UCHWAŁA NR XXX/74/16
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 i
4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.)
Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Burmistrz Szczawna-Zdroju złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały do 31 stycznia 2018
roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega
opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ramona Bukowska-Mucha
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/74/16
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2016 r.
PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
dla Szczawna-Zdroju na 2017 rok
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Szczawna-Zdroju na 2017 rok zawiera zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze
zm.), które nakładają na Gminę obowiązki związane z prowadzeniem działań polegających przede wszystkim
na:
- przeciwdziałaniu zagrożeniom uzależnienia,
- ograniczeniu spożycia napojów alkoholowych i zażywania narkotyków,
- zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i osób
zagrożonych uzależnieniem,
- udzielaniu rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych lub
opiekuńczo-wychowawczych,
- wspomaganiu działalności służącej rozwiązywaniu problemów społecznych prowadzonej przez instytucje,
organizacje pozarządowe czy osoby fizyczne,
- podejmowaniu interwencji w stosunku do osób, które pomimo konieczności nie poddają się leczeniu
odwykowemu,
- wspieraniu zatrudnienia osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków po zakończeniu przez nich terapii
odwykowej,
- występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem bądź współuzależnieniem.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o Program uchwalony przez Radę Miejską. Program
realizowany jest przy współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i samorządowych, w
tym Policji, Straży Miejskiej, Sądu, Prokuratury oraz organizacji pozarządowych zajmujących się
rozwiązywaniem problemów uzależnień, edukacją, kulturą, sportem, rekreacją oraz pomocą społeczną.
Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych i narkotykowych w Szczawnie-Zdroju
oraz uwzględnia lokalne potrzeby i możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i
ekonomicznym.
§ 1. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Rozdział 1.
Diagnoza problemów związanych z nadużywaniem alkoholu:
1) szkody u młodzieży pijącej alkohol:
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a) wczesna inicjacja,
b) zahamowanie rozwoju psychofizycznego,
c) straty rozwojowe,
d) pogorszenie stanu zdrowia,
e) demoralizacja;
2) szkody u dorosłych pijących alkohol:
a) uzależnienie,
b) nadużywanie alkoholu,
c) uszkodzenie zdrowia;
3) szkody u członków rodziny z problemem alkoholowym:
a) zjawisko przemocy,
b) demoralizacja,
c) ubóstwo,
d) czerpanie negatywnych wzorców;
4) naruszenie prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe:
a) przemoc w rodzinie,
b) agresja wśród młodzieży,
c) znaczna ilość przestępstw i wykroczeń popełniana przez osoby w stanie nietrzeźwości,
d) prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu;
5) naruszenie prawa związanego z obrotem alkoholem:
a) sprzedaż alkoholu osobom nieletnim,
b) sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym;
6) brak wiedzy i nieprawidłowe postawy w związku z nadużywaniem alkoholu.
Rozdział 2.
Cele Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1) ograniczenie spożycia napojów alkoholowych,
2) udzielanie pomocy prawnej i socjoterapeutycznej osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom,
3) współpraca i wspieranie środowisk działających na rzecz profilaktyki,
4) realizacja programów psychoedukacyjnych wpływających na postawy i zachowania ważne dla zdrowia, w
szczególności wśród młodzieży i grup podwyższonego ryzyka,
5) zmniejszenie skutków nadużywania napojów alkoholowych, a w szczególności przemocy w rodzinie,
6) zmiana zachowań i postaw wobec zjawiska alkoholizmu, zwłaszcza osób młodych.
Rozdział 3.
Zadania Gminy do realizacji w ramach programu:
1) udzielanie osobom uzależnionym od alkoholu pomocy terapeutycznej w celu podjęcia leczenia odwykowego,
przede wszystkim poprzez punkty konsultacyjne oraz grupy wsparcia typu AA – dla osób uzależnionych od
alkoholu, AL-ANON – dla osób współuzależnionych od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia w
specjalistycznych placówkach lecznictwa odwykowego, a w określonych przypadkach kierowanie spraw do
sądu celem prawnego przymuszenia do leczenia odwykowego;
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu pomocy psychospołecznej i
prawnej;
3) wspieranie zatrudnienia osób uzależnionych po ukończeniu przez nich terapii odwykowej;
4) realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży celem
kształtowania właściwych postaw moralno-społecznych;
5) zapewnienie funkcjonowania punktu dziennej opieki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
6) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych lub
socjoterapeutycznych;
7) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia;
8) zagospodarowywanie czasu wolnego i propagowanie zdrowego stylu życia w ramach organizacji regularnych
zajęć sportowych prowadzonych nieodpłatnie;
9) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień, tj.:
wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe podmiotów, które statutowo zajmują się rozwiązywaniem
problemów uzależnień;
10) wspomaganie organizatorów realizujących różne formy spędzania wolnego czasu, w tym pozalekcyjnych
zajęć sportowych, kulturalnych, programów profilaktycznych, organizacji czasu wolnego podczas ferii i
wakacji;
11) włączanie się Gminy w ogólnopolskie i regionalne kampanie profilaktyczno-edukacyjne;
12) upowszechnianie stosowania procedury „Niebieskiej Karty” oraz koordynacja działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym;
13) budowanie skutecznych form kontroli i współpracy z placówkami, które prowadzą sprzedaż lub podaż
napojów alkoholowych;
14) finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach
współpracujących z uzależnionymi i ich rodzinami;

