UCHWAŁA NR LI/408/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
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.1) i art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późn.zm.2) Rada Miejska w Mszczonowie
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1] zmiany
2] zmiany

wymienionej ustawy w 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz w 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
wymienionej ustawy ogłoszone w 2012 r. poz. 405, w 2013 r. poz. 1563 i z 2014 r. poz. 1188.
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Załącznik do Uchwały Nr LI/408/14
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 7 listopada 2014 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I PRZEMOCY W RODZINIE NA 2015 ROK
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i narkomanii i członków ich rodzin poprzez:
1) dyżury członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w każdy pierwszy czwartek miesiąca
od godziny 16.15, w świetlicy środowiskowej przy ul. Tarczyńskiej 31 w Mszczonowie oraz w miarę potrzeby
Komisja spotykać się będzie dodatkowo w inny dzień miesiąca.
2) dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób i rodzin
z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy,
3) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy,
4) publiczną informację na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia,
5) prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu, używania środków odurzających oraz
substancji psychotropowych przez dzieci i młodzież,
6) finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
7) podejmowanie czynności mających na celu zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się
leczeniu odwykowemu,
8) finansowanie szkoleń i delegacji dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i osób świadczących poradnictwo,
9) udzielanie wsparcia poprzez dostęp do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) prowadzenie rozmów motywujących do leczenia osoby uzależnione oraz kierowanie do odpowiednich
placówek leczniczych,
2) dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
3) inicjowanie i wspieranie stowarzyszeń, których celem statutowym jest pomoc osobom uzależnionym
i współuzależnionym,
4) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i życiowych.
5) dofinansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (umieszczanie w ośrodkach
wsparcia matek z dziećmi dotkniętych przemocą).
3. Prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej 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 zajęciach sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
1) organizowanie opieki, zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w świetlicy środowiskowej dla dzieci dotkniętych
patologiami rodziców i biedą,
2) organizowanie i finansowanie długofalowej profilaktyki dotyczącej uzależnień (alkohol, narkotyki, tytoń) dla
dzieci, młodzieży , rodziców, nauczycieli,
3) zakup testerów narkotykowych dla szkół i policji,
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4) gromadzenie czasopism o tematyce uzależnień od alkoholu, narkotyków i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
narkomanii i przemocy w rodzinie,
5) prowadzenie stałej informacji i udostępnienie książek, kaset wideo, broszur o tematyce uzależnienia od
alkoholu, narkotyków i tytoniu,
6) opracowanie programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie,
7) organizowanie oraz finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w obozach,
koloniach, zimowiskach oraz wycieczkach terapeutycznych,
8) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie
umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
i policji.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych poprzez:
1) wspieranie grup samopomocowych, organizacji społecznych, sportowych,
propagujących w swoich programach profilaktykę alkoholową i narkomanii,

kościelnych,

szkolnych

2) dofinansowanie na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i wspóluzależnionych z terenu gminy
leczonych w Poradni Uzależnień w Żyrardowie.
5. Zadania Gminnej Komisji w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych:
1) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą
i uchwałami Rady Miasta,
2) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy a zwłaszcza czy w punktach sprzedaży
są informacje:
- o szkodliwości picia alkoholu,
- o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz pod zastaw z informacją, że jego
złamanie spowoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż.
3) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Gminnego Centrum
Integracji Społecznej
W 2015 roku nie przewiduje się realizacji tego zadania. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powróci do tego zadania.
7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie
w wysokości diety przysługującej przewodniczącemu za udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
natomiast członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości diety przysługującej radnym za udział
w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
8. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
1) pokrywanie kosztów obdukcji osobom doświadczającym przemocy,
2) organizowanie choinki, Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
3) utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (wynagrodzenie opiekuna,
sprzątaczki, dożywianie, pomoce dla dzieci, odnawianie pomieszczeń w świetlicy, finansowanie Internetu,
zakup komputera, itp.),
4) finansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz niezaradnych
życiowo,
5) zwrot kosztów za dojazdy na terapię dla osób uzależnionych,
6) pokrywanie kosztów wszycia Esperalu,
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7) umowy zlecenia (Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegły psycholog i psychiatra,
terapeuta),
8) wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.
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