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Uchwała Nr

/ 2019

Rady Miasta Lubartów
z dnia
marca 2019 roku
w sprawie Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Problemów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie >
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5
ustawy
z dnia
26 października
1982 roku
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2 137 i 2244) oraz art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030,
1490 i 1669) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Uchwala
się Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Lubartów.
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NAROK 2019

Lubartów 2019 rok

I. WPROWADZENIE
1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 ( zwany dalej Programem)
określa lokalną strategię w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych, rodzinnych i indywidualnych
wynikających
z używania substancji psychoaktywnych.
Dokument stanowi kontynuację
i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych, zgodnych zarówno z aktami prawa na
poziomie krajowym jak i lokalnym.
2. Akty prawne obowiązujące w zakresie o którym mowa w ust. l:
l) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244);
2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i
1669);
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1390);
4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2018 r. poz. 450, 650,723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 38);
5) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);
6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016 - 2025.
3. Koordynatorem realizacji Programu jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który ściśle współpracuje z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie.
Program zakłada prowadzenie współpracy z instytucjami, jednostkami
samorządowymi,
organizacjami
pozarządowymi
działającymi
na
terenie
Miasta
Lubartów.
4. Zasoby instytucjonalne - specjalistyczną pomoc z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień,
przemocy oraz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w Lubartowie świadczą:
l) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) Urząd Miasta Lubartów;
5) Punkt Konsultacyjno - Informacyjny;
6) Świetlica terapeutyczna;
7) Komenda Powiatowa Policji;
8) Sąd Rejonowy;
9) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
10) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych;
11) Pedagodzy szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży;
12) Organizacje pozarządowe.
II. CEL GLÓWNY I CELE SZCZEGÓLOWE
1. Cel główny - Ograniczenie liczby osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu
oraz innych środków psychoaktywnych, a przede wszystkim negatywnych skutków społecznych,
będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Cele szczegółowe:
l) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie;
2) wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we

współpracy z instytucjami działającymi w tym obszarze;
3) wspieranie programów profilaktycznych w szczególności dla dzieci i młodzieży;
4) wspomaganie działalności organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii;
5) wspieranie działalności Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych;
6) wspomaganie działań mających na celu tworzenie na terenie miasta niezbędnych warunków
zapewniających alternatywne formy spędzania wolnego czasu.
III. PRIORYTETY.
DZIAŁANIA W RAMACH WYZNACZONYCH

CELÓW

Priorytet 1. Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem
przemocy w rodzinie, w której istnieje problem alkoholowy. Koszt zadania - 50.000 zł.
Działania:
l) pomoc konsultacyjno - terapeutyczna rodzinom, ochrona przed przemocą w rodzinie, w której
występuje problem uzależnienia, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.
Współpraca z 2 konsultantami: specjalistą terapii uzależnień w tym z doświadczeniem w pracy z
osobami uzależnionymi od alkoholu oraz specjalistą terapii uzależnień w tym z doświadczeniem w
pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych;
2) wykonywanie badań i wydawanie opinii przez biegłego psychologa oraz biegłego psychiatrę w
przedmiocie orzekania uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez MKRPA;
3) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Lubartowie;
4) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy rodzinom
z problemem uzależnień oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze uzależnienia.
Priorytet 2. Wspieranie profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży.
Koszt zadania - 200.865 zł.
Działania:
l) dofinansowanie szkół na realizację rekomendowanych i indywidualnych programów
profilaktycznych - 91.281 zł, w tym:
a) Szkoła Podstawowa nr l z oddziałami gimnazjalnymi - 28.281 zł,
b) Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi - 37.800 zł,
c) Szkoła Podstawowa nr 4 - 9.200 zł,
d) II Liceum Ogólnokształcące - 16.000 zł,
2) dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 89 584 zł;
3) promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia - 20.000 zł
a) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o
szkodliwości alkoholu i innych substancji uzależniających, w tym tzw. dopalaczy oraz zagrożeniu
uzależnieniami behawioralnymi,
b) współudział w działaniach promujących trzeźwy sposób spędzania wolnego czasu oraz
motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.
Priorytet 3. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów
określonych wart. 3 ust. 3 ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii
w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień - zadanie realizowane w drodze konkursu.
Koszt zadania - 100.000 zł.

