Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXIX/149/08 Rady Miasta Brzeziny z
dnia 29 grudnia 2008r.
W sprawie zmiany Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na
2008 rok

ad.3 Inicjowanie i wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych
i ochrony przed przemocą w rodzinie.
Lp. Forma i sposób
realizacji

Termin
realizacji

Realizatorzy

1.

Organizowanie
badań
i sondaży
pozwalających
ocenić aktualny stan
lokalnych
problemów
alkoholowych,
przeciwdziałania
narkomanii oraz
przemocy w
rodzinie

2008 - w razie
potrzeby

Komisja

2.

Przestrzeganie zasad cały rok
wydawania
i cofania zezwoleń
na prowadzenie
sprzedaży napojów
alkoholowych oraz
zasad usytuowania
i ilości punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
określonych odrębną
uchwałą Rady
Miasta

Burmistrz
Miasta Brzeziny

3,

Przeprowadzanie

Komisja

1 raz w

Przewidywany Uwagi o
koszt w zł
realizacji

kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
w zakresie
przestrzegania
przepisów ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

miesiącu

4.

Przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych
i rozmów
interwencyjnomotywacyjnych
z osobami
nadużywającymi
alkoholu

w
Komisja
zależności
od potrzeb,
po
otrzymaniu
zgłoszenia

5.

Występowanie z
wnioskami do
Prokuratury o
wszczęcie
postępowania
przygotowawczego
w sprawach o
znęcanie się nad
rodziną

6.

Występowanie do
Komendy
Powiatowej Policji
w Brzezinach z
wnioskami o
podjęcie działań
interwencyjnych
przez dzielnicowego
lub o podjęcie
innych działań
prewencyjnych, w
sprawach, gdzie

Komisja,
Pełnomocnik,
MOPS

w
Komisja,
zależności Pełnomocnik,
od potrzeb, MOPS
po
otrzymaniu
zgłoszenia

ujawniono
zagrożenie
przemocą w
rodzinie

7.

Odwoływanie się od
decyzji prokuratora,
jeżeli zapadła
decyzja o umorzeniu
postępowania, a
odwołanie wydaje
się zasadne

w
Komisja,
zależności Pełnomocnik,
od potrzeb, MOPS
po
otrzymaniu
zgłoszenia

8.

Kierowanie osób
nadmiernie pijących
na badania w
przedmiocie
uzależnienia
od alkoholu i
wskazania rodzaju
zakładu leczniczego

w
zależności
od potrzeb

Komisja

Szkolenia
i wynagrodzenia
oraz podróże
służbowe krajowe
członków Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

rok
2008

Burmistrz
Miasta
Brzeziny,
Pełnomocnik,
Przewodniczący
Komisji

Kierowanie do sądu
wniosków
o wszczęcie
postępowania w
sprawie nałożenia
obowiązku poddania
się leczeniu
odwykowemu

po
Komisja
otrzymaniu
opinii
biegłych

9.

27 400

10. Udzielanie pomocy
kuratorom
sądowym,
wykonującym
nadzór nad osobami
poddanymi
obowiązkowi
leczenia
odwykowego

w
zależności
od potrzeb

Komisja,
Pełnomocnik

11. Organizowanie
wspólnie
z Kościołem akcji
dotyczących
wychowania w
trzeźwości i
przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz
innym
uzależnieniom

bieżąca
Komisja,
współpraca Pełnomocnik

12. Współpraca z
lokalnymi mediami

bieżąca
Przewodniczący
współpraca Komisji,
Pełnomocnik

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

