakłada ona na gminę obowiązek prowadzenia działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu, jako zadania własnego gminy.  

 

I. Diagnoza stanu problemów alkoholowych na terenie Miasta Brzeziny 

1. Wybrane wyniki raportu z badania pt.„Picie alkoholu i używanie narkotyków przez 

młodzież szkolną na terenie województwa łódzkiego”. Badanie wykonane na zlecenie: 

Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Badanie wykonane przez: Instytut 

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. 

Wobec nasilających się problemów, pod auspicjami Rady Europy w 1995 roku uruchomiony 

został wielki europejski program badawczy obejmujący ponad 30 krajów naszego kontynentu 

(w tym Polskę), dotyczący monitorowania zjawisk związanych z piciem alkoholu, 

zażywaniem narkotyków, paleniem tytoniu oraz zachowaniami prozdrowotnymi młodzieży.  

W 2011 r. zrealizowano kolejną (piątą) ogólnopolską edycję badań ESPAD (wyniki szóstej 

edycji nie są jeszcze dostępne). Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ESPAD 

zrealizowanego na terenie województwa łódzkiego. 

 

2. Decydujące znaczenie w kwestii oceny dostępności napojów alkoholowych dla młodzieży 

mają postawy dorosłych, przede wszystkim sprzedawców alkoholu 

i rodziców. Istotny wpływ na możliwość kupna alkoholu przez niepełnoletnich nastolatków 

mają w szczególności lokalne samorządy. To do nich należy monitorowanie przestrzegania 

prawa, które - co warto podkreślić - zabrania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku 

życia. Jak pokazują badania prowadzone metodą "tajemniczego klienta", polskie miasta 

bardzo różnią się od siebie w kwestii sprzedaży alkoholu nieletnim. Postrzegana przez 

uczniów dostępność napojów alkoholowych zwiększa się wyraźnie wraz z wiekiem badanych 

osób. Ocena dostępności piwa w obydwu grupach młodzieży szkolnej  

w województwie łódzkim jest bardzo wysoka. Ponad 4/5 uczniów trzecich klas gimnazjum 

(81, 9%) uważa, że zdobycie piwa byłoby dla nich łatwe, natomiast tylko 2,7% sądzi, że 

byłoby to niemożliwe. W drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych, tj. wśród 17/18-latków, 

ponad 95% uczniów stwierdziło że piwo jest dla nich łatwo dostępne, a zaledwie 0,2% 

uznało, że jego zdobycie jest dla nich niemożliwe. Zdobycie wina byłoby łatwe w opinii 69% 

uczniów trzecich klas gimnazjum, natomiast tylko 5,9% uczniów w tej grupie wiekowej 

uznało, iż byłoby to niemożliwe. W drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych dostępność 

wina jest jeszcze częściej oceniana, jako łatwa.  

Taką opinię wyraziło 89,3% uczniów, tylko 0,7% uznało, że zdobycie wina byłoby dla nich 

niemożliwe. 
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Zarówno w opinii gimnazjalistów, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych wódka jest tylko 

nieco trudniej dostępna niż piwo i wino. 61,2% uczniów trzecich klas gimnazjów uważa, że 

zdobycie wódki byłoby dla nich łatwe. Za niemożliwe uznało to 7,8% badanych z tej frakcji 

wiekowej. W przypadku uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych aż 86,3% spośród nich 

uznało, że nie miałoby problemu ze zdobyciem wódki, tylko 1,1% stwierdziło, że byłoby jest 

to niemożliwe. 

3. Wiek inicjacji alkoholowej 

Alkopopy, czyli tzw. drinki alkoholowe nie są wśród nastolatków z województwa łódzkiego 

szczególnie popularnym napojem. Z deklaracji uczniów trzecich klas gimnazjum wynika, że 

próbowało ich około 2/5 gimnazjalistek i 1/3 ich kolegów.  

