
-projekt uchwafy-

UCHWALA NR.........................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2019 rokuz dnia

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 
w zwi^zku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019r., poz. 2277) uchwala si$, co 
nast^puje:

§1. Uchwala si§ Miejski Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow 

Alkoholowych na 2020 rok, stanowi^cy zat^cznik do niniejszej uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwala podlega ogtoszeniu na tablicach informacyjnych w Urz^dzie Miasta.

§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj§cia 

od 1 stycznia 2020 roku.

z moc^ obowi^zujqc^

^WttTR WICEPRE^YDfeWl MIASTA 
iw Spotef^fiych piotrkowEi rrybunaiskiego

KIEF
Referatu

kRirfyJanowsbiIrzeg' ei Kacoerek



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. 2019r., poz. 2277) 
prowadzenie dziatah zwi^zanych z profilaktyk^ i rozwi^zywaniem problemow 
alkoholowych oraz integracj^ spoteczn^ osob uzaleznionych od alkoholu nalezy 
do zadan wtasnych gmin. W szczegolnosci zadania te obejmuj^:

1) zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ 
w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, 
w szczegolnosci dla dzieci i mbdziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zaj§c sportowych, a takze dziatah na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych 
w pozalekcyjnych 
i socjoterapeutycznych

4) wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, stuz^cej 
rozwi^zywaniu problemow alkoholowych,

5) podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow okreslonych 
w art. 131 i 15 ustawy oraz wyst^powanie przed sqdem w charakterze 
oskarzyciela publicznego,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrow integracji spotecznej.

2. Realizacja powyzszych zadah prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych, stanowi^cego cz§sc strategii 
rozwi^zywania problemow spotecznych. Program ten uchwalany jest corocznie przez 
Rad§ Miasta.

opiekuhczo-wychowawczychprogramach
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Zat^cznik do Uchwaty Nr.......
Rady Miasta Piotrkowa Tryb. 
z dnia.......grudnia 2019 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH 

DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
NA 2020 ROK

REFERAT SPRAW SPOtECZNYCH

Piotrkow Trybunalski, grudzien 2019 roku



WPROWADZENIE

Ustawodawca zdecydowat, ze w zakresie polityki wobec alkohoiu kluczow^ rol§ 

powierzy samorz^dom gminnym. Aktem prawnym, ktory reguluje zadania gminy w tym 

zakresie, jest ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci 

i przeciwdziataniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2277). Dokument ten 

stanowi, iz „prowadzenie dzialan zwi^zanych z profilaktyk^ i rozwiqzywaniem 

problemow alkoholowych oraz integracji spotecznej osob uzaleznionych od 

alkohoiu nalezy do zadan wtasnych gmin” (art. 41 ust. 1), czyli takich, ktore 

samorz^d realizuje wzgl^dnie samodzielnie. Wzgl^dnie, poniewaz podejmuje on 

dziatania w ramach obowiqzuj^cego prawa i ma na to zagwarantowane srodki 

finansowe. Ustawodawca nie poprzestat na tak ogolnikowym sformutowaniu swojego 

zalecenia, ale sprecyzowat, jakie konkretne obszary nalezy do wtasciwosci gminy, 

dodaj^c zapis: „w szczegolnosci zadania te obejmuj^”:

• zwi^kszanie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 

uzaleznionych od alkohoiu,

• udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy alkoholowe, pomocy 

psycho-spotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ 

w rodzinie,

• prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, 

w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 

zaj§c sportowych, a takze dziatah na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych

opiekuhczo-wychowawczychpozalekcyjnych 

i socjoterapeutycznych,

• wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, stuz^cej 

rozwiqzywaniu problemow alkoholowych,

• podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow okreslonych 

w art. 131 i 15 ustawy oraz wyst^powanie przed s^dem w charakterze 

oskarzyciela publicznego,

• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrow integracji spotecznej.

programachw
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Realizacja tych zadah jest prowadzona w formie gminnego programu 

profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych, ktory kazdego roku jest 

przyjmowany przez rad§ gminy w formie uchwaty.

Ustawodawca zagwarantowat rowniez zrodto pozyskiwania srodkow finansowych na 

realizacja tych zadah. W celu pozyskania dodatkowych srodkow na prowadzenie 

dziatah zwi^zanych z profilaktyki i rozwiizywaniem problemow alkoholowych gminy 

pobieraji opiat§ za korzystanie z zezwoleh na sprzedaz napojow alkoholowych.

