
- projekt uchwały- 
 
 

UCHWAŁA  NR …………….. 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ……. grudnia 2011 roku 
 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 
717; Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 
1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128,  
Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,  
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. 
Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 
41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473,  Nr 115 poz.793, Nr 
176 poz.1238, z 2008r. Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 144  
poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz.857, z 2011r. Nr 106 poz. 622, Nr 
112 poz. 654, Nr 120 poz. 690) Rada Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 
 

 
 

§1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

§3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

 

  



Załącznik do Uchwały 
Rady Miasta Piotrkowa Tryb. 
z dnia ……. grudnia 2011 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
NA 2012 ROK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 
Piotrków Trybunalski, grudzień 2011 roku 



 Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opublikowanego w lutym 

bieżącego roku wynika, iż Polska zaliczana jest do grupy krajów o najwyższym 

spożyciu czystego alkoholu w przeliczeniu na dorosłego mieszkańca. Przy średniej 

światowej 6,13 litra, w Polsce wypija się 13,3 litra.  

 Najnowszy raport jest trzecim z kolei opracowaniem WHO (pierwsze ukazało 

się w 1999 roku, a drugie w 2004 roku) na temat spożycia alkoholu na świecie  

(w 193 krajach członkowskich organizacji) wśród osób po 15. roku życia, a także jego 

skutków zdrowotnych i regulacji prawnych dotyczących m.in. sprzedaży  

i reklamowania napojów alkoholowych. 

 Polska należy do 25 krajów Europy (spośród 50 należących do WHO,  

dla których dane były dostępne) o spożyciu alkoholu powyżej średniej europejskiej,  

tj. 12,2 litra czystego alkoholu na osobę po 15. roku życia. Na pierwszym miejscu 

znalazły się Mołdawia - 19,2 litra oraz Węgry - 16,3 litra. 

 Na uwagę zasługuje również fakt, iż Polska znalazła się w stosunkowo małej 

grupie krajów, w których konsumpcja napojów alkoholowych stale wzrasta. 

Podobnych zresztą informacji dostarczają nam dane opublikowane na stronie 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PARPA przedstawia 

jednak spożycie czystego alkoholu w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców, a nie 

tylko dorosłych, jak robi to WHO. Z polskich danych wynika, że w latach 2003-2008 

wzrosło ono z niecałych 8 litrów czystego alkoholu na każdego mieszkańca do 9,6 

litra. Aż 66 % konsumowanych u nas napojów alkoholowych stanowią trunki 

mocniejsze, 20 % przypada na konsumpcję piwa, a 14 % - wina. 

 Nierozważna konsumpcja alkoholu prowadzi do ponad 2 mln zgonów rocznie, 

czyli więcej niż epidemia HIV/AIDS czy gruźlicy. Stanowi to 4 % wszystkich zgonów 

na świecie (ponad 6 % wśród mężczyzn i ponad 1 % wśród kobiet). Szczególnie 

niebezpieczna jest dla osób z młodszych grup wiekowych. Ponadto uważa się ją  

za główny czynnik ryzyka zgonu u mężczyzn w wieku 15-59 lat1. 

 Grono ludzi sięgających po alkohol czyni to w sposób rozsądny i 

powściągliwy, jednak pewna część ludzi nadużywa alkoholu, a to z kolei pociąga za 

sobą dużą ilość szkód i zagrożeń. Wielkość tych szkód jest związana z rozmiarami i 

stylem konsumpcji napojów alkoholowych, ale zależy również od skuteczności i 

                                                 
1
 zob. http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/368087,raport-who-polacy-pija-duzo-czystego-

alkoholu-srednio-13-3,id,t.html?cookie=1 

http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/368087,raport-who-polacy-pija-duzo-czystego-alkoholu-srednio-13-3,id,t.html?cookie=1
http://www.polskatimes.pl/dodatki/rozmaitosci/368087,raport-who-polacy-pija-duzo-czystego-alkoholu-srednio-13-3,id,t.html?cookie=1


zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych - temu między innymi ma służyć 

realizacja niniejszego Programu. 

