Uchwała nr XIX/187/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4¹. ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007 r.

Nr 70, poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Kościana uchwala, co

następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

Załącznik
do Uchwały nr XIX/187/12
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 listopada 2012 r.

Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Cele Programu:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie
rozmiarów tych, które aktualnie występują.
2. Zapobieganie naruszeniom prawa w obrocie napojami alkoholowymi.
3. Zwiększanie wiedzy młodzieŜy i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych.
4. Zmniejszanie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku
publicznego.
5. Zmniejszanie ilości i dolegliwości zaburzeń Ŝycia rodzinnego spowodowanych
naduŜywaniem alkoholu (przemoc, zaniedbania).
6. Promowanie postaw społecznych i prozdrowotnych waŜnych dla profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu.
Kierunki działania:
1. Kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedaŜą
i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi
przepisami.
2. Diagnozowanie i monitorowanie zjawisk i zagroŜeń wynikających z uzaleŜnienia
od alkoholu.
3. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności dzieci i młodzieŜy waŜne
dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości.
4. Rozpowszechnianie profilaktycznych programów informacyjnych i psychoedukacyjnych,
promujących zdrowy styl Ŝycia.
5. Zapewnienie dostępności leczenia i terapii dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin.
6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej, prawnej, w szczególności ukierunkowanej na eliminowanie przemocy
w rodzinie.
7. Współdziałanie w realizacji programu z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, StraŜą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organami sądu,
parafiami i szkołami z terenu miasta oraz organizacjami pozarządowymi i innymi
pomiotami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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ZADANIA - METODY I FORMY ICH REALIZACJI
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu.
1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych pracownikom Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie w zakresie profilaktyki, terapii i leczenia
uzaleŜnień.
2. Finansowanie pracy biegłych orzekających w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu.
3. Zakup wyposaŜenia i materiałów szkoleniowych do prowadzenia zajęć terapii w zakresie
uzaleŜnień dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej.
1. Finansowanie Zespołu Doradztwa Rodzinnego działającego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kościanie, w którym pomocy udzielają m.in.: prawnik, psycholog,
socjolog, pracownik socjalny, specjalista psychoterapii uzaleŜnień.
2. Finansowanie kosztów programów pomocy psychologicznej prowadzonej w Klubie
Abstynentów „Dromader” dla osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.
3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie w zakresie udzielania
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
4. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Kościanie, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kościanie, Komendą Powiatową Policji w Kościanie, kuratorami
sądowymi, pedagogami szkolnymi w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej.
5. Współpraca z Sądem Rejonowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Kościanie przy realizacji programów edukacyjnokorekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
6. Współfinansowanie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w tym doŜywiania
dla dzieci z rodzin z problemami uzaleŜnień.
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy.
1. Finansowanie i realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzaleŜnień od alkoholu.
2. Finansowanie i współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem
terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzaleŜnień.
3. Współfinansowanie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieŜy.
4. Wspomaganie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych
przez instytucje i organizacje pozarządowe.
5. Wspieranie działań Centrum Wolontariatu działającego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kościanie.
6. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych oraz udział w kampaniach
organizowanych przez PARPA.
7. WyposaŜanie w sprzęt słuŜący rekreacji i wypoczynkowi, istniejących placów zabaw.
IV Opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie
napojów alkoholowych.
V Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Merytoryczne i finansowe wspomaganie działalności Klubu Abstynentów „Dromader”.
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2.
3.
4.
5.
6.

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
promowania postaw abstynenckich.
Wspieranie działań na rzecz organizacji imprez rozrywkowych bezalkoholowych.
Wspieranie wszelkich inicjatyw zgłoszonych przez środowisko, mających na celu
zmniejszenie i likwidację patologii społecznych.
Współpraca z prasą lokalną i innymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Wspieranie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji
w Kościanie.

VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed Sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego.
VII Procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.
Wykonywanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kościanie następujących zadań:
1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia naduŜywania alkoholu.
2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.
3. Kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie poddać terapii lub leczeniu,
a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie
postępowania, na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii
w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią
wydaną przez biegłych.
5. ZłoŜenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
6. Monitorowanie przebiegu terapii lub leczenia.
VIII Podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania
problemów alkoholowych nie ujętych w programie, a ujawniających się w toku jego
realizacji.
IX Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kościanie:
1. Członkowie Komisji otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne brutto
w następującej wysokości:
a/ przewodniczący Komisji - 750,00 zł,
b/ członek Komisji
- 550,00 zł.
2. W ramach ryczałtu kaŜdy członek Komisji jest zobowiązany do uczestnictwa w:
a/ pracach mających na celu inicjowanie i nadzorowanie wykonania miejskiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
b/ pracach kontrolnych punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych,
c/ opiniowaniu wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie
napojów alkoholowych,
d/ posiedzeniach komisji zwoływanych przez przewodniczącego MKRPA.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do złoŜenia sprawozdania z realizacji zadań
za rok, którego dotyczy Program.

4

X Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w
Kościanie przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz
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