Program uwzgl^dnia cele operacyjne dotyczice profilaktyki i rozwiizywania 

problemow alkoholowych, okreslonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 

2016-2020.

Giownym zatozeniem Programu jest dalszy rozwoj dziatah z obszaru profilaktyki 

uzaleznieh i rozwiizywanie problemow alkoholowych, maj^cych na celu zapobieganie 

powstawaniu nowych problemow alkoholowych oraz niwelowanie i zmniejszanie 

negatywnych zjawisk b^d^cych skutkiem naduzywania alkoholu. Program uwzgl^dnia 

w duzym stopniu kontynuacj^ oraz rozwoj sprawdzonych przedsi§wzi§6 

podejmowanych w latach poprzednich. Opisane sposoby realizacji zadah programu 

wynikaji z mozliwosci prowadzenia okreslonych form pracy w oparciu o posiadane 

zasoby instytucjonalne i osobowe.

W ramach zadah Programu b^dq prowadzone systematyczne dziatania 

z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki oraz redukcji szkod, rehabilitacji zdrowotnej, 

spotecznej i zawodowej, skierowane do spotecznosci lokalnej. Dziatania okreslone 

w Programie sq skierowane do wszystkich mieszkahcow Piotrkowa Trybunalskiego, 

ktorzy spotykaji si$ z problemami uzaleznieh od alkoholu, osob zagrozonych 

alkoholizmem, w tym pijicych w sposob ryzykowny i szkodliwy, osob uzaleznionych 

od alkoholu, osob wspotuzaleznionych, osob doznajicych przemocy w rodzinie oraz 

osob stosujicych przemoc. Duza cz§sc dziatah skierowana jest do dzieci 

wychowujicych si§ w rodzinach, w ktorych wyst^puji problemy alkoholowe.

Za realizacja Programu odpowiada kierownik Referatu Spraw Spotecznych.
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ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

ZADANIE I

Zwi^kszanie dost$pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osob uzaleznionych od alkoholu.

Zgodnie z art. 21 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu 

alkoholizmowi, leczenie osob uzaleznionych od alkoholu prowadz^ podmioty lecznicze 

wykonujqce dziatalnosc leczniczq w ramach swiadczeh stacjonarnych i caiodobowych 

oraz ambulatoryjnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o dziaialnosci leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2190). Od osob uzaleznionych od 

alkoholu nie pobiera si§ optat za swiadczenia w zakresie leczenia odwykowego. 

Podstawowq metodq leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa.

Wedtug analizy i rekomendacji wydanych przez Pahstwow^ Agencj§ 

Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych wysokosc srodkow przekazywanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie uzaleznionych nie jest adekwatna do liczby 

osob zgtaszaj^cych si§ na leczenie. Zatem jesli na terenie gminy dziata placowka 

leczenia uzaleznieh od alkoholu, zadaniem samorz^du terytorialnego jest udzielanie 

jej takiego wsparcia, ktore zapewni realizacj§ efektywnych programow psychoterapii 

uzaleznieh. Jest to priorytet w wydawaniu srodkow w ramach niniejszego Programu.

Realizacja wymienionego zadania odbywac si§ b§dzie w szczegolnosci poprzez:

1. Wspieranie dziatalnosci placowki leczenia odwykowego poprzez doposazenie 

w sprz^t niezb^dny do diagnozy, leczenia i prowadzenia zaj^cterapeutycznych, 

zakup materiatow dla pacjentow i terapeutow.

2. Rozszerzenie oferty programow terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osob 

uzaleznionych od alkoholu, dorostych dzieci alkoholikow i ich rodzin.

3. Dofinansowanie ksztatcenia, doskonalenia zawodowego pracownikow 

lecznictwa odwykowego - szkoleh i kursow specjalistycznych.
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ZADANIE II

Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe pomocy 

psychospotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemocq 

w rodzinie.

Uzaleznienie od alkoholu oraz picie szkodliwe zaburza caty system rodziny, 

dziata destrukcyjnie nie tylko na osob§ naduzywaj^c^ alkoholu, ale rowniez 

na pozostatych cztonkow rodziny. W szczegolnie niekorzystnej sytuacji s^ dzieci 

wychowuj^ce si^ w takich rodzinach, poniewaz problemy wyst^puj^ce w rodzinie maj^ 

bardzo negatywny wptyw na ich prawidtowy rozwoj fizyczny i psychiczny. W zwi^zku 

z powyzszym, jednym z bardzo waznych zadah samorzajdu jest zapewnienie 

kompleksowego wsparcia specjalistycznego wszystkim cztonkom takich rodzin. 

