Uchwała Nr XX/130/2016
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072); art.
41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, Dz. U. z 2016 r. poz. 1045,
poz. 1916) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016 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 2016
roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kędzia

Załącznik do Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2016.

PRELIMINARZ BUDŻETOWY
do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016
Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
197.000,00 zł
Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
229.100,00 zł
Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

69.350,00 zł
13.500,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

20.000,00 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




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









2.000,00 zł

18.000,00 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 lnterdyscyplinarnego, 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

1.000,00 zł

§ 4400 Czynsz za pomieszczenia terapeutyczne

13.650,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego


1.200,00 zł

pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie
do leczenia odwykowego

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3110 Świadczenia społeczne

159.750,-

25 000,-

Dożywianie dzieci w szkołach

25 000,-

Świetlica terapeutyczna „Świetlik”
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

73.300,-

3 osoby w wymiarze: 2 osoby po 1 et. i 1 osoba 0,75 etatu
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.378,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
od wynagrodzeń
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2,45%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

13.300,1.900,1.000,-

3.000,-

w tym:
mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne

3.000,-

§ 4260 Zakup energii

10.000,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych

20.000,-

- dożywianie dzieci

20.000,-

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1.000,-

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
1.222,§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4480 Podatek od nieruchomości

4.650,1.000,-

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kędzia

Załącznik do
uchwały nr XX/28/2016 z dn. 28
stycznia 2016 r. Rady Miasta
Brzeziny w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na
rok 2016.

Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2016

Brzeziny, styczeń 2016 r.

Podstawa prawna Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) samorząd gminy realizuje
zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Miejski
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
1) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26
października 1982 r. ( Dz. U. z 2015 r.poz.1286, Dz. U. z 2016 r. poz. 1045, poz. 1916)
2) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011 – 2015.
3) Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2011-2015.
4) Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r. Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Rozdział I Wstęp
We współczesnym świecie, w tym także w Polsce mamy do czynienia z wieloma problemami
społecznymi. A problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Alkoholizm jest
jednym z najważniejszych współczesnych problemów społecznych. Alarmujące dane na
temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżania wieku inicjacji
alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy w
rodzinie, chorób wywoływanych alkoholem, szkód powodowanych przez pijących dorosłych i
młodzież , a także ogólnego przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu przez
młodych ludzi kierunkuje działania w tym zakresie w stronę profilaktyki alkoholowej oraz w
stronę pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) alkohol znajduje się na trzecim miejscu
wśród czynników ryzyka dla zdrowia człowieka. Alkohol działa szkodliwie na wszystkie
niemal tkanki i narządy. Zgodnie z raportem WHO konsumpcja alkoholu w Regionie
Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi regionami świata.
Badania statystyczne wykazują, że z przyczyn bezpośrednio i pośrednio związanych z
używaniem alkoholu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego połowa przypada na
zgony spowodowane bezpośrednio piciem alkoholu. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem
nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych. Poza wyniszczeniem
zdrowotnym i psychicznym, które dotyka osoby uzależnione, ma również wymiar społeczny,
obejmując swoim zasięgiem także członków rodzin i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu
alkoholika. Nadużywanie alkoholu przez jednego członka rodziny destabilizuje
funkcjonowanie całego systemu życia rodzinnego. Konsekwencją życia z osobą uzależnioną
może być współuzależnienie, a także występowanie przemocy w rodzinie. Badania CBOS
wskazują, że nawet w co piątej polskiej rodzinie dochodzi do konfliktów z powodu
nadużywania alkoholu. 4% Polaków przyznaje się do krzywdzenia swoich dzieci będąc pod
wpływem alkoholu (TNS OBOP na zlecenie MPIPS). Doświadczania przemocy domowej w
okresie dzieciństwa powodują zaburzenia przystosowania i rozwój problemów
psychologicznych. Praktyka terapeutyczna wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na ofertę
terapii dla młodzieży używającej alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Picie
alkoholu przez młodych ludzi jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym. Jak wskazują
dane przedstawione przez PARPA większość młodzieży pijących alkohol lub biorących
narkotyki nie jest uzależniona. Ważnym elementem profilaktyki skierowanej do dzieci i
młodzieży są zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom w świetlicach środowiskoterapeutycznych. Bardzo poważne zagrożenia i szkody wynikające z powtarzającego się picia