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych odsetki te były nieco wyższe  

i wynosiły w przypadku dziewcząt: 54,1%, a w grupie chłopców 45,5%. W trzecich klasach 

gimnazjum dziewczęta i chłopcy najczęściej po raz pierwszy sięgali po ten napój w wieku 14-

15 lat. Tak deklarowało 21,6% dziewcząt i 19,1% chłopców. 

Wino jest bardziej popularnym napojem alkoholowym wśród badanych nastolatków niż 

alkopopy. Do picia wina przyznaje się 71,9% dziewcząt i 66 % chłopców  

w gimnazjum, a w grupie uczniów z II klas szkół ponadgimnazjalnych: 88,7% dziewcząt oraz 

77,3% chłopców. 

Niemal, co trzecia gimnazjalistka po raz pierwszy piła wino mając zaledwie 13 lat lub 

wcześniej (30,4%), a 37,2% uczennic z tej grupy wiekowej pierwszy kontakt z winem miało  

w wieku 14-15 lat. Co trzeci chłopiec uczący się w III klasie gimnazjum poznał smak wina 

jeszcze w „podstawówce” lub na początku gimnazjum tj. w wieku 13 lat lub 

wcześniej(33,7%). Ci, którzy zrobili to rok lub dwa lata później stanowili już mniejszą grupę – 

26,9%. 

Co czwarta uczennica drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej piła wino po raz pierwszy 

wieku 13 lat lub wcześniej, a ponad dwie piąte (42,0%) na przełomie pierwszej i drugiej klasy 

szkoły gimnazjalnej, tj. w wieku 14-15 lat. W przypadku chłopców z tej grupy wiekowej 

odsetki te wynosiły odpowiednio: 24,2% i 35,0%. 

Niemal 2/3 uczennic z trzecich klas gimnazjum przyznało, iż piło już wódkę (65,7%). Odsetek 

chłopców mających za sobą takie doświadczenia był wyższy 

 i wynosił 74,8%. 

Konsumenci piwa stanowili najliczniejszą grupę. Z deklaracji gimnazjalistów wynika, że 

90,6% chłopców i 85,4% dziewcząt piło już ten napój. Drugim najpopularniejszym napojem 

alkoholowym wśród chłopców z gimnazjów okazała się wódka, w przypadku dziewcząt  

z tego rocznika- wino. 

Podobnie wiec jak w przypadku piwa, pierwsze doświadczenia badanych  

z winem często przypadały na okres nauki w szkole podstawowej lub początek szkoły 

gimnazjalnej. 

Jak wynika z badan zrealizowanych wśród nastolatków z województwa łódzkiego, 

zdecydowana większość ankietowanych uczniów ma już za sobą inicjację alkoholową. 

Dotyczy to ponad 90% uczniów trzecich klas gimnazjów (93,8% chłopców i 91,1% dziewcząt) 

oraz 98,1% uczniów i 98,3% uczennic drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. 

Do picia alkoholu w okresie ostatnich 12 miesięcy przyznaje się 83, 4% chłopców  

i 82,5% dziewcząt z trzecich klas gimnazjów, a w przypadku starszej frakcji wiekowej – 

95,5% uczniów i 96,6% uczennic. 

W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem kontakt z alkoholem miało ponad 64% chłopców 

i 62,5% dziewcząt z gimnazjum. W starszej grupie badanych takie doświadczenia ma za 

sobą 85,2% chłopców i niemal tyle samo dziewcząt (85,4%). Na uwagę zasługuje fakt, że  
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w żadnym z analizowanych okresów nie odnotowano istotnej różnicy pomiędzy chłopcami  

i dziewczętami pod wzglądem rozpowszechnienia picia alkoholu. 

Co ósma uczennica gimnazjum pijąca piwo podczas ostatniej okazji wypiła 3 lub więcej 

butelek/puszek (12,9%), w przypadku chłopców co piąty (19,2%)- to różnica istotna 

statystycznie. Wśród starszych uczniów odsetki te wynosiły odpowiednio: 18,2% (co piąta 

uczennica) i 35,3% (co trzeci uczeń). 