  

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 

I. CEL GŁÓWNY MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

  

 Nadużywanie alkoholu staje się coraz większym problemem społecznym, który 

na przestrzeni lat wyraźnie zmienia swoje oblicze. Po alkohol coraz częściej sięgają 

dzieci w wieku szkolnym. Zjawisko to dotyczy również naszego miasta –  

co potwierdzają przeprowadzone w 2009 roku badania pn. „Diagnoza zachowań 

ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim”.  

W badaniach tych udział wzięły dzieci i młodzież z pięciu grup wiekowych 

(13,14,15,16,17 lat) – łącznie 955 osób, w tym 535 chłopców i 420 dziewcząt. 

Przewaga chłopców spowodowana jest przede wszystkim faktem, iż dziewczęta 

rzadziej uczęszczają do takich szkół jak technika, czy też zasadnicze szkoły 

zawodowe. Badanie miało charakter anonimowy i objęto nim szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, mieszczące się na terenie miasta. Badania 

zostały przeprowadzone przez studentów Uniwersytetu Humanistyczno – 

Przyrodniczego  - filii w Piotrkowie Trybunalskim, Wydziału Nauk Społecznych. 

 Z badań tych wynika między innymi, iż dziewczęta coraz częściej dorównują 

chłopcom zarówno w ilości, jak również w częstotliwości wypijanego alkoholu – 

trzynastoletnie dziewczęta piją częściej niż trzynastoletni chłopcy. Ponadto 

współczesna młodzież jest szczególnie podatna na podejmowanie zachowań 

szkodliwych dla zdrowia w czasie ważnych zmian adaptacyjnych, związanych  

np. ze zmianą szkoły z podstawowej na gimnazjalną i później z gimnazjalnej na 

ponadgimnazjalną . Najbardziej narażona na zażywanie substancji psychoaktywnych 

jest młodzież w wieku około 15 roku życia. 

 Realizatorów niniejszego Programu cieszy natomiast fakt, iż zdecydowana 

większość badanych pozytywnie ocenia programy profilaktyczne przeprowadzane  

w ich szkołach i deklaruje swój udział w tego typu zajęciach2.  

                                                 
2
 zob. Łuczak J., Diagnoza zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim, 

Piotrków Trybunalski 2009, s. 42-43. 



 Główny cel Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 rok jest kontynuacją 

ubiegłorocznego celu, który określić należy jako ukazywanie młodym ludziom 

bardziej alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uświadamianie im, że tylko 

wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi może zapobiec wielu 

niepowodzeniom w życiu każdego człowieka. 

  

 

II. GRUPY DOCELOWE 

 

 Wszelkie działania podejmowane na rzecz minimalizowania zjawiska 

alkoholizmu, jedynie wtedy przynoszą pożądany efekt, gdy mają charakter 

długofalowy. Dlatego też – podobnie jak w latach ubiegłych, grupą docelową, do 

której skierowany jest Program są przede wszystkim dzieci i młodzież z piotrkowskich 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby, które już są 

uzależnione od alkoholu i szukają wsparcia w Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

 Za realizację Programu niezmiennie odpowiadają: Pełnomocnik Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do partnerów natomiast zaliczamy: stowarzyszenia niosące pomoc 

osobom uzależnionym i ich rodzinom, Poradnię dla Osób z Problemem 

Alkoholowym, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Kościoły, Punkt konsultacyjny 

„Pomarańczowa Linia”, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńcze, 

Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” oraz Ośrodek Sportu i 

Rekreacji.  

 

III. DZIAŁANIA 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem 

1.1. Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia  

z uzależnienia 

 



2. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom,  

w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie 

2.1. Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 

i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

2.2. Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

2.3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz 

obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych  

i dotkniętych przemocą domową 

2.4. Organizacja   zajęć  dla  dzieci  i  młodzieży  podczas ferii zimowych 

2.5. Kierowanie na badania w celu ustalenia stopnia uzależnienia  

od  alkoholu 

2.6. Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie  

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

2.7. Doposażenie placów gier, zabaw i boisk, na których będą realizowane  

     programy profilaktyczne 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

 oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

udział w ogólnopolskich kampaniach i podejmowanie inicjatyw lokalnych 

dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

3.1. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, 

młodzieży oraz rodziców, promujących zdrowy styl życia, informowanie  

o uzależnieniach i ich skutkach, edukację psychologiczną i społeczną, 

edukację prawną oraz działania interwencyjne 

3.2. Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

3.3. Organizacja  Piotrkowskiego Dnia Profilaktyki z udziałem dzieci ze szkół  

gimnazjalnych 

3.4. Prowadzenie badań diagnostycznych i ich publikacja oraz 

monitorowanie problemu uzależnień (od alkoholu, narkotyków, 



internetu, telewizji oraz telefonów komórkowych) pozwalających ocenić 

aktualny stan 

3.5. Organizowanie i dofinansowywanie szkoleń i seminariów z zakresu 

problemów uzależnień, działań profilaktycznych, metod wczesnej 

diagnozy i interwencji dla grup zawodowych: policjantów, strażników 

miejskich, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarek 

środowiskowych, lekarzy, pedagogów, nauczycieli i wychowawców 

3.6. Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących  

w pozalekcyjnych formach spędzania wolnego czasu i zajęciach 

socjoterapeutycznych, plastycznych i innych 

3.7. Zakup fachowej literatury oraz środków audiowizualnych dla instytucji 

prowadzących działalność profilaktyczną 

 

 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

 służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 4.1. Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, grup wsparcia  

          w zakresie propagowania zdrowego stylu życia 

 4.2.  Kampania na rzecz rodziny 

 4.3. Wspieranie działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta podejmujących działania  na rzecz pomocy osobom 

uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom                                       

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Zadania interwencyjne i kontrolne są realizowane poprzez bieżące kontrole 

przeprowadzane przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Natomiast w roli oskarżyciela publicznego przed właściwym sądem 

występują Przewodniczący i Sekretarz  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 



6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie  

i finansowanie centrów integracji społecznej. 

 

 Powyższe działanie jest na bieżąco monitorowane, a jego realizacja nastąpi  

w przypadku pojawienia się takiej konieczności 

 

 

IV. REZULTATY I PRODUKTY 

  

Rezultaty twarde: 

- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z piotrkowskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;  

- rozwój Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi;  

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych  

i dotkniętych przemocą domową;  

- organizacja Piotrkowskiego Dnia Profilaktyki; 

- prowadzenie badań diagnostycznych oraz monitorowanie problemu uzależnień od 

środków odurzających, co pozwoli na bieżącą obserwację trendów na terenie miasta; 

- kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

 

Rezultaty miękkie: 

- zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi; 

- poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat skutków zażywania środków 

odurzających;  

- nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie i wyrażania swoich poglądów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. BUDŻET PROGRAMU  -  zgodny z planem finansowym  miasta na 2012 rok. 

 

Lp. Zadania Realizatorzy i partnerzy  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 
1.1. 

Współpraca z poradnią wspomagającą proces 
wychodzenia z uzależnienia 

 
Poradnia dla Osób  

z Problemami Alkoholowymi 

 

 

2. Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 
2.1. 

 
Wspieranie działalności świetlic środowiskowych 
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

 
Kościoły, stowarzyszenia, 

MOK, Środowiskowa 
Świetlica Socjoterapeutyczna 

„Bartek” 

 

2.2. Wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR  
 

2.3. 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 
kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży  
z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową 

Placówki opiekuńcze, 
kościoły, Środowiskowa 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
„Bartek”, ZHP 

 

 
 

2.4. 

 
 
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych 

OSiR, Środowiskowa 
Świetlica Socjoterapeutyczna 

„Bartek”, MKRPA, MOK, 
Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej 

 

 
2.5. 

Kierowanie na badania w celu ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu 

 
MKRPA 

 

 
2.6. 

Kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie 
postępowania w sprawie o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu 

 
MKRPA 

 

 
2.7 

 
Doposażenie placów gier, zabaw i boisk, na których będą 
realizowane programy profilaktyczne 

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych  
i socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach i podejmowanie inicjatyw 

lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
 
3.1. 

