
L CHWAŁA Nr 270,D(XX\-1]|20]']
RĄDY }IIEJSKIEJ SIERPC'Ą

z dnia ?7 luteeo2B13r.

w sprar,vie: prryjęcia N1iejskiego Programu ProfitakĘki i Rozwiązy-wania
Problernów Aikoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Sierpca na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.) onz art.4 lust. 1i2ustawy z dnta 26 pużdziemika 1'982
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi' (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z
pózn. zrrrianami) , w zwirykll z art.6 ust. 1 ustawy Z dnla 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
prz emowy w rodzinie (Dz.U. z 2005r- Nr 1 80, poz. 1493 z późn. zm.) onz vł zwięku z arr. 1 0 ust' 1 ,

3 i 4 ustawy z on:aZo 1ipca2005r. o przeciwciziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr i79,poz. 1485 z póżm.
zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

$1

Przyjmuje się Miejski Program Profilakfyki i Rozwią.zyłvania Problemów
Alkoholowych j' Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2013 rok
w brzmieniu okreśionym w załącłlku do niniejszej uch\ilały.

$2

Na realizację Miejskiego Programu Profiiaktyki i Rozwiąylvania Problęmów
Alkoholowych tPrueclvłdziałania Narkomanii wykorzystuje się w całości dochody
z opłat za korzystanie z zęzwoleń na sprzeóaiz napoj ów alkoholowych.

$3

Miejska Komisja Rozwiąz1'wania Problemów Alkoholowych do 30 marca
przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie zrea1izacji Programu za rok ubiegły.

$4

Wykonanie uchwĄ powietza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

$5

Uchwała wchodzi w rycie z dniem podjęcia

PRZEWO I$l*zĄcY
RAUY IEJ
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RadY 'rliej skiej SierPca
z dnia 27 .02.2A13r.

MIEJSKI PROGRAM
PR.0FIŁAKTYKI I ROZ}VIĄZYWANLĄ PR'oBLEMołv

ALKoł{oLowYCH
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

d|a MIASTA SIERPCA
na 2013 rok.

Główne cele i zadania Programu:
I. Promocja zdrowego stylu zycia i rozbudzenie wśród dzieci i rnłodzteżry
zainteresowania różnymi fbrmami akrywności: sportowej, arĘstycznej, jako
altematywy wobec uzaieznień, szczególnie picia alkoholu' zatywańa środków
psychoaktywnych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicmych.
II. Udzielanie rodzinom, w których występująproblemy alkoholowe i narkotykowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a także udzielanie porad w zakresie
przeciwdzlałania przemocy w rodzinie.
III. Prowadzenie profilakrycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiąrywania problemów doĘczącychuzależnień, w szczególności dla dzieci i
rrńodzieĘ , w Ęm działń na rzecz dożywiania dzieci uczestni czących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo_wychowawczych i socjoterapeutycznych.
IV. Wspomagarie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób f,rzycznych, słżących
r ozwiązyw arnu problemów uzależmtęf.
V. Podejmowanie interwencj i w rwięku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 

1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzetułości (zakaz sprzedaży alkoholu
nieletnim).
\Ą. Finansowanie Programu.

ZADANIA PROGRAMU PLAI{OWANE DO REALIZACJI poprzez :

ad I. Promowanie zdrowego sfylu Ęcia i rozbudzenie wśród dzieci i młodzieĘ
zainteresowania różnymi formami aktywności: spońowej, arĘsĘcznej' jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zaźrywznia środków
psychoaktywnycho stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.

1 . Wspomaganie instyrucji, orgarttzac1i pozarządowych, które swoim działaniem
przyczyniająsię do kształtowania pozy'tywnych postaw społecznych, a tym
Samym pr ze civl działają uzalezrri eniom.

2. Zakup i dofinansowanię obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z elementami
profilaĘki uzależnień'

3. Dofinansowanie budowy placów gier i zabaw na osiedlach.



_-:. Doposlzeri: -'i j::z:i spoito';t-c_rekreac,łjry'r:l:jsk]ch pirlc.łe_i oś.;iatowo-
,ł-v c io,,'V 3v,'.z_ich iku1trrra1n1ch. aby siY'oE) ć bezpieczne. l;o]ie od uzależnień
miejsce spędzania wo1nego czasu ptzez dzieci i młodzież.

5. Dofinansow'an'ie miejskich imprez sporto.'vych d1a <izieci' wp|nvających na
kszta.łtowanie prawidłowy'ch nawrykólv prozdrowotnych.

6. Współpraca z Po1icjąw organtzacji festynu ,,,Z nami bezpieczniej''
ad. II. Udzielanie rodzinom' w których występują problenry alkoholowe i
narkoĘkowe' pomocy psychospołecznej i prawnej:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

zagrożonych uzależnieniem i doznaj ących przemocy-
2. UdzteIante informacj i prawnej i psychospołeczrrej osobom uzalemionym,

członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym
wMOPS.

3. Podejmowanie działń w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie-
\T: ^L: ^^l-^ IŻ^+^'t
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4. Wspomaganie działalności świetlicy przy MOPS - Środowiskowe ognisko
Wychowawcze.

