UCHWAŁA Nr 395/LV/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Sierpca na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z
późn. zmianami/, w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemowy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr
28, poz. 146, Nr 125, poz.842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz w związku z art. 10 ust.1, 3 i 4
ustawy z dnia 26 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z
późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2014 rok
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystuje się w całości dochody
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§3
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 30 marca
przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu za rok ubiegły.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały nr 395/LV/2013
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30.12.2013r.

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
dla MIASTA SIERPCA na 2014 rok.
Główne cele i zadania Programu:
I. Promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania różnymi formami aktywności: sportowej, artystycznej, jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania środków
psychoaktywnych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a także udzielanie porad w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów uzależnień.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (zakaz sprzedaży alkoholu
nieletnim).
VI. Finansowanie Programu.
ZADANIA PROGRAMU PLANOWANE DO REALIZACJI poprzez :
ad I. Promowanie zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania różnymi formami aktywności: sportowej, artystycznej, jako
alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania środków
psychoaktywnych, stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych.
1. Wspomaganie instytucji, organizacji pozarządowych, które swoim działaniem
przyczyniają się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych, a tym
samym przeciwdziałają uzależnieniom.
2. Zakup i dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży z elementami
profilaktyki uzależnień.
3. Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny miejskich placówek oświatowowychowawczych i kulturalnych, aby stworzyć bezpieczne, wolne od uzależnień
miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
4. Dofinansowanie miejskich imprez sportowych dla dzieci, wpływających na
kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
5. Współpraca z Policją w organizacji festynu „Z nami bezpieczniej”
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ad. II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i
narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
zagrożonych uzależnieniem i doznających przemocy.
2. Udzielanie informacji prawnej i psychospołecznej osobom uzależnionym,
członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym
w MOPS.
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 Sierpcu.
6. Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie przez MKRPA czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu.
ad. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych:
1. Realizacja programów i spektakli profilaktycznych w miejskich szkołach.
2. Finansowanie organizowanych konkursów na temat zagrożeń wynikających
z picia alkoholu i z powodu innych uzależnień.
3. Prowadzenie we wszystkich miejskich szkołach zajęć warsztatowych, pogadanek
o tematyce uzależnień ( dla uczniów, nauczycieli i rodziców).
4. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym,
sportowym i innych, które odbywają się bez udziału alkoholu i w szczególny
sposób eksponują ten fakt.
5. Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem
uzależnień, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
ad. IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów uzależnień:
1. Wspieranie realizacji zadań organizowanych przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Dofinansowanie instytucji, placówek oświatowych i jednostek gminnych
realizujących poszczególne elementy Programu.
3. Zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
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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 realizowane przez Wydział Działalności Gospodarczej,
Straż Miejską, Policję i MKRPA – dot. kontroli placówek handlowych, sprzedaż
alkoholu nieletnim, reklama, promocja alkoholu itp.
ad. VI. Zasady finansowania Programu:
1. Program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2014r. na realizację Programu wraz z działaniami spójnymi w zakresie
Przeciwdziałania Narkomanii przewidzianymi do realizacji w roku bieżącym
przeznacza się 400.000zł, z czego 20.000zł na przeciwdziałanie narkomanii .
2. Na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w MOPSie (płace,
pochodne, zakup środków dydaktycznych, środków czystości, artykułów
żywnościowych – 211.500zł / wg złożonego projektu/.
3. Na działalność Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań”
– 21.660zł / według złożonego preliminarza/.
4. Na nagrody za udział w konkursach z zakresu profilaktyki zdrowotnej
organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej – zgodnie z pismami składanymi w
ciągu roku.
5. Sfinansowanie zajęć z profilaktyki uzależnień prowadzonych przez Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Kai Kairos w Płocku - 2000zł – zgodnie ze
złożonym zapotrzebowaniem.
6. Wynagrodzenie biegłych za sporządzenie opinii psychiatryczno –psychologicznej
(opinia jednego biegłego 180zł x 2 plus 40zł wpisowe od wniosku składanego do
Sądu o nałożenie obowiązku leczenia wobec osób nadużywających alkoholu).
7. Wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 100zł brutto za udział w posiedzeniu.
Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności dołączonej
do protokółu z posiedzenia komisji i przekazywanej do Wydziału FinansowegoUM
8. Wynagrodzenie pełnomocnika ds realizacji Miejskiego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za obsługę administracyjno-biurową
Komisji.
9. Delegacje i szkolenia członków Komisji – 4 000zł.
10. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, kolonie i obozy dzieci, w
których występuje problem uzależnień oraz przemocy, zakup programów
profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień –
zgodnie z zapotrzebowaniem składanym w ciągu roku do Komisji.
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