
UCHWAŁA NR XLVII/336/2017
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 
poz. 1875 oraz poz. 2232) art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 487) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2018 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 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/336/2017

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Miejski Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Brzeziny, grudzień 2017 r.

Id: 6EC164E0-36C2-45F4-A5AE-BE44EF048CFF. Podpisany Strona 1



Podstawa prawna Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”. Podstawą prawną ww. programu jest:

1) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 oraz poz. 2232).

3) Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237).

4) Narodowy Program Zdrowia stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492).

5) Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020.

6) Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2018 roku wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Rozdział I 

Diagnoza

We współczesnym świecie, w tym także w Polsce mamy do czynienia z wieloma problemami 
społecznymi. 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 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 osoby uzależnionej. 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). Doświadczenia 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 środowisko- 
terapeutycznych. 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. Najczęstszymi uwarunkowaniami uzależnień są 
zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny oraz brak więzi z rodzicami.
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W październiku i listopadzie 2016 r. w Gimnazjum w Brzezinach zostało przeprowadzone badanie 
ankietowe, na podstawie którego została przygotowana diagnoza problemu uzależnień wśród młodzieży 
gimnazjalnej. W badaniu udział wzięło 370 uczniów.

Według badań „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną” opartych na Europejskim 
Programie Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD z 2015 r. napoje alkoholowe są najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to miejsce 
w dorosłej części społeczeństwa. Badania ogólnopolskie wykazały, że próby picia ma za sobą 83,8% 
gimnazjalistów z klas trzecich i 95,8% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. W świetle tych 
danych uczniowie w Brzezinach wypadają korzystniej. Inicjację alkoholową ma za sobą 53% uczniów, 
których średni wiek inicjacji alkoholowej  wynosi 12 lat. Najczęściej deklarowaną okolicznością 
inicjacji alkoholowej młodzieży, oprócz przyzwolenia rodziny są spotkania ze znajomymi. Jest to wynik 
potwierdzający prawidłowości związane z psychospołecznym rozwojem człowieka w wieku dorastania. 
Dla dzieci i młodzieży najważniejszą społeczną grupą odniesienia są rówieśnicy. To utrzymanie pozycji 
w grupie znajomych jest jedną z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po alkohol. Prawidłowość tę 
można wykorzystać w dobrym celu. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci 
i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja w której 
dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale 
głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas warsztatów profilaktycznych zostaną przeprowadzone 
odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą 
mieli okazję podzielić się nimi z grupą. Alkohole po jakie najczęściej sięgali uczniowie to piwo oraz 
wódka, a najczęściej wymienianymi powodami picia były świętowanie różnych wydarzeń oraz 
towarzystwo innych. Jedna piąta uczniów nie wie czy zdobycie alkoholu jest łatwe czy trudne. Może to 
sugerować, że uczniowie nigdy nie podejmowali próby nabycia alkoholu. 20 - 27% badanych uważa, że 
zdobycie alkoholu jest trudne lub bardzo trudne, a sprzedawcy zwykle pytają o dowód. Warto 
zaznaczyć, że dla 7% badanych zakup alkoholu jest bardzo łatwy, a dla 22% - raczej łatwy. Zapytano 
także uczniów o to, czy ich rodzice wiedzą, że piją alkohol oraz ich postawę wobec tego. Wyniki 
badania są niepokojące, aż 17% rodziców akceptuje, że ich dziecko spożywa alkohol, a 4% domyśla się, 
ale nic z tym nie robi. Wskazuje to na potrzebę edukowania rodziców w kwestiach wpływu alkoholu na 
zdrowie oraz sposobów radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami ich dzieci. 9-24% uczniów sądzi, 
że spożywanie alkoholu jest zdecydowanie bądź raczej modne, a 10-36% ma zdanie odmienne. 21% 
uczniów nie potrafi określić czy picie jest modne. Na pytanie o opinię w sprawie picia alkoholu 
większość uczniów uważa, że próbowanie alkoholu jest normalne, ale są za młodzi na picie alkoholu. 
Część zadeklarowała chęć poczekania z próbowaniem tych napojów aż będzie starsza, a ponad jedna 
czwarta stwierdziła, że jest przeciwnikiem picia alkoholu i nigdy nie będzie go spożywać. Wyniki 
dotyczące wiedzy uczniów na temat alkoholu należy uznać za niepokojące. 8-17% badanych ocenia 
swoją wiedzę jako bardzo słabą albo w ogóle nie wie jaki wpływ alkohol wywiera na człowieka. 
Świadczy to o dużej potrzebie edukacji wśród uczniów gimnazjum.

