Projekt
z dnia 8 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r.
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) w związku z art. 4¹ ust 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 487), Rada Miasta
i Gminy Margonin uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej ustawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r..
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 9 listopada 2017 r.
Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
WPROWADZENIE
Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zadania
własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487). Zgodnie z treścią tej ustawy
zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie
motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną,
ograniczanie dostępności do alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwania.
Uwzględniając cele wymienionych ustaw, oraz bazując na doświadczeniach osiągniętych podczas
realizowanych dotychczas programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Rada Miasta i Gminy
postanawia wprowadzić w życie niniejszy program.
Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Margonin
może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem
problemów uzależnień po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział 1.
Cele Programu
§ 1. Wyznacza się następujące cele Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawisk przemocy,
2) zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują,
3) promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu i przemocy.
Rozdział 2.
Zadania do realizacji
§ 2. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyznacza zadania
do realizacji na 2018 r.:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz
zagrożonych uzależnieniami.
Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:
1) prowadzenie rozmów motywujących do dobrowolnego podjęcia terapii przez osoby uzależnione,
2) realizację podstawowej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
3) realizację zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych przez specjalistów
w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową,
4) ponoszenie kosztów dotyczących sporządzanych przez biegłego psychiatrę i psychologa opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
5) pokrywanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia
odwykowego w placówce ambulatoryjnej lub oddziale stacjonarnym,
6) współpracę z ośrodkami lecznictwa odwykowego, grupą AA.
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2. Udzielanie rodzinom, dzieciom, młodzieży dotkniętych patologiami, w których występują problemy
uzależnień pomocy: opiekuńczo-wychowawczej, społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:
1) finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowych dla dzieci z terenu gminy Margonin,
2) doposażenie świetlic środowiskowych w niezbędny sprzęt oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć,
3) współfinansowanie budowy placów zabaw przy świetlicach środowiskowych,
4) finansowanie lub współfinansowanie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym wyjazdów
propagujących zdrowy styl życia,
5) organizowanie stacjonarnych i niestacjonarnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
w okresie letnich i zimowych wakacji, stanowiących alternatywną od uzależnień formę spędzania czasu,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:
1) zakup publikacji o tematyce profilaktycznej,
2) współfinansowanie organizacji konkursów
popularyzującym trzeźwy i zdrowy styl życia,

i imprez

o charakterze

sportowo-rekreacyjnym

3) szkolenia członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie
zapobiegania i walki z uzależnieniami,
4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹
i art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487).
Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:
1) opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin
dotyczącymi:
a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
b) zasad usytuowania na terenie gminy Margonin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
3) kierowanie wniosków do organów ścigania, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy,
4) prowadzenie szkoleń dla podmiotów handlujących alkoholem w zakresie problematyki uzależnień.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Powyższe zadanie będzie realizowane poprzez:
1) współpracę i wspieranie finansowe oraz organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych,
2) dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz osoby
fizyczne.
§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin powołuje koordynatora w celu realizacji Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest jednocześnie członkiem
Miejsko–Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Rozdział 3.
Działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie
§ 4. 1. Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.
poz.487) należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności
inicjujących działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujących czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego.
§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin powołuje Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Margoninie i ustanawia regulamin jej pracy.
2. W skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby
posiadające wiedzę na temat problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie, zgodnie z wymaganiami ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z zaleceniami Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. W związku z nowymi metodami pracy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień członkowie
komisji zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji.
§ 6. Do zadań Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z zapisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy:
1) podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione,
2) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
3) wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta
i Gminy Margonin dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) opiniowanie wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych zadań określonych
w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rozdział 4.
Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§ 7. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu (art. 4¹ ust. 5 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487) dla członków Miejsko-Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującej wysokości:
1) Przewodniczący komisji – 650,- zł brutto
2) Zastępca przewodniczącego komisji – 650,- zł brutto
2. Wypłata wynagrodzenia następuje do dnia 30-tego każdego miesiąca
§ 8. Członkom komisji z tytułu wyjazdów poza teren Gminy Margonin, odbytych w celu uczestnictwa
w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości :
1) 100,-zł – za szkolenie mające miejsce na terenie województwa wielkopolskiego (poza Gminą Margonin),
2) 200,-zł - za szkolenie mające miejsce poza terenem województwa wielkopolskiego.
Rozdział 5.
Struktura instytucji
§ 9. Realizacji Programu służyć ma między innym następująca struktura instytucji:
1) Burmistrz Miasta i Gminy Margonin,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie,
3) Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Centrum Usług Wspólnych w Margoninie.
5) Podstawowa Opieka Zdrowotna,
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6) Policja,
7) Straż Miejska,
8) lokalne media,
9) organizacje pożytku publicznego,
10) Kościoły oraz inne podmioty.
Preliminarz kosztów wydatków
Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
I Wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło

62 240 zł

1. Członkowie Komisji
a) Przewodniczący Komisji
650 zł x 12 miesięcy

7 800 zł

b) Zca Przewodniczącego Komisji - koordynator
650 zł x 12 miesięcy

7 800 zł

Psycholog
150 zl x 10 miesięcy

1 500 zł

3. Osób prowadzących zajęcia:
a ) opiekun zimowiska

2 000 zł

b) opiekun akcje letnie
5 osoby x 1.000 zł x 1 miesiąc

5 000 zł

c) prowadzący zajęcia w świetlicach Próchnowo, Lipiny, Radwanki
3 osoby x 650 zł x 10 miesięcy

19 500 zł

d) terapeuta
( 2 osoby x 12 mies x 500 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne

12 000 zł
5 140 zł

5. Delegacje
II Materiały i wyposażenie

1 500 zł
10 000 zł

1. Czasopisma, literatura fachowa
2. Wyposażenie świetlic
3. Środki czystości
III Pozostałe działalności

23 460 zł

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży

18 460 zł

2. Dofinansowanie lecznictwa odwykowego

5 000 zł

IV Różne opłaty i składki

4 000 zł

1. Ubezpieczenie wycieczek, zimowiska

2 000 zł

2. Opłaty sądowe

2 000 zł

V Usługi

4 300 zł

1. Opłata za internet , telefon ,abonament

2 300 zł

2. Wydanie opinii psychologiczno psychiatrycznej

2 000 zł
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RAZEM:
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
OGÓŁEM:

104 000 zł
6 000 zł

110 000 zł
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