
UCHWAŁA NR 287/XXXIV/2017
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca  na 2017 rok.

Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) Rada Miejska Sierpca uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca na 2017 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystuje się w całości dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii realizowany jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3. Do dnia 30 marca 2018 roku, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z upływem 14 dni od jej publikacji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Stachurski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia czwartek, 16 lutego 2017 r.

Poz. 1559



Załącznik 

do Uchwały Nr 287/XXXIV/2017 

Rady Miejskiej Sierpca 

z dnia 8.02.2017r. 

 

 

MIEJSKI PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA SIERPCA 

NA 2017 ROK 

 

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, 

które w Polsce diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji 

Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja X (ICD X). W procesie diagnozowania 

uczestniczą lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie z 

doświadczeniem klinicznym. Do ostatecznego postawienia rozpoznania uzależnienia od 

alkoholu uprawniony jest lekarz. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od 

alkoholu jest psychoterapia indywidualna i grupowa. Leczenie medyczne ma wymiar 

wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych 

szkodliwym używaniem alkoholu (w tym leczenie alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych), farmakologiczne wsparcie oddziaływań psychoterapeutycznych oraz 

leczenie współwystępujących zaburzeń. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 1996 roku 

wprowadziła obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Ustawa w art. 4¹ stanowi, że „Prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”. 

 Realizując gminne programy należy bezwzględnie przestrzegać ustawowego 

wymogu, aby każde zadanie, które zostanie wpisane do gminnego programu miało 

związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w rozumieniu ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ tylko na takie 

zadania mogą zostać wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, o czym mówi art. 11¹. „W celu pozyskania 

dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4¹ gminy pobierają 

opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w 

art. 18”. 

Zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a 

także na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w 

przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne 

cele. 

Wyszczególnione poniżej główne cele programu realizowane są w oparciu o  

ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi poprzez poniżej sformułowane cele szczegółowe zgodnie z preambułą, 

która stanowi iż życie obywateli i trzeźwość uznaje się za niezbędny warunek moralnego i 

materialnego dobra Narodu. 
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§ 1. GŁÓWNE CELE  PROGRAMU 

1. Głównym celem programu jest:  

1) ograniczenie występowania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu 

oraz przeciwdziałanie narkomanii. 

2) ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, wywołanych 

nadużywaniem alkoholu i używaniem substancji psychoaktywnych. 

3) ograniczenie nadużywania alkoholu oraz używania substancji psychoaktywnych 

wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

4) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Określone w ust. 1 cele realizowane są w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

2) ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

3) określone w niniejszym Regulaminie cele szczegółowe. 

 

§ 2. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Cele szczegółowe Programu to: 

1) promowanie zdrowego stylu życia, poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć 

mających na celu doprowadzenie do zmiany obyczajów w zakresie spożywania 

napojów alkoholowych, postrzegania narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych. Poprawa świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy i 

innych zjawisk patologicznych.  

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie. 

3) ograniczenie skali występowania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży 

poprzez realizację działań profilaktycznych. 

4) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz rodzin 

dotkniętych przemocą. 

5) oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu, zażywające narkotyki i inne 

substancje psychoaktywne oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. 

6) poprawa sytuacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których 

występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, zażywaniem substancji 

psychoaktywnych i przemocą, poprzez udzielanie im pomocy psychospołecznej i 

prawnej. 

7) podnoszenie kompetencji członków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, w 

zakresie oddziaływań profilaktycznych oraz znajomości przepisów prawa.  

2. Określone w ust. 1 cele szczegółowe realizowane są przez następujące zadania 

własne: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin   i 

doznających przemocy: 

a) wspieranie działalności placówek leczenia uzależnień,  

b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

c) wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich z terenu miasta Sierpca. 

  Na realizację powyższego zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę w wysokości 

64.000,00 złotych.   

