Uchwała Nr V/22/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2011 rok.
Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473,
z późn zm./ w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Dębicy na 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Stefan Bieszczad

Załącznik
do Uchwały Nr V/22/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 24 stycznia 2011 r.

Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

dla Miasta Dębicy na 2011 r.
Jednym z najpowaŜniejszych problemów społecznych w Polsce jest naduŜywanie alkoholu
wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego zjawiska. Posługując się wskaźnikami
europejskimi oraz wynikami polskich badań społecznych, liczbę osób uzaleŜnionych w Polsce
moŜna oszacować na ok. 700-900 tys., zaś osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie na ok.
2,5- 4 mln. Problemy związane z alkoholem są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Wynika to
przede wszystkim z ich rozmiarów, złoŜoności, a takŜe kosztów społecznych i ekonomicznych,
jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale i całe społeczeństwo. Strategia zapobiegawcza, jak
i kontrolne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska nie
tylko w skali kraju, ale takŜe na poziomie lokalnym, stąd potrzeba podejmowania badań w tej
dziedzinie.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dębicy w miesiącu lutym 2010 r. przeprowadzone zostały
badania dotyczące bezpieczeństwa i uzaleŜnień w środowisku szkolnym z uwzględnieniem
problematyki alkoholowej. Badanie przeprowadziła firma szkoleniowo-badawcza BD Center
z Rzeszowa, specjalizująca się w realizacji m. in. badań społecznych. W badaniach wzięło udział
ogółem 1171 uczniów szkół gimnazjalnych ze wszystkich klas od 1-3. Z przeprowadzonych badań
wynika, Ŝe połowa respondentów piła juŜ alkohol. Spośród osób, które go spoŜywały, największy
odsetek odpowiedzi wskazuje, Ŝe pierwszy raz miało to miejsce w 13 i 12 roku Ŝycia. Argumenty
jakich najczęściej uŜywają gimnazjaliści dla uzasadnienia swojego zachowania wskazują iŜ byli
przede wszystkim ciekawi i chcieli spróbować alkoholu oraz zrobili to pod wpływem namowy
kolegi/ koleŜanki. Pojawiają się takŜe odpowiedzi iŜ to rodzice i rodzeństwo zachęciło ich do
skosztowania alkoholu. Największa liczba ankietowanych spoŜywa alkohol rzadziej niŜ kilka razy
w miesiącu. DuŜa grupa wskazała iŜ był to tylko jednorazowy incydent. 52 gimnazjalistów pije
alkohol kilka razy w miesiącu, 30 osób - raz w tygodniu, 28 – kilka razy w tygodniu. Najczęściej
alkohol pity jest
szkoły, 28

w towarzystwie koleŜanek/kolegów z podwórka oraz koleŜanek/kolegów ze

ankietowanych spoŜywa alkohol ze swoim rodzeństwem, a 27 przy rodzicach.

Gimnazjaliści odpowiadali najczęściej, Ŝe piją alkohol, poniewaŜ im smakuje. WaŜnym powodem

jest równieŜ picie dla towarzystwa oraz dla zabawy. 69 osób określiło, Ŝe alkohol pomaga im
zapomnieć o problemach, 54 twierdzi, Ŝe wpływa na nich uspokajająco, a 51 wskazuje, Ŝe dzięki
alkoholowi łatwiej nawiązuje kontakty. Najczęściej gimnazjaliści sięgają po piwo (3/4 uczniów).
Popularna jest takŜe wódka i wino. MłodzieŜy zdarza się takŜe pić szampana oraz drinki.
Szczegółowe wyniki badań znajdują się w opracowanym raporcie pn. „Diagnoza bezpieczeństwa
i uzaleŜnień w środowisku lokalnym”. Wnioski płynące z badań pozwalają na sformułowanie
ogólnych dyrektyw zmierzających do ograniczenia występujących niekorzystnych zjawisk
i usuwania ich następstw oraz określenia działań skierowanych w szczególności do uczniów i ich
rodziców, a takŜe pracowników oświaty i innych podmiotów podejmujących problematykę
profilaktyki uzaleŜnień.
Biorąc pod uwagę powyŜsze dyrektywy oraz dotychczasowe doświadczenie w omawianej
dziedzinie przyjmuje się do realizacji w 2011 roku następujące zadania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu .
1. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- w tym kierowanie osób uzaleŜnionych od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe przez
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy po uzyskaniu opinii
o stopniu uzaleŜnienia od alkoholu przez lekarza biegłego i psychologa.
Termin: cały rok.
2. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego na terenie miasta Dębicy /m. in. duchowego wsparcia,
organizowanie

ogólnomiejskich

rekolekcji

trzeźwościowych,

warsztatów

wyjazdowych,

kursorekolekcji, pielgrzymki, sesji o tematyce uzaleŜnień, Sierpniowych Dni Trzeźwości/, celem
pogłębienia formacji duchowej oraz umocnienia się w trzeźwości i abstynencji.
Termin: cały rok.

koszt: 24.000 zł.

3. Prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego celem udzielania pomocy psychologicznej
osobom uzaleŜnionym od alkoholu oraz ich rodzinom, prowadzenie konsultacji z osobami
uzaleŜnionymi od alkoholu na temat choroby alkoholowej, motywowanie zgłaszających się osób
do

podjęcia

leczenia

oraz

wsparcie

i

pomoc

młodzieŜy na

rzecz

przeciwdziałania

nieprzystosowaniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem interwencji kryzysowej w
rodzinie.
Termin: cały rok

koszt: 30.000 zł.

4. Prowadzenie apostolatu trzeźwościowego połączonego z doŜywianiem osób dotkniętych
uzaleŜnieniami.
Termin: cały rok.

koszt: 17.500 zł.

5. Zorganizowanie warsztatów formacyjno-szkoleniowych celem podniesienia kompetencji
wolontariuszy instytucji zajmujących się świadczeniem usług z dziedziny uzaleŜnień, prawa, sfery
duchowej, a takŜe w zakresie problemów małŜeńskich, rodzinnych i zdrowotnych.
Termin: cały rok

koszt: 4.000 zł.

6.Szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Termin: cały rok
II.

Udzielanie

koszt: 8.000 zł.
rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe,

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Prowadzenie warsztatów dla rodziców i wychowawców w ramach „Szkoły dla rodziców
i wychowawców”.
Termin:cały rok

koszt: 2.100 zł.

2. Prowadzenie na terenie miasta Dębicy ogólnomiejskiego telefonu zaufania dla osób mających
problemy z uzaleŜnieniami.
Termin: cały rok

koszt: 3.500 zł.

3. Prowadzenie przez pedagogów szkolnych pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i warsztatów
wsparciowych dla młodzieŜy I LO, II LO, ZS nr 2, ZS nr 4.
Termin: cały rok

koszt: 2.000 zł

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na
rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na Osiedlu Raczyńskich.
Termin: cały rok

koszt: 22.000 zł.

2.Zapewnienie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć, warsztatów
i programów z zakresu profilaktyki uzaleŜnień przez pedagogów dębickich szkół.
Termin: cały rok.

koszt: 278.960 zł.

3.Prowadzenie ogólnomiejskich zajęć profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci,
młodzieŜy i ich rodzin.
Termin: cały rok

koszt: 30.000 zł.

4.Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieŜy ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 1.
Termin: cały rok

koszt: 6.000 zł.

5.Organizowanie przez szkoły konkursów plastycznych, literackich, wiedzy z zakresu uzaleŜnień
wśród dzieci i młodzieŜy wszystkich szkół podstawowych, miejskich gimnazjów oraz szkół
średnich.
Termin: cały rok

koszt: 10.000 zł.

6. Zorganizowanie sympozjum pn. „Czy wiem kim chcę być” o tematyce trzeźwościowej dla
młodzieŜy szkół gimnazjalnych i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.
Termin: cały rok

koszt:

500 zł.

7.Zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka” z elementami
profilaktyki przez Szkołę Podstawową nr 9.
Termin: miesiąc VI

koszt:

400 zł.

8.Zorganizowanie olimpiady wiedzy o zdrowiu i uzaleŜnieniach oraz ich konsekwencjach przez
Szkołę Podstawową nr 10 i Zespół Szkół Ekonomicznych.
Termin:cały rok

koszt: 900 zł.

9. Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową nr 8 i Zespół Szkół Specjalnych zimowisk
z programem profilaktycznym.
Termin: miesiąc: I

koszt: 6.400 zł.

10.Zorganizowanie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Rejonowego Przeglądu Talentów dla
młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem „ Po co pić i ćpać, lepiej się śmiać” oraz
konferencji dot. sytuacji sprzyjającym uzaleŜnieniom dzieci i młodzieŜy w środowisku lokalnym.
Termin: cały rok
11.Zorganizowanie

koszt: 1.400 zł.
zimowisk

z

programem

profilaktycznym

dla

dzieci

i

młodzieŜy

uczęszczających do szkół podstawowych nr 2,3,9,10,11 i 12 oraz miejskich gimnazjów nr 1,2 i 4.
Termin: miesiąc I

koszt:27.500 zł.

12. Zorganizowanie osiedlowego wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci
i młodzieŜy z Osiedla Świętosława.
Termin: miesiąc I

koszt:4.000 zł.

13. Zorganizowanie ogólnomiejskiego wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla
młodzieŜy Ŝeńskiej szkół ponadgimnazjalnych.
Termin: miesiąc I

koszt:3.000 zł.