Działania:
1) działania umożliwiające dostęp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad prawnych i
obywatelskich dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych, a także
innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2) działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez dofinansowanie różnych form
spędzania wolnego czasu oraz imprez w obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury fizycznej i
sportu, krajoznawstwa, turystyki - bez zażywania używek;
3) pomoc w organizowaniu różnych form działalności anonimowych alkoholików;
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej.
Priorytet 4. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Koszt zadania - 49.135 zł.
Realizacja zadania odbywać będzie się poprzez bieżącą pracę MKRPA, w tym:
1) przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
2) rozmowy motywujące i pouczające;
3) kierowanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie orzekania uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
5) kierowanie do sądu;
6) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Lubartów;
7) wydawanie opinii niezbędnych do wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) opiniowanie wniosków związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań objętych
niniejszym programem;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie;
10) szkolenia z zakresu kompetencji osób zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.
11) inne wynikające z bieżących potrzeb i przepisów prawa, między innymi opracowanie diagnozy
problemów społecznych miasta Lubartów.
Priorytet 5. Tworzenie na terenie miasta niezbędnych warunków umożliwiających
zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Koszt zadania - 100.000 zł.
W roku 2019 planowane jest wsparcie finansowe dla obiektów sportowych przy ul. Parkowej w
Lubartowie. Obiekty te przyczynią się do poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych, wpłyną również
na poprawę funkcjonowania bazy sportowo - rekreacyjnej w Lubartowie. Zorganizowany aktywny
wypoczynek jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na zmniejszenie
spożywania używek przez dzieci i młodzież, a uprawianie sportu motywuje do samorozwoju oraz
wpływa pozytywnie na kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Za realizację zadań ustawowych i wynikających z Programu członkom MKRPA za każde
posiedzenie przysługuje wynagrodzenie wynoszące pięciokrotność pełnej wysokości diety za czas
podróży krajowej z zastrzeżeniem ust.2.

2. Za realizację zadań ustawowych i wynikających z Programu Przewodniczącemu MKRPA za
każde posiedzenie przysługuje wynagrodzenie wynoszące siedmiokrotność pełnej wysokości diety
za czas podróży krajowej
3. Wysokość diety określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu
w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167).
4. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l stanowi lista obecności z
poszczególnych posiedzeń MKRPA poświadczona przez Przewodniczącego MKRPA.
V. MONITOROWANIE
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
LUBARTÓW I EWALUACJA PROGRAMU

NA TERENIE

GMINY MIASTA

Monitorowanie sytuacji w zakresie uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych i
przemocy związanej z uzależnieniami stanowi zaplecze dla podmiotów realizujących zadania z
zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.
Monitorowanie zjawisk związanych z uzależnieniami na terenie Gminy Miasto Lubartów polegać
będzie na:
1) ewaluacji realizowanych programów profilaktycznych;
2) analizie sprawozdań z realizacji zadań;
3) przygotowaniu sprawozdania dla Rady Miasta Lubartów.
VI. PRZEWIDYWANE

EFEKTY REALIZACJI

PROGRAMU

1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej negatywnych skutków używania substancji
psychoaktywnych.
2. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.
3. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach, wynikających z uzależnienia i
współuzależnienia.
4. Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu.

VII. POSTANOWIENIA

KOŃCOWE

Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii zabezpiecza się kwotę 500.000 zł. Źródłem finansowania programu
są środki własne Gminy Miasto Lubartów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzasadnienie.

Art. 4 I ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1137,2244) stanowi, że realizacja
zadań w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gminy i jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych, uchwalonego corocznie przez radę gminy.
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 1030 ) stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy, a ust. 3 przedmiotowej ustawy określa, że gminny program uchwala rada gminy.
W związku z powyższym proszę o wniesienie pod obrady Rady Miasta Lubartów
przedmiotowy projekt programu.