Zalecenia wynikające z ww. diagnozy znajdują odzwierciedlenie w zadaniach przedstawionych 
w Programie.

Analiza ogólnych powodów przyznania pomocy przez MOPS w Brzezinach na przestrzeni lat 2014 – 
2016 z przyczyn alkoholizmu.

2014 2015 2016Przyczyny trudnej sytuacji 
życiowej

liczba % liczba % liczba %
Alkoholizm 37 7,72 42 8,32 48 10,37

Źródło: Opracowanie  MOPS w Brzezinach

W aktualnej diagnozie dorosłych mieszkańców miasta Brzeziny pomocne są dane statystyczne otrzymane 
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczą leczenia 
mieszkańców powiatu brzezińskiego w 2016 r. w następujących placówkach lecznictwa:

1. Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska w Brzezinach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 ( Poradnia 
Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Boh. Warszawy 2 ).
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2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL-MED., ul. Tulipanowa 8 (Poradnia Zdrowia 
Psychicznego ).

Dane pochodzą ze sprawozdania MZ-15 za rok 2016 i zawierają liczbę pacjentów z zaburzeniami 
spowodowanymi używaniem alkoholu.

Wyszczególnienie Leczeni 
ogółem

w tym 
mężczyźni

Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem 227 196
ostre zatrucie (F10.0) 0 0
używanie szkodliwe (F10.1) 11 10
zespół uzależnienia (F10.2) 212 183
zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) 0 0
zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) 1 1
zaburzenia psychotyczne bez majaczenia 
(F10.5)

1 1

zespół amnestyczny (F10.6) 1 0

Według 
rozpoznania 
zasadniczego

Zaburzenia 
psychiczne
spowodowane
używaniem
alkoholu

inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, 
F10.9)

1 1

Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktywnych  (F11-F19) 2 2
Współuzależnienia 9 0

Rozdział II 

Cele i zadania programu

1. Cel: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu.

Zadania:

1. Udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z problemem alkoholowym 
(osoby pijące szkodliwie) poprzez poradnictwo pracowników socjalnych, członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udział w spotkaniach oferowanych przez stowarzyszenia 
abstynenckie.

2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia 
odwykowego poprzez finansowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Udzielanie wsparcia dla osób po zakończeniu terapii odwykowej poprzez udział w grupach wsparcia 
organizowanych przez stowarzyszenia i klubu abstynenckie.

Wskaźniki monitoringu:

·liczba i rodzaj podjętych działań;

·liczba konsultacji motywujących do podjęcia leczenia;

·liczba spotkań w ramach grup wsparcia.

2. Cel: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadania:

1. Świadczenie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zindywidualizowaną 
i kompleksową pracą z dzieckiem i jego rodziną poprzez finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowo- 
Terapeutycznej „Świetlik”.

2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie wsparcia dla członków rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe poprzez finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
pracę socjalną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wdrażanie procedury „Niebieskiej 
Karty” przez Zespół Interdyscyplinarny.
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3. Zakup materiałów edukacyjnych dla osób pracujących z rodzinami, w których występuje problemem 
uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.

4. Pomoc psychologiczna lub psychoterapia dla osób dorosłych i ich rodzin realizowana poprzez 
sfinansowanie dyżurów terapeutycznych.

5. Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez dofinansowanie 
obozów/kolonii z programem profilaktycznym/ socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym.

6. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami, w których występuje problem uzależnień 
i przemocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów, narad, konferencji.

Wskaźniki monitoringu:

·liczba dzieci korzystających z pomocy organizowanej przez Świetlicę Środowiskowo-Terapeutyczną 
„Świetlik”;

·liczba posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, liczba osób, które 
skorzystały z pomocy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oferowanej przez MKRPA, MOPS, ZI;

·liczna zakupionych materiałów edukacyjnych;

·liczba osób, które skorzystały z dyżurów terapeuty uzależnień;

·liczba dzieci, które skorzystały z obozu/ kolonii;

·liczba narad, konferencji, szkoleń warsztatów wraz z szacunkową liczbą osób, które w nich 
uczestniczyły;

3. Cel: 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.

Zadania:

1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie programów rekomendowanych przez 
PARPA.

2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych  w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, 
młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, 
pedagogów, psychologów.

3. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców poprzez organizowanie wywiadówek 
profilaktycznych, warsztatów, spotkań.

4. Wspieranie prospołecznych działań młodzieży, programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru 
profilaktyki i promocji zdrowia poprzez warsztaty, szkolenia przygotowane przez młodych ludzi dla swoich 
rówieśników i działania aktywizujące samorządy uczniowskie.

5. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz 
działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia poprzez szkolenia skierowane do 
właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osób bezpośrednio sprzedających alkohol.

6. Prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych podejmowanych przez młodzież 
oraz ewaluacją programów profilaktycznych poprzez przeprowadzenie samodzielnie lub z pomocą 
profesjonalnych instytucji badań, ankiet, analiz, diagnoz, raportów, sondaży itp.

7. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.

8. Edukacja publiczna poprzez tworzenie punktów informacyjnych, organizowanie lokalnych kampanii 
edukacyjnych, dystrybucje materiałów informacyjno- edukacyjnych, aktywna współpraca z lokalnymi 
i regionalnymi mediami.

9. Kampanie społeczne, działania edukacyjne, interwencyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na 
drogach podejmowane we współpracy z miejscową policją i strażą miejską .

Wskaźniki monitoringu:
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·liczba programów profilaktycznych i liczba osób uczestniczących w nich;

·liczba szkoleń, kursów;

·liczba działań podjętych na rzecz edukacji rodziców;

·liczba działań podjętych z inicjatywy młodzież;

·liczba i charakter działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  alkoholowych;

·liczba badań, ankiet, sondaży itp.;

·liczba i rodzaj podjętych działań na rzecz edukacji publicznej;

·liczba działań interwencyjnych z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

4. Cel: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.

Zadania:

1. Udzielanie  wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego stowarzyszeniom abstynenckim 
działającym na rzecz utrzymania więzi wśród społeczności abstynenckiej.

2. Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego 
czasu poprzez organizowanie lokalnych imprez, konkursów, obozów terapeutycznych oraz aktywności 
promujących zdrowy styl życia.

3. Wymiana informacji , podejmowanie wspólnych inicjatyw, konferencji, szkoleń, narad na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wskaźniki monitoringu: 

·Liczba i rodzaj podjętych działań.

5. Cel: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r.  
poz. 487) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Zadanie:

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z naruszeniem przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości.

Wskaźnik monitoringu:

·Liczba podjętych kontroli.

Rozdział III 

Realizatorzy programu

Realizatorzy programu:

1. Miasto Brzeziny.

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

4. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.

5. Szkoły Podstawowe w Brzezinach.

6. Gimnazjum w Brzezinach.

7. Stowarzyszenia Abstynenckie.

8. Powiatowa 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 funkcjonującym na terenie Miasta Brzeziny.
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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

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 Brzeziny.

·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.

Rozdział VI

Źródła finansowania programu i wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

1. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.

2. 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.

3. Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą 
zabezpieczone środki w budżecie Miasta 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 uchwały budżetowej Miasta Brzeziny na rok 
2018.
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Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

PRELIMINARZ BUDŻETOWY

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 na rok 2018

Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 202.000,00 zł

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018 249.790,00 zł

Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.600,00 zł

§ 2820.  Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 15.500,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe20.000,00 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

- dyżur terapeuty uzależnień

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 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 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 13.900,00 zł

§ 4610.  Koszty postępowania sądowego 1.200,00 zł

- pokrycie kosztów sądowych związanych z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie doleczenia 
odwykowego
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Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
179.190,00

§ 3110.  Świadczenia społeczne 25 000,00

Dożywianie dzieci w szkołach 25 000,00

Świetlica terapeutyczna „Świetlik”

§ 4010.  Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.701,00

3 osoby w wymiarze: po 1 et. i 1 osoba – 1 etat na zastępstwo

§ 4040.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.076,00

§ 4110.  Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń 15.804,00

§ 4120.  Składki na Fundusz Pracy – 2,45% 2.249,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

§ 4210.  Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00

Mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne

§ 4260.  Zakup energii 12.000,00

§ 4300.  Zakup usług pozostałych 20.000,00

Dożywianie dzieci, usługi komunalne, abonament RTV, art. spożywcze : herbata, woda

§ 4360.  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.167,00

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. Garażowe 1.246,00

§ 4440.  Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.747,00

§ 4480.  Podatek od nieruchomości 1.200,00
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