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą 

w rodzinie: 
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a) udzielanie informacji prawnej i psychospołecznej osobom uzależnionym, 

członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy w prowadzonym Punkcie 

Konsultacyjnym przy MOPS, 

b) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii,  

c) wspieranie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, 

d) wspomaganie realizacji zajęć socjoterapeutycznych lub opiekuńczo -

wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym i/lub narkotykowym – działalność Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego przy MOPS, 

e) organizowanie spotkań z udziałem specjalistów (profesjonalistów) ds. uzależnień 

oraz przedstawicielami różnych grup zawodowych spotykających się z 

problemami uzależnień i przemocy w rodzinie, 

f) dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem alkoholowym, narkotykowym/problemem przemocy. 

  Na realizację powyższego zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę w wysokości 

178.686,00 złotych.   

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 

szczególności 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: 

a) wspomaganie prowadzonych na terenie szkół i innych placówek programów 

profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

b) wspomaganie prowadzonych programów profilaktycznych w formie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez kluby uczniowskie w 

szkołach na terenie miasta, 

c) prowadzenie zajęć warsztatowych mających związek z profilaktyką uzależnień 

dla uczniów, nauczycieli i rodziców,  

d) objęcie dożywianiem dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemami 

uzależnień – uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych,  

e) finansowanie/dofinansowanie wypoczynku z elementami profilaktyki w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży,  

f) organizacja festynów i imprez promujących zdrowy styl życia - prowadzenie 

działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, 

g) wspomaganie prowadzonych lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z 

profilaktyką problemów alkoholowych oraz narkomanią i używaniem substancji 

psychoaktywnych, 

h) wspomaganie bieżących działań, dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, 

i) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, 
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j) zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów 

podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Sierpca. 

  Na realizację powyższego zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę w wysokości 

117.100,00 złotych.   

4) Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

a) zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

b) wspieranie zadań związanych z zakresem przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego,  

c) wspieranie prowadzonych lokalnych działań edukacyjnych związanych z 

profilaktyką problemów dotyczących uzależnień i/lub przemocą  w rodzinie. 

Na realizację powyższego zadania w 2017 roku przeznacza się kwotę w wysokości 

40.214,00 złotych.   

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy - prowadzenie regularnych kontroli w placówkach handlujących 

napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie 

na uzasadnione wnioski interwencji związanych z naruszeniem zakazu reklamy i 

promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Interwencje te realizowane są 

przez Biuro Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sierpcu wspólnie ze Strażą 

Miejską, Policją oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

§ 3. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Program finansowany jest ze środków finansowych pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 roku na realizację 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii przeznacza  się kwotę w wysokości 400.000,00 złotych, w 

tym 5.500,00 złotych na przeciwdziałanie narkomanii i 394.500,00 złotych na 

rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

2. Określone w ust. 1 środki finansowe są przeznaczone w 2017 roku, w szczególności na: 

1) Działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – świetlica w MOPS 

(płace, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych, środków 

czystości, artykułów żywnościowych). 

2) Nagrody za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w 

rodzinie organizowane w ciągu roku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

3) Finansowanie (dofinansowanie) zajęć, warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz 

przemocy w rodzinie. 

4) Zakup materiałów informacyjnych w postaci broszur, ulotek, plakatów oraz 

wyposażenia i środków trwałych. 

5) Zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych. 

6) Wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii psychiatrycznej i psychologicznej 

oraz opłaty sądowe, na podstawie pism wpływających w ciągu roku – nałożenie 

obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych. 
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7) Wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie stanowiącej 10,00% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, obowiązującej w danym roku 

kalendarzowym - za udział w posiedzeniu Komisji. 

8) Wynagrodzenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie stanowiącej 15,00% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, obowiązującej w danym roku 

kalendarzowym - za udział w posiedzeniu Komisji. 

9) Szkolenia i delegacje w tym zwrot kosztów przejazdu przewodniczącego i członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii.  

3. Finansowanie zadań wyszczególnionych w programie, z wyjątkiem tych, które 

podlegają konkursowi ofert zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie polegać będzie na przyznaniu środków finansowych po zaopiniowaniu i 

rozpatrzeniu wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację zadań Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Sierpca, który należy składać do Pełnomocnika Burmistrza  ds. 

Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca.  
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