UCHWAŁA NR XLVI/229/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., zwany
dalej „Programem”.
§ 2. Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Chojnowa, a w szczególności następujące grupy
osób:
1. Osoby uzależnione od alkoholu,
2. Dzieci i młodzież szkolna,
3. Rodziny oraz najbliższe otoczenie osób z problemem alkoholowym.
§ 3. Cele Programu będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie
z koncepcją projektowania uniwersalnego, oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem
Programu jest w szczególności:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta.
2. Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych aktualnie występujących.
3. Zwiększanie skuteczności radzenia sobie z problemami alkoholowymi.
4. Zmniejszanie ilości patologicznych zachowań spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
5. Zmniejszanie degradacji psychofizycznych osób uzależnionych.
6. Promowanie właściwych postaw społecznych.
§ 4. Ustala się następujące zadania Programu oraz sposoby ich realizacji:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wpływającej na postawy
i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
2) systematyczne prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych i warsztatowych dotyczących problemów
uzależnienia od alkoholu, nikotyny oraz problemów przemocy i agresji,
3) prowadzenie i finansowanie grupy terapeutycznej oraz realizowanie w niej programów opiekuńczoprofilaktycznych i edukacyjnych,
4) organizowanie i finansowanie form spędzania czasu wolnego, zawierających elementy profilaktyki
uzależnień (m.in. kolonie, obozy, imprezy plenerowe, wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy, półkolonie),
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
5) umieszczanie w „Gazecie Chojnowskiej” publikacji dot. działalności określonej w ust. 1,
2. Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, prowadzonej przez
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, poprzez:
1) wspieranie i dofinansowywanie kosztów terapii mieszkańców miasta Chojnowa, prowadzonej przez
podmioty zajmujące się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2) współpracę z podmiotami realizującymi programy terapeutyczne i profilaktyczne.
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3. Zwiększanie dostępności do terapii i do informacji dla osób uzależnionych oraz udzielanie pomocy
psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy przemocy
domowej, poprzez:
1) doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) finansowanie pomocy prawnej,
3) wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy,
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie
z koncepcją projektowania uniwersalnego, oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnoścami,
5) finansowanie terapii grupowej dla osób uzależnionych,
6) finansowanie terapii grupowej dla osób współuzależnionych,
7) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych,
8) finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki alkoholowej,
9) wszczynanie postępowań przygotowawczych do sądu w sprawach o orzeczenie obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu,
10) publikowanie w prasie artykułów związanych z profilaktyką uzależnień.
4. Szkolenie kadr poprzez:
1) podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
poprzez
zgłaszanie
policji
i prokuraturze wszelkich stwierdzonych naruszeń prawa.
6. Finansowanie inwestycji oraz zakupu materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji celów Programu.
7. Wydawanie opinii, dla organu zezwalającego na sprzedaż alkoholu, oraz prowadzenie kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
§ 5. 1. Realizacja Programu nastąpi poprzez:
1) wybór ofert, wniosków dotyczących programów
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp.,

profilaktycznych,

edukacyjno-rozwojowych,

2) zlecenia.
2. Zadania programowe realizowane będą m.in. we współpracy z:
1) placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalnymi,
2) placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia,
3) organizacjami sportowymi,
4) Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
5) Komisariatem Policji w Chojnowie,
6) Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy,
7) Punktem Konsultacyjnym,
8) organizacjami społecznymi.
§ 6. Finansowanie zadań wynikających z Programu będzie dokonywane ze środków pochodzących z opłat
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 7. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
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1. Wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się jako
10 % najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ustawę z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), zarówno za udział w posiedzeniu Komisji
jak i w posiedzeniu zespołu zadaniowego.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie „Listy wynagrodzeń” z zastrzeżeniem, że za posiedzenie
Komisji i zespołu zadaniowego odbyte w jednym dniu może być wypłacone tylko jedno wynagrodzenie.
3. Od naliczonego wynagrodzenia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie i w Gazecie
Chojnowskiej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr XLVI/229/18 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2018.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia zadania
własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487), ustawą z dnia 11 września 2015
r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1492). Realizacja zadań w tym obszarze prowadzona jest w postaci Programu
uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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