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do 
dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób bezdomnych, 
promujących zdrowy styl życia, informowanie o 
uzależnieniach i ich skutkach, edukację psychologiczną i 
społeczną, edukację prawną oraz działania interwencyjne 

 
Szkoły oraz placówki 

oświatowe i opiekuńcze, 
MOPR, świetlice 

środowiskowe, Noclegownia 

 

 
 
 

3.2. 

 
 
 
Koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” 

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej, OSiR, 
MKRPA, szkoły, kluby 

sportowe, stowarzyszenia, 
MOK, Środowiskowa 

Świetlica Socjoterapeutyczna 
„Bartek” 

 

 Organizacja Piotrkowskiego Dnia Profilaktyki    



3.3. z udziałem dzieci ze szkół piotrkowskich Szkoły, MKRPA, OSiR, MOK 
 

 
 
3.4. 

Prowadzenie badań diagnostycznych i ich publikacja 
oraz monitorowanie problemu uzależnień (od alkoholu, 
narkotyków, internetu, telewizji oraz telefonów 
komórkowych) pozwalających ocenić aktualny stan  

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej, 
Uniwersytet Humanistyczno – 

Przyrodniczy im. Jana 
Kochanowskiego filia w 

Piotrkowie Trybunalskim, 
MKRPA, OIK 

 

 
 
 

3.5. 

Organizowanie i dofinansowywanie szkoleń  
i seminariów z zakresu problemów uzależnień, działań 
profilaktycznych, metod wczesnej diagnozy i interwencji 
dla grup zawodowych: policjantów, strażników miejskich, 
kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, 
pielęgniarek środowiskowych, lekarzy, pedagogów, 
nauczycieli i wychowawców 

 
 

MKRPA, Poradnia dla Osób  
z Problemami Alkoholowymi, 
Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej, Policja, Straż 
Miejska, szkoły, MOPR 

 

 
 

3.6. 

Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży 
uczestniczących w pozalekcyjnych formach spędzania 
wolnego czasu i zajęciach socjoterapeutycznych, 
plastycznych i innych 

 
 

szkoły 

 

 
3.7. 

 
Zakup fachowej literatury oraz środków audiowizualnych 
dla instytucji prowadzących działalność profilaktyczną 

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej, szkoły 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce  
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 
4.1. 

Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, 
grup wsparcia w zakresie propagowania zdrowego stylu 
życia 

 
Stowarzyszenia 
Abstynenckie,  

 
 

 
 

4.2. 

 
 
Kampania na rzecz rodziny 

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i 

Pomocy Społecznej, MKRPA, 
OSiR, MOPR, MOK 

 

 
 

4.3. 

 
Wspieranie działalności instytucji oraz organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta 
podejmujących działania  na rzecz pomocy osobom 
uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom                                       

Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

Zdrowia  
i Pomocy Społecznej; 
Areszt Śledczy, Straż 

Miejska i Komenda Miejska 
Policji, Noclegownia 

 

 

 

5. Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 

a) członkom MKRPA przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji 

 i Zespołów w wysokości 144,00 zł/brutto za każde posiedzenie,  



b) podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi obecność na posiedzeniu Komisji 

oraz   aktywny udział w pracach Zespołów merytorycznych potwierdzona podpisem 

na liście obecności, 

c) członkowie Komisji mogą otrzymać wynagrodzenie za jedno posiedzenie 

Komisji/Zespołu w danym dniu, 

d) członek Komisji może otrzymać wynagrodzenie maksymalne za cztery 

posiedzenia Komisji/Zespołu w ciągu miesiąca. 

 

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok wynosi 1.360.000,00 zł. 

 

VI. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

 

1) Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów składają sprawozdanie Pełnomocnikowi Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, opracowane na podstawie informacji 

przedłożonych przez jednostki realizujące Program do końca 

stycznia za rok poprzedni. 

2) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa 

sprawozdanie Prezydentowi Miasta z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego do końca 

lutego za rok poprzedni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3) Prezydent Miasta składa sprawozdanie z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radzie 

Miasta do 31 marca za rok poprzedni. 

 

 