5' Działa]ność zespołu interdyscyplinamęgo prry MOPS w Sierpcu.
6. Przyjmowanie zgłoszen i podejmowanie przez MKRPA czyrrności zmietzających

do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależlionej od alkoholu obowiąku
poddania się leczeniu odwykowemu.

ad. III. Prowadzenie profilakĘcznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozułiąz1wania problemów azależnień,, w szczególności dla dzieci i
młodzieĘ, w tym działafit na rzecz doĄrwiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawcrych i
socjoterapeutycznych :

1. Realizacja programów i spektakli profilakĘczrrych w miejskich szkołach.
2. Finansowanie organizowanych konkursów na temat zagrożei wynikających

z picia alkoholu i z powodu imych uzależrień.
3. Prowadzenie we wszystkich miejskich szkołach zĄęc warsztatowych, pogadanek

o tematyce lzalężniei ( dla uczriów, nauczycieli i rodziców).
4. Wspieranie lokalnych tmprez profilakĘcznych o charakterze rozryłvkowym,

sportowym i innych' które odbywają się bez udziału alkoholu i w szczególny
sposób eksponują ten fakt.

5. objęcie dozyrvianiem dzieci z rodzin dotkniętychhlb zagrożonych problemem
uzależnień, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

ad. fV. Wspomaganie działalności insĘtucji' stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącyc h r ozslł iątyw ani u p ro b lemów uzależn ień :

1. Wspieranie realizacjl zadań organizowanych przez organizacj e pozarządowe
prowadzące działalność poĄtku publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzalemieniom i patologiom społecznym.

2. Dofmansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych
realizuiących poszczegóine elementy Programu.

3. Zakup usług od podmiotów prawnych 1ub osób ftzycznych.



ad, 1', Podejmołłan]e intenłencjilv zlł.iazku z naruszeniem pIŻepisó1-'
określon;_ch 'w art. 13l i 15 us Ła'rł1' o l'vchowaniu lv trzeźłvości:
Zadania z tego ZakIeSu są rea]iŻo}vane prz?z \lydzialDziałalności Gospodarczej,
Straż lv{iejską Policję i r\IKRPA do1. kontro1i placor.vek handlołv,vch, sprzedaż
alkohoiu aieletnim, rekiama, promocja alkoholu itp.
ad. Vl. Zasady finansowania Progłamu:
1 . Program finansowany jest ze środków pochodzących z opł'at zakorzystanie z

zez;woleń na sprzedaż napojów aikoholowych.
W 2013r. na rcaIizację Programu wraz z działaniami spójnymi w zakresie
Przeciwdzlałania Narkomanii przewidzianymi do realizacji w roku biezącym
przeznacza się 

'33 
1 729zł, z czego 20.000ń na przeciwdziałanie narkomanii .

2. Na działainość Srodowiskowego ogniska Wychowawczego w MoPSie (płace,
pochodne, środków dydaktycznych, czystości, arlykułów Ąwnościowych _
200 000zł l wg złożonego preiiminarzu/.

' lr- \f:---, .t."_.-:- r-,-J!J. L'rotacJ a ula IVUas[a rlocKa lla pocztrt IJUKlycla Kosztow pol)yLu w lŻulĆ
W1trzeźwień mieszkańców Sierpca - 2 500zł.

4. Na działalność Stowarzyszenia Rodzinnego K1ubu Abstynenta ,,,Przystń"
- 16 000zł.

5. Wydatki rvłiązane z konkursami profilaktyki uzaleimiei organizowane dla dzieci
irnłodzieĘ szkolnej - 10.000zł.

6. Wynagrodzenie biegĘch za sporządzenie opinii psychiaĘczno -psychologicmej
_2 000zł; (opiniajednego biegłego 180zł x 2 plus 40zł wpisowe od wniosku
składanego do Sądu o nałozenie obowiązku leczenia wobec osób
naduż;'waj ących alkoholu).

7 . Wytagrodzenie członków Miej skiej Komisji Rozwią7ywania Problemów
Alkoholowych zaudział w posiedzeniu - 4.000zł. Członkowie Komisji
otrzymują 100zł brutto za posiedzenie ( 4 członków x 10 posiedzeń w roku).
Wyragrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności dołączonej do
protokófu z posiedzenia komisji iprzekazywanej do Wydziafu Finansowego l-M.

8. Delegacje i szkolenia członków Komisji - 4 000zł.
9. Pozostałe środki w kwocie 77.229zł przęTacza się na dofinansowanie

wypocąmku letniego i zimowego, kolonie i obozy dzieci, u których występuje
prob1em uzaIeżnięń oraz przemocy, doposażenie /lrządzenie placów gier i zabaw,
zakup programów proflrlaktycznych, warsńatów terapeutycnrych z za7<resu
profilaktyki uzalężnięń oraz wspieranie wszelkich innych dżałań na tzecz
profilakryki.

PRZEWODNlcZĄcY
R^D'! MlrŻy|EJ

Marek L'ltr:a n-ov)ski