alkoholu przez młodzież, a nawet dzieci może poważnie uszkodzić ich życie i procesy
rozwojowe powodując zaburzenia rozwoju emocjonalnego, zaburzając zdolność uczenia się ,
prowadząc do zmian osobowości, zwiększając ryzyko wypadków, zachorowań i śmierci.
Najczęstszymi uwarunkowaniami uzależnień są zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, brak
więzi z rodzicami.
Zadania zawarte w Programie realizowane są poprzez kształtowanie polityki społecznej, w
szczególności poprzez tworzenie warunków, których zaspokojenie może powstrzymać od
spożywania alkoholu poprzez działalność profilaktyczną; wychowawczo-informacyjną;
ograniczenie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację; reintegrację osób uzależnionych
od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, usuwanie oraz
przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie. Treść programu wpisuje się również w
zadania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny na
lata 2015 - 2020.
Rozdział II Cele i zadania programu
A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

1.

Udzielanie wsparcia
edukacyjnego,
emocjonalnego,
prawnego dla osób z
problemem
alkoholowym
(pijącym szkodliwie)

2.

Motywowanie osób
uzależnionych i
współuzależnionych
do podjęcia terapii w
placówkach leczenia
odwykowego
Udzielanie wsparcia
dla osób po
zakończeniu terapii
odwykowej

Poradnictwo
prawne, praca
socjalna , praca
członków
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
terapia, wsparcie
ze strony
członków
Stowarzyszeń
Abstynenckich,
Finansowanie
Finansowanie
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

3.

Grupy wsparcia

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźnik

- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Stowarzyszenia
Abstynenckie,
Poradnia
Leczenia
Uzależnień

Liczba i rodzaj
podjętych
działań

Działania
ciągłe

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Liczba
konsultacji
motywujących
do podjęcia
leczenia

Działania
ciągłe

Stowarzyszenie
Abstynenckie

Liczba spotkań
w ramach grup
wsparcia

B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Lp

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

1.

Udzielanie wsparcia

Finansowanie

Termin
realizacji
Działania

Realizatorzy

Wskaźnik

Psycholog -

Liczba i

psychologicznego i
socjoterapeutycznego
dzieciom z rodzin,
gdzie występują
problemy alkoholowe
2.

Prowadzenie
poradnictwa i
udzielanie wsparcia dla
członków rodzin w
których występują
problemy alkoholowe

dyżurów
psychologa,
Świetlicy
Środowiskowo Terapeutycznej
„Świetlik”,
Finansowanie
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Praca socjalna
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
wdrażanie
procedury
niebieskiej karty
przez Zespół
Interdyscyplinarny

ciągłe

Stowarzyszenie
Abstynenckie
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

rodzaj
podjętych
działań

Działania
ciągłe

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Zespół
Interdyscyplinarn
y

Liczba i
rodzaj
podjętych
działań

C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w
tym prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej „Świetlik”, a
także działań na rzecz dożywiania dzieci w szkole.
Lp. Zadania do
1.

realizacji
Edukacja publiczna
społeczności
lokalnej

2.

Edukacja dzieci i
młodzieży

3.

Edukacja rodziców

Sposób
realizacji
Prowadzenie
działalności
informacyjnej o
miejscach i
instytucjach
zajmujących się
niesieniem
pomocy osobom
w kryzysie
(ulotki,
ogłoszenia w
lokalnej prasie,
na tablicach
ogłoszeń, na
stronie
internetowej)
Organizowanie i
prowadzenie na
terenie szkół
zajęć
edukacyjnowarsztatowych
oraz w Świetlicy
ŚrodowiskowoTerapeutycznej
„Świetlik”

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Zespół
Interdyscyplinarny
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Liczba i rodzaj
podjętych działań

Działania
ciągłe

Liczba szkół, klas
objętych
zajęciami. Liczba
uczniów
uczestniczących w
zajęciach w szkole
jak i w Świetlicy
ŚrodowiskowoTerapeutyczna
„Świetlik”

Organizowanie
spotkań

Działania
ciągłe

- Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
alkoholowych Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Świetlica
ŚrodowiskowoTerapeutyczna
„Świetlik” placówki
oświatowe
- Miejska Komisja
Rozwiązywania

Liczba szkół, klas
w których

Problemów
Alkoholowych,
Placówki
Oświatowe
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
MOPS Zespół
Interdyscyplinarny
Placówki
Oświatowe

zrealizowano
spotkania. Liczba
rodziców
uczestniczących w
spotkaniach

Działanie
ciągłe

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Liczba dzieci
uczestniczących w
zajęciach
Świetlicy
Środowiskowo Terapeutyczno„Świetlik”

Lipiecsierpień

Urząd Miasta

Liczba dzieci
uczestniczących w
okresie letnim w
wypoczynku

edukacyjnych

4.