Pomoc b^dzie oferowana w szczegolnosci w formie poradnictwa, dziatah 

terapeutycznych oraz edukacyjnych skierowanych do wszystkich cztonkow rodzin 

z problemem alkoholowym.

Z uwagi na to, ze w rodzinach z problemami alkoholowymi cz§sto pojawia si^ 

zjawisko przemocy, w ramach zadania realizowane b^d^ dziatania maj^ce na celu 

zapobieganie przemocy oraz zapewnienie statej, kompleksowej i profesjonalnej 

pomocy. Podejmowane b^d^ dziatania informacyjne i edukacyjne adresowane 

do osob stosuj^cych przemoc w rodzinie.
Waznym elementem b§dzie podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 

dziataj^cych w zakresie rozwi^zywania problemow wynikajqcych z uzywania alkoholu, 

przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy dzieciom z rodzin 

z problemami alkoholowymi.

Realizacja zadania odbywac si§ b§dzie poprzez:

1. Tworzenie nowych i wspieranie istniejqcych miejsc wsparcia dla dzieci 

i mtodziezy, w tym w szczegolnosci z rodzin z problemami alkoholowymi oraz 

grup podwyzszonego ryzyka, maj^cych na celu udzielanie pomocy 

psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuhczej m.in. finansowanie biez^cej 

dziatalnosci placowek wsparcia dziennego.

2. Finansowanie prowadzenia zaj§c oraz projektow promuj^cych zdrowy styl 

zycia, a takze stanowi^cych alternatywne sposoby sp^dzania wolnego czasu.

3. Finansowanie projektow profilaktycznych oraz grup socjoterapeutycznych 

dla dzieci i mtodziezy pochodzqcych z rodzin dysfunkcyjnych.
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4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci i mtodziezy z rodzin, 

w ktorych wyst^puj^ problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie, rodzin 

zagrozonych uzaleznieniem, pot^czonego z realizacj^ zaj§6 z zakresu 

profilaktyki uzaleznieh.

5. Wspieranie dziatalnosci Osrodka IntenA/encji Kryzysowej w tym pokrycie 

kosztow funkcjonowania punktu konsultacyjnego, prowadzenia grup wsparcia, 

zaj^c terapeutycznych.

6. Prowadzenie i finansowanie dziafah w zakresie pomocy specjalistycznej dla 

osob uzaleznionych, naduzywaj^cych alkohol, ofiar i sprawcow przemocy oraz 

ich rodzin w ramach dziatah stowarzyszenia abstynenckiego.

7. Wsp6tprac§ i wspieranie stowarzyszenia abstynenckiego w zakresie 

propagowania stylu zycia bez uzaleznieh.

8. Wspieranie oddziatywah rehabilitacyjnych wobec osob bezdomnych.

9. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji dziataj^cych w obszarze 

rozwi^zywania problemow wynikaj^cych z uzywania alkoholu, w tym 

pracuj^cych z rodzinami osob uzaleznionych oraz w zakresie przeciwdziatania 

przemocy w rodzinie.

ZADANIE III

Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania 

narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zaj$c sportowych, a takze dziatah na rzecz dozywiania dzieci 
uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych.

W ramach zadania realizowane b^d^ dziatania informacyjno-edukacyjne 

w zakresie szkod wynikaj^cych z picia alkoholu, skierowane do ogotu spoleczehstwa. 

Realizowane b^dq projekty opieraj^ce si^ na rownolegtym oddziatywaniu zarowno na 

dzieci i mtodziez, jak i na ich rodzicow, co podnosic b§dzie skutecznosc prowadzonych 

dziatah. Celem przedsi^wzi^c skierowanych do dzieci i mtodziezy b§dzie przede 

wszystkim opoznienie wieku inicjacji alkoholowych, jak rowniez promocja zdrowego 

trybu zycia. W ramach zadania wdrozone b^d^ programy profilaktyczne z obszaru 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazuj^cej, w ramach systemu rekomendacji 

programow profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
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W ramach zadania b§d3 realizowane projekty edukacyjno-informacyjne oraz 

szkolenie dla sprzedawcow napojow alkoholowych.

Realizacja zadania odbywac si^ b^dzie poprzez:

1. Realizacja rekomendowanych programow profilaktycznych, innych programow 

profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i mtodziezy, 

uwzgl^dniaj^cych zagadnienia dotyczqce rozwoju umiej^tnosci spolecznych, 

przeciwdziatanie uzaleznieniom oraz agresji, jak rowniez edukacji na temat 

zjawisk przemocy w rodzinie.