służących

podnoszeniu kwalifikacji

osób

15) prowadzenie akcji informacyjnej na terenie Gminy o możliwościach uzyskania pomocy prawnej,
psychologicznej i terapeutycznej;
16) współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w celu koordynacji działań w zakresie rozpoznawania zjawiska uzależnienia alkoholowego od strony
łamania prawa i przejawów agresji, szczególnie wobec rodziny;
17) współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi, asystentem rodziny oraz pedagogami szkolnymi w
zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym;
18) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Przychodnią Zdrowia Psychicznego i
Terapii Uzależnień w Wałbrzychu, Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze w zakresie pomocy osobom uzależnionym;
19) współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z przedstawicielami
samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego w zakresie realizacji programów
profilaktycznych, szkoleń i monitorowania problemów alkoholowych.
Rozdział 4.
Realizatorzy Programu
Realizację Programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powierza się
Urzędowi Miejskiemu przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pozostałymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy.
Rozdział 5.
Źródło finansowania
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Źródłem finansowania zadań Programu są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 6.
Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2017 roku
W Szczawnie-Zdroju działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana na
zasadach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Za
przygotowanie i udział w posiedzeniach (minimum dwóch w ciągu miesiąca) oraz innych pracach Komisji
przysługuje miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane brutto w następującej wysokości:
a) przewodniczącemu Komisji - 600 zł (sześćset złotych brutto),
b) członkom Komisji – 500 zł (pięćset złotych brutto).
§ 2. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII
Rozdział 1.
Diagnoza problemów związanych z używaniem narkotyków:
1) szkody zdrowotne i społeczne powodowane przez długotrwałe używanie substancji psychoaktywnych, w tym
uzależnienie i inne poważne szkody somatyczne, psychiczne i społeczne;
2) zachowania podejmowane pod wpływem narkotyków stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub
bezpieczeństwa;
3) szkody wynikające z narkotyzowania się młodzieży;
4) zagrożenia dla rozwoju osobistego, w tym nieprawidłowy sposób zaspokajania potrzeb rozwojowych,
problemy ze zdobyciem wykształcenia, konflikty z prawem itp.;
5) szkody doznawane przez dzieci osób uzależnionych od narkotyków;
6) naruszanie prawa związane z obrotem narkotykami.
Rozdział 2.
Cele Programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
1) ograniczenia występowania zjawiska narkomanii, zwłaszcza wśród młodzieży,
2) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii.
Rozdział 3.
Zadania Gminy do realizacji w ramach programu:
1) zapewnienie dostępu osobom uzależnionym od narkotyków do specjalistycznej pomocy terapeutycznej;
2) profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz osób
zagrożonych uzależnieniem poprzez:
a) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych jednostek
organizacyjnych działających w systemie oświaty,
b) podejmowanie działań zmierzających do zdobycia przez osoby pracujące z młodzieżą umiejętności
wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków,
c) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
d) organizacja form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, szczególnie z grup podwyższonego
ryzyka,
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e) wspieranie pozaszkolnych programów i warsztatów profilaktycznych,
f) prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci w szkołach uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych lub socjoterapeutycznych;
3) udzielanie pomocy społecznej i prawnej osobom eksperymentującym z narkotykami, uzależnionym od
narkotyków oraz ich rodzinom;
4) ułatwianie dostępu do leczenia oraz reintegracji społecznej;
5) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej, a także szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, polegającej na:
a) informowaniu o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii,
b) edukacji psychologicznej,
c) edukacji prawnej,
d) działaniach interwencyjnych,
e) promocji zdrowego stylu życia, m.in. przez organizację zajęć sportowych;
6) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych w zakresie zapobiegania
narkomanii;
7) pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem oraz brakiem integracji ze
społeczeństwem;
8) integrowanie osób uzależnionych ze społeczeństwem z wykorzystaniem pracy socjalnej;
9) działania zmierzające do ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii;
10) kontrolowanie upraw maku i konopi, a w przypadku stwierdzenia uprawiania w sposób niezgodny z art. 46 i
47 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wydanie nakazu zniszczenia tych upraw;
11) współpraca z Policją i Strażą Miejską w celu koordynacji działań w zakresie rozpoznawania zjawiska
narkomanii od strony łamania prawa;
12) współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz z przedstawicielami samorządu
terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego w zakresie realizacji programów profilaktycznych,
szkoleń i monitorowania zjawiska narkomanii.
Rozdział 4.
Realizatorzy Programu
Realizację Programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii powierza się Urzędowi Miejskiemu przy
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy.
Rozdział 5.
Źródło finansowania
Źródłem finansowania zadań Programu są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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