14.Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z programem profilaktycznym
uczęszczających do szkół podstawowych nr 2,3,8,9,10,11 i 12, Zespołu Szkół nr 1, miejskich
gimnazjów nr 1,2 i 4 oraz Zespołu Szkół Specjalnych.
Termin miesiąc VI-VIII

koszt:79.000 zł.

15.Prowadzenie działalności profilaktycznej z dziećmi i młodzieŜą ze szkół podstawowych
i miejskich gimnazjów w ramach półkolonii letniej zorganizowanej we współpracy z Miejskim
Zarządem Oświaty w Dębicy.
Termin: VI-VIII

koszt:18.000 zł.

16.Zorganizowanie osiedlowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z uwzględnieniem
działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŜnieniom.
Termin:miesiąc VI-VIII

koszt: 15.000 zł.

17.Zorganizowanie spotkań integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieŜy
uczęszczających do szkół podstawowych i miejskich gimnazjów oraz Zespołu Szkół Specjalnych.
Termin: cały rok

koszt: 11.000 zł.

18.Zorganizowanie osiedlowych spotkań integracyjnych dla dzieci.
Termin: cały rok

koszt. 2.000 zł.

19.Zorganizowanie ogólnomiejskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu śycia .
Termin: cały rok

koszt: 1.500 zł.

20.Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieŜy uświadamiających młodzieŜy drogę do
uzaleŜnienia od róŜnego rodzaju uŜywek oraz działanie mechanizmów obronnych.
Termin: cały rok

koszt: 4.000 zł.

21.Prowadzenie programu profilaktycznego pod hasłem: „śyj inaczej – nie ulegaj Ŝadnej presji,
baw się, działaj bez agresji”.
Termin: cały rok

koszt: 2.000 zł.

22.Zorganizowanie pielgrzymek z programem profilaktycznym.
Termin : m-c VIII

koszt: 5.500 zł.

23.Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii.
Termin: cały rok

koszt: 1.390 zł.

24.Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy wykazującej zainteresowanie
specjalistycznym szkoleniem w wybranych dyscyplinach sportu.
Termin: cały rok

koszt: 198.000 zł.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych .
1.Udzielanie

wsparcia

materialnego

i

edukacyjnego

dla

podmiotów

zajmujących

się

rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj. dla:
- Szkół podstawowych miejskich gimnazjów, szkół średnich i Zespołu Szkół Specjalnych na zakup
sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Termin:cały rok

koszt: 2.700 zł.

- Zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Termin: cały rok

koszt: 3.000 zł.

- Filii Biblioteki Pedagogicznej na zakup ksiąŜek, kaset o tematyce z zakresu uzaleŜnień.
Termin: cały rok

koszt.

800 zł.

2. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w zakresie utrzymania porządku publicznego
i przyjmowania osób będących w stanie nietrzeźwym z terenu miasta Dębicy.
Termin:cały rok

koszt: 5.000 zł.

3. Udzielanie pomocy finansowej i organizacyjnej innym podmiotom podejmującym problematykę
przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową, sfinansowanie zaległych wydatków za rok ubiegły oraz
koszty wydawnictw i innych wydatków bieŜących .
Termin:cały rok

V. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
1. Prowadzenie przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i StraŜ Miejską, kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych.
2. Występowanie na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta przed sądami w charakterze
oskarŜyciela publicznego w sprawach o naruszenie przepisów art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
VI. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1.Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za:
1) udział w posiedzeniach komisji w pełnym składzie oraz w zespołach roboczych,
2) przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych,
3) udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego,
4) występowania przed sądem w zakresie przewidzianym ustawą.
2. Za czynności wymienione w ust. 1 członkom komisji przysługuje kaŜdorazowo wynagrodzenie
w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na odstawie odrębnych
przepisów. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia przewidzianego w:
1) ust.1 pkt 1 jest lista obecności,
2) ust ust.1 pkt 2 jest protokół z kontroli,
3) ust.1 pkt 3 jest poświadczenie przewodniczącego zespołu o udziale członka komisji
w posiedzeniu,

4) ust.1 pkt.4 jest poświadczenie sądu o udziale członka komisji w sprawie przed sądem.
3. Wynagrodzenie członka komisji nie moŜe przekroczyć w jednym miesiącu równowartości 45%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust.2.
4. Koszty szkoleń, podróŜy słuŜbowych i wynagrodzeń członków komisji związanych z pełnieniem
funkcji członka komisji pokrywane są ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Decyzje o skierowaniu na szkolenie podejmuje
Burmistrz Miasta na wniosek przewodniczącego komisji.
Termin: cały rok

Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odbywać się będzie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację
poszczególnych przedsięwzięć moŜe ulec zmianie głównie w zaleŜności od rozstrzygnięć
konkursowych na zadania dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz potrzeb, jakie
mogą wyniknąć w trakcie realizacji Programu. Koordynację realizacji zadań określonych w
Programie zapewni Wydział Spraw Obywatelskich we współdziałaniu z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