Edukacja grup
zawodowych

5.

Organizowanie
pozalekcyjnych
zajęć dla dzieci i
młodzieży z grup
ryzyka

6.

Tworzenie
dodatkowych form
spędzania wolnego
czasu przez dzieci i
młodzież

Organizowanie
szkoleń dla
nauczycieli,
pedagogów,
sprzedawców
napojów
alkoholowych
oraz osób
zajmujących się
profilaktyką i
rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych
Finansowanie i
prowadzenie
Świetlicy
Środowiskowo Terapeutyczno„Świetlik” i
dożywianie
dzieci
uczestniczących
w
prowadzonych
zajęciach
Dofinasowanie
wypoczynku
letniego

Działania
ciągłe

Liczba i rodzaj
przeprowadzonych
szkoleń Liczba
osób z
poszczególnych
grup, które
uczestniczyły w
szkoleniach

D. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Lp
1.

2.

Zadania do
realizacji
Udzielanie
wsparcia
społeczności
abstynenckiej

Wspieranie
inicjatyw
profilaktycznych
promujących

Sposób realizacji
Udzielanie
wsparcia
merytorycznego,
rzeczowego oraz
finansowego dla
Stowarzyszeń
Abstynenckich
działających na
rzecz utrzymania
więzi wśród
społeczności
abstynenckiej
Organizowanie
lokalnych imprez,
konkursów,
rodzinny obóz

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

Stowarzyszenie
Abstynenckie

Liczba i
rodzaj działań
podjętych

Działania
ciągłe

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Liczba i
rodzaj
podjętych
działań

trzeźwy i
bezpieczny
sposób spędzania
wolnego czasu

terapeutyczny oraz
zajęć promujących
zdrowy styl życia
bez używek

Stowarzyszenia
Abstynenckie
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
placówki
oświatowe,
Powiatowa
Komenda Policji
Wojewódzka Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna

E. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Lp.
1.

Zadania do
realizacji
Kontrola punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych

Sposób realizacji
Prowadzenie
działań kontrolnych
punktów sprzedaży
napojów
alkoholowych

Termin
realizacji
Działania
ciągłe

Realizatorzy

Wskaźniki

Miejska
Komisja
Rozwiązywania
problemów
Alkoholowych

Liczba podjętych
działań
kontrolnych oraz
skontrolowanych
punktów
sprzedaży. Liczba
podjętych działań
interwencyjnych

Rozdział III Realizatorzy programu
Realizatorzy programu:
1. Miasto Brzeziny.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
5. Szkoły Podstawowe.
6. Gimnazjum w Brzezinach.
7. Stowarzyszenia Abstynenckie.
8. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:
1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w tym Świetlicy
Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”.
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 wolontariacie.
Rozdział IV Adresaci programu

1.Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Brzeziny, a w szczególności
następujące grupy osób:
 Osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby pijące szkodliwie
 Dzieci i młodzież szkolna w tym ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
 Rodziny w tym osoby współuzależnione oraz najbliższe otoczenie osób z problemem
alkoholowym.

Rozdział V
Monitoring i ewaluacja
 Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji
zadań wynikających z programu merytorycznej komisji Rady Miasta w Brzezinach.
 Wskaźniki realizacji programu: ilość wykonanych działań i osób uczestniczących w
zadaniach.
 Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu
poprzez Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień, który koordynuje i monitoruje
realizację programu.
 Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa
sprawozdanie z działalności Komisji Burmistrzowi Miasta Brzeziny do końca I
kwartału za rok poprzedni.
Źródła finansowania programu i wynagradzania członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 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.
 Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych będą zabezpieczone środki w budżecie Miasta środki
finansowe pochodzące w szczególności z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań Programu określana jest na
podstawie preliminarza w uchwale budżetowej Miasta Brzeziny na rok 2016.