2. Realizacja projektow profilaktycznych typu konkursy, festyny, pikniki, turnieje 

sportowe itp. stanowi^ce uzupetnienie realizowanych programow 

profilaktycznych.

3. Finansowanie wypoczynku oraz wyjazdu dzieci i mbdziezy zwi^zanych 

z realizacjq programow profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych.

4. Realizacja zaj$c promujqcych zdrowy tryb zycia oraz zagospodarowanie 

wolnego czasu dzieci i mbdziezy.

5. Prowadzenie dziatah na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych 

w pozalekcyjnych programach opiekuhczo-wychowawczych oraz programach 

socjoterapeutycznych.

6. Organizowanie oraz dofinansowanie szkoleh i kursow specjalistycznych dla 

nauczycieli, pedagogow, psychologow w zakresie pracy profilaktycznej 

z dziecmi i mbdziezq. Rozwijanie umiej$tnosci prowadzenia zaj§c 

profilaktycznych podnosz^cych kompetencje wychowawcze i profilaktyczne 

oraz utatwiaj^cych tworzenie programow wychowawczych szkoty.

7. Organizowanie i wspieranie lokalnych dziatah, kampanii edukacyjnych 

zwi^zanych z profilaktyk^ problemow alkoholowych, zakup materiabw 

edukacyjno-informacyjnych.

8. Wspobdzial w ogolnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzezwy 

Umysf.

9. Wspieranie dziatah zwiqzanych z podnoszeniem kompetencji zawodowych 

sbzb kontaktuj^cych si^ z osobami nietrzezwymi.
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ZADANIE IV

Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, 
stuzsicej rozwic|zywaniu problemow alkoholowych.

Realizacja zadania polegac b^dzie na wspieraniu i dofinansowaniu projektow 

z zakresu profilaktyki uzaleznien, realizowanych przez instytucje oraz organizacje 

pozarz^dowe wytonione w wyniku konkursu ofert rozstrzygni^tych zgodnie z ustaw^ 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i woiontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). Szczegolna uwaga b^dzie skierowana na 

wsparcie dziatalnosci stowarzyszenia abstynenckiego, podejmuj^cego dziatania na 

rzecz rozwi^zywania problemow alkoholowych na poziomie lokalnym.

Realizacja zadania odbywac si§ b^dzie poprzez:

1. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji prowadzqcych

dziatalnosc dotyczqc^ profilaktyki uzaleznien, promocji zdrowego trybu zycia, 

rozwi^zywania problemow alkoholowych, przeciwdziatania przemocy

w rodzinie.
2. Wspieranie organizacji pozarz^dowych oraz podmiotow wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i woiontariacie w zakresie 

realizacji zadah publicznych zwi^zanych z profilaktyki uzaleznien, 

rozwiizywaniem problemow alkoholowych, przeciwdziataniem przemocy 

w rodzinie, udzielaniem specjalistycznej pomocy osobom naduzywajicych 

alkoholu oraz cztonkom ich rodzin.

3. Wspotprac^ i wspieranie stowarzyszenia abstynenckiego.

4. Organizowanie spotkah w celu wymiany doswiadczeh i integracji srodowiska 

zawodowego osob zajmujicych si$ profilaktyki uzaleznien i rozwiizywaniem 

problemow alkoholowych.

5. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiizek i materiatow edukacyjno- 

informacyjnych przeznaczonych dla szkot, instytucji oraz organizacji 

pozarzidowych zajmujicych si^ problematyki uzaleznien.
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ZADANIE V

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 

i finansowanie centrow integracji spolecznej.

Jednym z zadah wtasnych samorz^dow gminnych realizowanych w zakresie 

profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych (art.41 ust. 1 ustawy 

o wychowaniu w rzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi) jest wspieranie 

zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji 

spolecznej. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 217 ze zm.) centrum integracji spolecznej moze 

bye tworzone przez jednostk§ samorz^du terytorialnego w formie jednostki budzetowej 

lub samorz^dowego zakladu budzetowego oraz przez organizacj§ pozarz^dowq lub 

podmiot, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o dzialalnosci pozytku publieznego i o wolontariacie.