 

4. Ocena ryzyka związanego z piciem alkoholu 

Postrzeganie ryzyka związanego z piciem alkoholu przez badaną młodzież  

w większym stopniu zależy od płci badanych uczniów, niż od kategorii wiekowej. Najbardziej 

ryzykownym zachowaniem jest dla uczniów picie 4-5 drinków prawie codziennie, a najmniej 

ryzykownym picie 1- 2 drinków prawie codziennie. 

Co piąty chłopiec (21,2%) z trzecich klas gimnazjum uważa, że wypijanie 1-2 drinków prawie 

codziennie jest związane z wysokim ryzykiem dla zdrowia,  

w przypadku dziewcząt taka opinii wyraziło prawie dwie piąte badanych (38,1%). 

W starszej kohorcie uczniów odsetek dziewcząt, które uważają, że taki model picia wiąże się 

z dużym ryzykiem dla zdrowia jest istotnie wyższy niż odsetek chłopców  

i wynosi 41,7%, zaś w grupie chłopców - 22%. 

Oceniając ryzyko intensywnego picia alkoholu, tj. 4-5 drinków prawie codziennie, znacząca 

grupa badanych dziewcząt jest zdania, że wiąże się z tym duże ryzyko dla zdrowia (73,8%  

w gimnazjum i 78,7% w klasach drugich ponadgimnazjalnych). Rzadziej taką opinię 

prezentują chłopcy – w trzecich klasach gimnazjum nieco ponad połowa – 53,9%,  

a w drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych niemal 3/5 (59,4%). Jedynie 3,4% - 6,8% 

dziewcząt było zdania, że takie zachowanie wiąże się z małym lub nie wiąże się z żadnym 

ryzykiem. W populacji chłopców kwestia ta wygląda nieco inaczej. Odsetek tych, którzy 

sądzą, że taki model picia alkoholu jest mało ryzykowny albo nie wiąże się z żadnym 

ryzykiem wynosi wśród gimnazjalistów 11, 2%, a w grupie uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 13,3%. 

Picie znacznych ilości alkoholu w weekendy (5 lub więcej drinków) jest w opinii badanej 

młodzieży mniej ryzykowne niż codzienne picie 4-5 drinków. Nieco ponad dwie piąte 

chłopców uczących się w gimnazjum (41,4%) i niemal połowa dziewcząt (47,1%) jest zdania, 

że taki model picia oznacza duże ryzyko dla zdrowia. W grupie chłopców z II klas PG prawie, 

co trzeci twierdził, że wspomniany (weekendowy) styl picia alkoholu niesie za sobą duże 

ryzyko dla zdrowia (31,8%). W przypadku dziewcząt odsetek tych, które uważają, że taki styl 

picia niesie ze sobą wysokie ryzyko, wynosi 40,5%. 

W takim stylu picia żadnego lub niewielkie zagrożenie widzi aż 13, 8% dziewcząt 

i 20,2% chłopców w gimnazjum. W szkołach ponadgimnazjalnych odsetki te wynosiły 

odpowiednio: 13,9% i 24%. Szczególnie niepokojący jest wysoki odsetek chłopców, którzy 

wyrazili taką opinię. 

 

5. Dane ze Szpitala Powiatowego w Brzezinach- Poradni Leczenia Uzależnień 

Z terenu Miasta Brzeziny w 2013 roku było w sumie 169 pacjentów, co stanowi 55 % 

wszystkich przyjętych osób, z czego: 

 

 uzależnionych od alkoholu                                          -132  

 współuzależnionych                                                      -28    

 pijących szkodliwie                                                         -9  
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Z czego: po raz pierwszy zarejestrowanych w 2013 r. - 32 osoby, zobowiązanych przez sąd 

do leczenia odwykowego - 32 osoby. 

 

6. W 2013 roku 15 osób z terenu Miasta Brzeziny zostało umieszczonych do wytrzeźwienia 

w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. 

7. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane 

szacunkowe, źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Warszawie) 

  

  

W Polsce 
38,6 mln 

W mieście 
100 tys. 
mieszk. 

W mieście 
25 tys. 
mieszk. 

W gminie 
10 tys. 
mieszk. 

Liczba osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

Dorośli żyjący w 
otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, 
rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

Dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

Osoby pijące szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 
5.000-
7.000 osób 

1.250-
1.750 osób 

ok. 500-700 
osób 

  

Ofiary przemocy 
domowej w rodzinach z 
problemem alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 2/3 
dzieci z tych 
rodzin 

Razem 
ok 2 mln 
osób: 
dorosłych i 
dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych i 
dzieci 

Około 
1.330 
osób: 
dorosłych i 
dzieci 

Około 530 
osób: 
dorosłych i 
dzieci 

Na koniec grudnia 2013 roku ilość mieszkańców w mieście Brzeziny wynosiła -12.376 osób. 

 

 

II. Ustala się następujące główne cele i zadania Programu: 

 

1) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych i innych 

zjawisk patologicznych, w tym przeciwdziałanie przemocy, 

2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 

 

 

III. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji  

      działania: 

 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców  

Miasta Brzeziny uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych poprzez następujące 

działania: 
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a) prowadzenie programów terapeutycznych i programów profilaktycznych służących 

radzeniu sobie z problemami alkoholowymi dla dorosłych,  

b)  prowadzenie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich 

rodziców/opiekunów, 

c) współfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych prowadzonych w ramach opieki 

poszpitalnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.  

                                                                                                                                               

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej  i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez następujące 

działania: 

 

a) działalność członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, min. 

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131  

i 15 ustawy oraz wdrażanie trybu zobowiązania do leczenia odwykowego, 

prowadzenie rozmów motywujących z osobami z problemem alkoholowym do 

podjęcia leczenia i utrzymywania abstynencji,  

b) badania przez biegłych sądowych ( psychiatry i psychologa), osób nadużywających 

alkohol, skierowanych przez MKRPA, 

c) opracowanie i druk ulotek, plakatów profilaktycznych skierowanych do rodzin  

z problemem uzależnień,  

d) organizowanie lokalnych narad, konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy 

dziecku i rodzinie z problemem uzależnień, 

e) umieszczenie w MCZP osób nietrzeźwych w stanie zagrażającym ich życiu bądź 

zdrowiu lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób, 

f) pokrywanie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach  

o zobowiązanie do leczenia odwykowego,  

g) wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 

h) wspieranie działalności klubu integracji społecznej i spółdzielni socjalnej. 

  

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  

rozwiązywania problemów uzależnień i ich przeciwdziałaniu, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 

socjoterapeutycznych, poprzez następujące działania: 

 

a) wspieranie działań realizowanych przez szkoły, prowadzone przez Miasto Brzeziny  

w ramach programów profilaktycznych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży- min.  

,,Bezpieczna szkoła’’ , ,,Jestem sobą’’ i innych, 

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym 

elementem programu profilaktycznego, 

c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

d) organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia, jako 

alternatywy dla uzależnień, 

e) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z 

zagadnień profilaktyki uzależnień, 
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f) prowadzenie działalności świetlicy środowiskowo- terapeutycznej ,,Świetlik’’ MOPS 

dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie wychowanków świetlicy,- 113.622,zł 

g) dożywianie dzieci w szkołach z rodzin z problemem alkoholowym ( MOPS)-25.000, zł 

h)  szkolenia, kursy i warsztaty służące podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień 

związanych z uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i w zakresie 

działań profilaktycznych, 

i)  organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 

promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, działających na  

rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy poprzez następujące działania: 

a) dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych realizujących 

poszczególne elementy Programu,  

b) powierzanie realizacji zadań organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, dotacja-13.500, zł 

c) współpraca Miasta Brzeziny z KPP w Brzezinach i innymi instytucjami w ograniczaniu 

dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w likwidowaniu 

nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu na terenie Miasta Brzeziny. 

