
UCHWAŁA Nr 395/LVl2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu ProfilakĘki i Rozwiązyvania
Problemów A|koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Sierpca na 20t4 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy,z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz'U' z
Ż013r', poz. 594 z późn. zm'') oraz afi. 4 l ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pazdziemiia t qdz rotu o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowt lDz'U. z 2002r. Nr l47'poz. 1231 z
późn. zmianamil, w związku z art.6 ust'l ustawy Z dnia 29 lipca 20O5r. o przeciwdziałaniu
przemowy w rodzinie (Dz. u.22005r. Nr 180, poz. 1493, z 2oo9 r. Nr 206, poz. 15g9,2 2010 r. Nr
28,poz' 146, Nr 125, poz.842,z2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz w związkl z'art.10 usi.l,3 i ą
ustawy Z dnia 26 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.IJ. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z
pożn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

$1

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych t Przeclwdztałania Narkomanii d1a miasta Sierpca na 2014 rok
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

$2

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych iPrzeciwdziałania Narkomanii wykorzystuje się w całości dochody
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych.

$3

Miejska Komisja Rozwiąywania Prob1emów Alkoholowych do 30 marca
przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za rok rrbiegły.

$4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca'

$5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załączn1k
do Uchwały m 395lLYl20I3
Rady Miej skiej Sierpca
z dnia 30.12.2013r.

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIAPRoBLEMoW

ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKoMANII

dta MIASTA STERPCA na 2014 rok.
Główne cele i zadania Programu:
I. Promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dzięci i młodzież,v
zainteresowania różnymi formami aktywności : spoftowej' ar-tystycznej, jako
a1ternatywy wobec uzaleznień, szczególnie picia alkoholu, 

'uiy*uniat.ódkó*psychoaktywnych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy akońolowł nańotykowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ldztelanie porad w zakresie
przeciw dzlałania przemocy w rodzinie.
III. Prowadzenie profi1akty cznej dzlałalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwięywania problemów dotyczących uzależnien, w szczególności ota ozieci i
młodzieży, w tym dztałań na fzecz doŹywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjo1órapeutycznych.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób ńzycznych, słuzących
r ozwiązyw aniu problemów uzależnień'
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okeślonych
w 1rt |3 

1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zakaz spizedazy alkohoiu
nieletnim).
VI. Finansowanie Programu.
ZAT') PROG WANE
ad I. Promowanie zdrowego stylu życia i rozbud".ni"*..ód dłilrńłodzieĘ
zainteresowania różnymi formami akĘwności : sportowej, artystycznej, jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zatywiniaśrodków
psychoakĘwnych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.
1. Wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych, kióre swoim dz]ałanięm

przyczynlająsię do kształtowania pozytywnych postaw społecznych, a tym
samym przeciwdziałają uzależnieniom.

2. Zaklry i dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z elementami
pro fi l aktyki lzależntei.

3. Doposażenie w sprzęt spot1owo-rekreacyjny miejskich placówek oświatowo-
wychowawczych i kulturalnych, aby stworzyć bezplecine,wolne od uzależnien
miejsce spędzania wolnego czasu pfzez dzieci i młodzteŻ.

4. Dofinansowanie miejskich imprez sportowych dla dzieci, wpływających na
kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

5. Współpraca z Policją w organizacji festynu ,,Z namiiezpieczniej,,.



ad. II' Udzielanie rodzinom' w których występują problemy alkoholowe i
narkoĘkowe''pomocy psychospołecznej i prawneja
1' Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i iehabilitacyjnej dla osób

zagr ożony ch uzaleznieniem i doznaj ących przęmocy.
2. Udzielanle informacji prawnej i psychospołecznej osobom uzależnionym,

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

3. Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie-
,'Niebieska Karta".