W zaj^ciach integracyjnych prowadzonych przez te centra mog^ uezestniezye:

a. bezdomni realizuj^cy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci,

b. uzaleznieni od alkoholu,

c. uzaleznieni od narkotykow lub innych srodkow odurzaj^cych,

d. chorzy psychicznie w rozumieniu przepisow o ochronie zdrowia psychicznego

e. osoby dlugotrwale bezrobotne,

f. osoby niepelnosprawne.

Po ustaleniu potrzeb, zadanie to zostanie uruchomione w trybie powierzenia 

organizaeji pozytku publieznego.

ZADANIE VI

Podejmowanie interweneji w zwi^zku z naruszeniem przepisow 

okreslonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz wyst^powanie przed s^dem 

w charakterze oskarzyciela publieznego.

Zadania interwencyjne i kontrolne sq realizowane poprzez biez^ce kontrole 

przeprowadzane przez czlonkow Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow 

Alkoholowych. Natomiast w roli oskarzyciela publieznego przed wlasciwym s^dem

9



wyst^puj^: zast^pca przewodnicz^cego Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow 

Alkoholowych, sekretarz, b^dz wskazany przez przewodnicz^cego cztonek Komisji.

ZADANIE VII
Dziafalnosc Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych.

Istotnq rol^ w pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi petni powolywana 

przez Prezydenta Miasta Miejska Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, 

podejmuj^ca czynnosci zmierzajqce do zobowi^zania do podj^cia leczenia 

odwykowego. Komisja planuje, inicjuje oraz koordynuje dziaialnosc w zakresie 

przeciwdziaiania alkoholizmowi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

w szczegolnosci poprzez:

1. prowadzenie dziatah zwiqzanych z profilaktyk^ i rozwi^zywaniem problemow 

alkoholowych oraz integracjq spotecznq osob uzaleznionych od alkoholu.
2. biezqce koordynowanie i monitorowanie zadah uj^tych w Miejskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Programie 

Przeciwdziatania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. opiniowanie wnioskow dotycz^cych udzielenia zezwolenia na sprzedaz 

napojow alkoholowych, w zakresie zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy 

z uchwatami rady gminy, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1-3 ustawy 

o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi

4. podejmowanie dziatah zmierzaj^cych do poddania si§ leczeniu odwykowemu 

osob uzaleznionych od alkoholu.

5. wydawanie opinii i podejmowanie czynnosci w sprawach zwi^zanych 

z udzieleniem wsparcia finansowego lub rzeczowego w oparciu o pisemne 

wnioski skierowane do Komisji.

6. Podejmowanie interwencji w zwi^zku z naruszeniem przepisow okreslonych 

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu 

alkoholizmowi oraz wyst^powanie przed sqdem w charakterze oskarzyciela 

publicznego.

W ramach Komisji dziataj^ Zespoty:

a) motywuj^ce;

b) kontrolne.
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Zasadv wynaqradzania:

1. Cztonkom Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych za udziat 

w pracach Komisji i zespotow przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 160,00 

z\ brutto za kazde posiedzenie. Podstaw^ do wyptaty wynagrodzenia stanowi 

obecnosc na posiedzeniu Komisji oraz aktywny udziat w pracach zespotow 

merytorycznych potwierdzonych podpisem na liscie obecnosci.

2. Przewodnicz^cemu Miejskiej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych 

za udziat w pracach Komisji i zespotow przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 

208,00 z\ brutto za kazde posiedzenie. Podstaw§ do wyptaty wynagrodzenia 

stanowi obecnosc na posiedzeniu Komisji oraz aktywny udziat w pracach 

zespotow merytorycznych potwierdzonych podpisem na liscie obecnosci.

3. Czbnkowie Komisji mog^ otrzymywac wynagrodzenie za jedno posiedzenie 

Komisji/zespotu w danym dniu.

4. Cztonek Komisji moze otrzymywac maksymalnie wynagrodzenie za cztery 

posiedzenia Komisji/zespotu w miesi^cu.

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania 

Problemow Alkoholowych na 2020 rok wynosi 1.500.000,00 z\.

KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU

1) Podmioty odpowiedzialne za realizacji poszczegolnych 

projektow sktadaj^ sprawozdanie kierownikowi Referatu Spraw 

Spotecznych do kohca stycznia za rok poprzedni.
2) Kierownik Referatu Spraw Spotecznych sktada sprawozdanie 

Prezydentowi Miasta z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego do kohca lutego za rok 

poprzedni.

3) Prezydent Miasta sktada sprawozdanie z realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwicjzywania Problemow 

Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Radzie 

Miasta do 31 marca za rok poprzedni.

KIER 'NIK
Referatu Its w Si rcznych
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