                                                                                                                         

IV.  Monitoring, ewaluacja, finansowanie i realizatorzy Programu 

 

1. Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji 

zadań wynikających z programu merytorycznej komisji Rady Miasta w Brzezinach. 

 

2. Wskaźniki realizacji programu: ilość wykonanych działań i osób uczestniczących w   

zadaniach. 

 

3. Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu poprzez 

Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który 

koordynuje i monitoruje realizację programu. 

 

4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa 

sprawozdanie z działalności komisji Burmistrzowi Miasta Brzeziny do końca I kwartału za rok 

poprzedni. 

 

5. Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-

190.000, zł 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie –    208.972, zł w tym 

zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach – 138.622, zł                                              

Wydatki realizowane przez Miasto Brzeziny   – 70.350,zł w tym dotacja dla Stowarzyszenia 

Abstynenckiego -13.500, zł  

 

6. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołani 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzeziny) za udział w posiedzeniu otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Komisji –20% minimalnego wynagrodzenia       

za pracę, dla pozostałych członków Komisji-15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie złożonej listy obecności. 
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7.Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez: 

 

1)   działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach; 

2) zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Miasto Brzeziny                  

3)   zakup przez Miasto Brzeziny usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych; 

4)  zlecanie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego   w  

     trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

 

8. Realizatorzy Programu:  

Miasto Brzeziny,  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, Szkoły 

podstawowe,  Gimnazjum,  Stowarzyszenie Abstynenckie.    

  

 

 

                                                                                              Przewodniczący     Rady 

 

                                                                                                Zbigniew  Bączyński 
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                                                                                                       Załącznik do Miejskiego Programu  

                                                                                                       Profilaktyki i Rozwiązywania     

                                                                                                       Problemów Alkoholowych  na rok           

                                                                                                       2014. 

 

              PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 

Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      190.000, zł 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2014                                                                208.972, zł 

Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.                                                              70.350, zł  

§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                         13.500, zł 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 20.000, zł  

- wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra)                             

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

- współfinansowanie zajęć psychoterapeutycznych prowadzonych w ramach opieki poszpitalnej     

- opieka terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin                                            

- nauczanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta Brzeziny, zagrożonych  

  uzależnieniami podstawowych elementów gry w tenisie stołowym, 

  

 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           3.000, zł 

- zakupy materiałów edukacyjnych, nagród konkursowych dla szkół i placówek zajmujących się 

  problematyką uzależnień                                                                                                    

- udział w kampaniach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- materiały na lokalne imprezy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

  

§ 4300 Zakupy usług pozostałych                                                                                      17.000, zł 

- zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjum na terenie miasta oraz 

  imprezy kulturalne i sportowe o charakterze profilaktycznym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 

  organizowanie czasu wolnego, jako alternatywa dla uzależnień,    

- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem  

  alkoholowym,                                               

- szkolenia: (członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika, 

  Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów osób stykających się w środowisku pracy z   

  uzależnieniami i przemocą w rodzinie, sprzedawców napojów alkohol). 

- umieszczanie w MCZP osób nietrzeźwych w stanie zagrażającym ich życiu bądź zdrowiu lub   

  zagrażających bezpieczeństwu innych osób, 

- wynagrodzenie biegłego sądowego ( psycholog)   

- wykonanie profilaktycznych widowisk słowno – muzycznych w szkołach   

§ 4260 Zakupy energii                                            2.000, zł 

§ 4400 Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne                                                             13.650, zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego                   1.200, zł       

  - pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie do  

  leczenia odwykowego                                                                                                               
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Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                           138.622, zł   

Prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej ,, Świetlik’’                               113.622, zł 

§ 3110 Świadczenia społeczne                                                                                          25.000, zł  

Dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w szkołach                                   25.000, zł 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący  Rady 

 

                                                                                                                  Zbigniew  Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


