UCHWAŁA NR XLVI/1196/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015”,
zwany dalej Programem.
§ 2. Zadania Programu obejmują przede wszystkim:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i osób zagrożonych uzależnieniem, które polegać będzie na:
a) udzielaniu pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym od alkoholu i prowadzeniu konsultacji
motywujących do podjęcia leczenia odwykowego;
b) udzielaniu pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych osobom uzależnionym od alkoholu oraz
prowadzeniu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym;
c) dofinansowaniu prowadzenia terapii pogłębionej dla mieszkańców Mikołowa uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych w Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, co wyrażać się będzie w pomocy psychologicznej,
terapeutycznej dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz dla ich rodzin poprzez
prowadzenie konsultacji, doradztwa, grup wsparcia, a także w niesieniu indywidualnej pomocy
psychologicznej;
3) dofinansowanie zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie (dysponent środków finansowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej);
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, polegające na:
a) zorganizowaniu Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego;
b) zorganizowaniu i partycypowaniu w kosztach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów
Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie;
c) prowadzeniu konsultacji i porad oraz działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
d) promowaniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dyskotek bezalkoholowych dla młodzieży,
połączonych z promocją alternatywnych sposobów na życie oraz wspieranie innych inicjatyw sportowokulturalnych, a także festynów rodzinnych połączonych z edukacją publiczną w zakresie profilaktyki
uzależnień;
e) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (dysponent
środków finansowych Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
f) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych w Zespole Szkół Specjalnych w Mikołowie;
g) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego dla szkół mikołowskich (dysponent środków finansowych
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
h) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego dla przedszkoli mikołowskich (dysponent środków
finansowych Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich);
i) realizacji ogólnokrajowych programów profilaktycznych, a także wdrażaniu innych autorskich
programów edukacyjno-profilaktycznych, skierowanych do młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli
oraz prowadzeniu szkoleń różnych grup zawodowych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i przemocy, jak również badaniach dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim
i badaniach ankietowych uczniów szkół mikołowskich z zakresu problematyki używania alkoholu
i innych środków odurzających;
j) dofinansowaniu kolonii i obozów organizowanych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Mikołów z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą;
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k) organizowaniu i prowadzeniu zajęć opiekuńczych dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach
Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego oraz dofinansowaniu pozostałej działalności;
l) dofinansowaniu działalności Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej przy ul. Konstytucji 3 Maja
40 w Mikołowie (dysponent środków finansowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie);
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, które polegać będzie na współfinansowaniu zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w odniesieniu do osób z terenu gminy Mikołów,
doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień;
6) dofinansowanie tworzenia systemu monitorowania miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem alkoholu
i w związku z tym zagrożonych naruszaniem porządku publicznego (dysponent środków finansowych
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta);
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
(dysponent środków finansowych Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie);
8) 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.
§ 3. Merytoryczną kontrolę nad realizacją Programu sprawować będzie Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zwana dalej Gminną Komisją.
§ 4. Gminna Komisja prowadzić będzie działania mające na celu zmniejszenie szkód związanych
z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu poprzez:
1) motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do rozpoczęcia procesu
leczenia;
2) kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich poradni oraz instytucji
pomocowych;
3) interwencje w instytucjach pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym
występują przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej;
4) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie
kompleksowych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym oraz opinią biegłego do Sądu Rejonowego
w Mikołowie.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 Gminna Komisja odbywać będzie posiedzenia w 3osobowym składzie członków.
§ 5. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Gminna Komisja będzie współpracować
z instytucjami pomocowymi, służbami publicznymi i stowarzyszeniami pozarządowymi, statutowo
zajmującymi się problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, w zakresie
działalności profilaktycznej i edukacyjnej, współpracować będzie z placówkami oświatowymi i środkami
społecznego przekazu, a także z Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami.
§ 6. Posiedzenia Gminnej Komisji w pełnym składzie odbywać się będą raz w miesiącu.
§ 7. Ustala się na rok 2015 wydatki na:
1) wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji za czynności wykonane w danym miesiącu, w kwocie 220,00
zł brutto miesięcznie;
2) wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji, biorącego udział w posiedzeniu w 3-osobowym składzie,
w kwocie 220,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu;
3) badania specjalistyczne wykonywane przez biegłych sądowych oraz koszty sądowe;
4) opłaty sądowe;
5) materiały biurowe oraz szkoleniowe i edukacyjne.
§ 8. Realizatorami Programu są:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty gospodarcze,
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
4) placówki oświatowo-kulturalne,
5) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,
7) Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
8) kluby sportowe,
9) biegli sądowi,
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10) specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
11) nauczyciele i inne osoby uprawnione do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki,
12) Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, będący pracownikiem Urzędu Miasta Mikołów, który
nadto koordynuje realizację Programu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
Tadeusz Socha
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