4. Wspomaganie działalności świetlicy przy MoPS - Środowiskowe ognisko
Wychowawcze.

5. Działalność zespołu interdyscyplinarnego przy MoPS w Sietpcu'
6. Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie przezMKRPA czynności zmierzających

do orzeczęnta o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej oó alkoholu obowiąztu
poddania się leczeniu odwykowemu.

ad- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania prob|emów uzależnień, w szczególności d|a dzieci i
mlodzieĘ, w Ęm działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socj oterapeufycznych :

1. Realizacja programów i spektakli profilaktycznych w miejskich szkołach.
2. Finansowanie organizowanych konkursów na temat zagrożen wynikaj ących

z picia alkoholu i z powodu innych uzależnień.
3. Prowadzenie we wszystkich miejskich szkołach zajęc warsńatowych, pogadanek

o tematyce uza|ęŻnien ( d1a uczniów, nauczycieli i rodziców).
4. wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym,

spońowym i innych, które odbywająsię bez udziału alkoholu i wszczególny
sposób eksponuj ą ten fakt.

5. obj ęcie dożywianiem dzięci z rodzin dotkni ętych lub zagr oŻony chproblemem
uzależnten, uczestniczących w pozalekcyjnych programactr opiehńczo-
wychowawczych i socj oterapeutycznych.

ad. IV. Wspomaganie działaIności insfytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
s łużą cy c h r orw iązyw a ni u p ro b I e m ów uzależnień :
l . Wspieranie realizac|i zadan organizowanych przez organizacje pozarządowe

prowadzące działalność pożytku publi cznego w zakresie przć ciw działinia
uzaleznieniom i patologiom społecznym.

2. Dofinansowanie inst1tucji' p1acówek oświatowych i jednostek gminnych
realizujących poszczególne e1ementy Programu'

3 . Zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych.



ad. V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Zadania z tego zakresu są realizowan e pfzez Wydział Działalności Gospodarczej,
Straż Miejską Policję i MKRPA _ dot. kontroli placówek handlowycń, sprzedaż
alkoholu nieletnim, reklama, promocja alkoholu itp.
ad. VI. Zasady finansowania Programu:
1 . Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat zakorzystanie z

zezwo|eń na sprzedaż napojów alkoho1owych.
W 20I4r. nareallzacjęProgramu wraz z działaniami spójnymi w zakresie
Przeclwdztałania Narkomanii przewidzianymi do rea1izacji w roku bieżącym
przeznacza się .400'000zł ' z czego Ż0.0OOzł na przeciwdziałanie narkomanii .

2' Na działalność Środowiskowego Ógniska Wychowawczego W MoPSie (płace,
pochodne, zakup środków dydaktycznych, środków czystóści, artykułów'
Żywnościowych - 2I1'500zł l wg złożonego projektu/.

3. Na działalnośó Stowarzyszenia Rodzirrnego K1ubu Abstynenta ,,Przystan,
- 2I.660zł l według złożonego preliminarza/.

4. Na nagrody za udział w korr]<ursach z zakresu profi1aktyki zdrowotnei
organizorł ane dla dzieci i mlodzieŹy szkolnej zgoclnie z pismami silaclanyni w
ciągu roku.

5. Sfinansowanie zajęć z profilaktyki uzalężniertprowadzonych przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom iMłodzieŻy Kai Kairos w Płocku - 2}lOOzi * zgodnie ze
złożonym zapol rze bowan ie m '

6. Wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii psychiatryczno _psycho1ogicznej
(opinia jednego biegłego ]80zł x 2 plus 10zł wpisowe od wnioski ikładanego do
Sądu o nałożenie obowiązku leczeniawobec osób nadużywaj ących alkoholu).

7. Wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Prob1emów
Alkoholowych - I00zł brutto za udział w posiedzeniu.
Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności dołączonej
do protokółu z posiedzenia komisji i przekazywanej do Wydział,, Finanro*.goLM

8. Wynagrodzenie pełnomocnika ds realizac1i Miejskiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za obsługę adńinistracyjno-biurową
Komisji.

9. Delegacje i szkolenia członków Komisji - 4 O0Ozł.
10.- Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, kolonie i obozy dzięci' w

których występuje problem lza\eżnień orazprzemocy, zakup programów
profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych z zakresu p.oni*tyti uzależnień _
zgodnie z zapotrzebowąniem składanym w ciągu roku do Komisji.
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