Uchwała Nr XIX / 172 / 2007
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 138, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218) i art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473, zm. z 2007 r. Nr 115, poz.793 i Nr 176, poz. 1238) i art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, zm. z 2006 r.
Nr 66, poz .469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz.48 i Nr 82, poz. 558) Rada Miejska
w Łowiczu uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwalić Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa

Załącznik
do Uchwały Nr XIX / 172 / 2007
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

MIEJSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2008 rok - MIASTO ŁOWICZ

Przygotowany przy udziale:
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział 1. Cele Programu.
§ 1. Podstawowym celem programu jest ograniczanie występowania
problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków, zapobieganie
powstawaniu nowych problemów społecznych, zmniejszanie rozmiarów tych,
które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z już występującymi problemami na poziomie lokalnym poprzez:
1) zmniejszanie i zapobieganie skutkom nadużywania alkoholu
i narkotyków szczególnie przez dzieci i młodzież, poprzez kształtowanie
w nich postaw proabstynenckich,
2)

zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń
nadużywaniem alkoholu i narkotyków,

zdrowia

spowodowanych

3) zmniejszanie ilości i dolegliwości zaburzeń życia społecznego
i rodzinnego,
4) zwiększanie dostępności pomocy ukierunkowanej na osoby mające
problemy z używaniem alkoholu i narkotyków zwłaszcza na osoby
uzależnione, ich rodziny, w tym osoby doznające przemocy,
5) podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie rozmiarów
naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
§ 2. Realizacji określonych powyżej celów służyć mają zadania, które
będą podejmowane w następujących głównych kierunkach:
1) w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:
a) wspomaganie dodatkowych programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób
uzależnionych od alkoholu wykraczających poza statutową działalność placówek
służby zdrowia oraz innych,
b) podejmowanie działań mających na celu udzielanie porad i konsultacji osobom
uzależnionym, zagrożonych narkomanią, ich rodzinom i innym poprzez prowadzenie
działań motywujących do podjęcia leczenia.

2) w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy
narkomanii oraz alkoholizmu pomocy psychospołecznej i prawnej,
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a) wspieranie działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób uzależnionych oraz
członków ich rodzin,

b) zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z
występowaniem przemocy w rodzinie,
c) organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
d)

organizacja różnorodnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

3) w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych:
a)

organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych
zapobiegających uzależnieniom, adresowanych przede wszystkim do dzieci
i młodzieży,

b) wsparcie działalności świetlic środowiskowych
prowadzących
profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży,

działalność

c) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży między innymi przez prowadzenie
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
d) prowadzenie zajęć teatralnych o charakterze terapeutycznym adresowanych do dzieci
i młodzieży,
e)

prowadzenie działalności profilaktycznej w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu
wiedzy o patologiach społecznych (m.in. konkursów, imprez integracyjnych, spektakli
profilaktycznych, happeningów, koncertów i innych),

f) prowadzenie edukacji publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz
organizowanie lokalnych kampanii, akcji profilaktycznych oraz udział
w ogólnopolskich kampaniach na rzecz przeciwdziałania
alkoholizmowi
i narkomanii,
g) podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii adresowanych do rodziców,
h)

organizowanie, współorganizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów i konferencji,
podnoszących poziom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności z zakresu profilaktyki
uzależnień,

i) opracowywanie
profilaktycznym,

i

wykonywanie

materiałów

służących

oddziaływaniom

j)

zakup wydawnictw, prasy, materiałów do realizacji działań z zakresu miejskiego
programu.

4)

w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

a)

w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, gmina może
podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny.

5) w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami prowadzącymi działalność
na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy,
b) wsparcie działań stowarzyszenia abstynenckiego działającego na terenie naszego
miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez dofinansowania
wydatków związanych z utrzymaniem bazy lokalowej,
c) rozszerzenie oferty z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:
urządzenie boiska ziemnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej oraz placu zabaw w jednej z dzielnic miasta,
d) wsparcie finansowe zorganizowania kolejnego Forum Abstynenckiego,
e) wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy
sportowej promującej zdrowy, trzeźwy styl życia,
f) wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza,
g) wsparcie działań promujących zdrowy, trzeźwy styl życia.

6) Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych polegająca między innymi na podejmowaniu czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym
związanych
oraz
innych
wydatków
związanych
z działalnością Miejskiej Komisji.

Rozdział 2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 35% minimalnego
wynagrodzenia.
§ 4. Dla Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ustala się miesięczne wynagrodzenie w wysokości po 32%
minimalnego wynagrodzenia.
§ 5. Dla pozostałych członków Komisji ustala się miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia.
§ 6. Przez wynagrodzenie o jakim mowa wyżej rozumie się minimalne wynagrodzenie
za pracę ustalone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 7. Każda nieobecność członka Komisji na posiedzeniu plenarnym i posiedzeniu
zespołu powoduje obniżenie wynagrodzenia o 30% jego wysokości.
§ 8. Obniżenie wynagrodzenia nie dotyczy posiedzeń plenarnych zwoływanych, poza
przyjętym planem posiedzeń Komisji.
§ 9. W związku z podróżami służbowymi członków Komisji przysługuje dieta, zwrot
kosztów podróży i noclegów na zasadach i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe – Realizatorzy programu:
§ 10. Realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku ujęto w Budżecie
Miasta Łowicza w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi, zaplanowano kwotę: 430.000,00 złotych (słownie: czterysta trzydzieści
tysięcy złotych) oraz Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, zaplanowano kwotę 50.000,00
złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 11. Jednostka wskazana do realizacji i koordynacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz w zakresie inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego.

Opracowała:
Elżbieta Szachogłuchowicz
Inspektor Wydziału Spraw Społecznych

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej Miasta Łowicza w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 1218
z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami).
Cytowane ustawy nakładają na organy samorządu gminnego obowiązek
podejmowania działań, zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie instytucji, organizacji
społecznych i stowarzyszeń.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organy samorządu gminnego
obowiązek podejmowania działań, zmierzających do przeciwdziałania narkomanii poprzez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej
i zdrowotnej, a w szczególności:
a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy program. Szczególny nacisk położono na
zadania związane z profilaktyczną działalnością adresowaną w stosunku do dzieci
i młodzieży, oraz podejmowanie działań mających na celu wskazanie różnorodnych,
alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Źródłem finansowania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są przede wszystkim dochody
budżetu gminy pochodzące z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

