Uchwała Nr 103/V/07
Rady Miasta Józefowa
z dnia 13 grudnia 2007r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 ust.2 i 5 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/ Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm. / oraz art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179. poz. 1485) Rada Miasta
Józefowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala
się
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na 2008r., zwany dalej „Programem”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Środki na realizację Programu pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
2. Wartość środków, o których mowa w ust. 1 określa uchwała budżetowa na 2008r.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 556/IV/2006 Rady Miasta Józefowa z dn. 20.10.2006r. w sprawie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miasta

Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
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W Programie uwzględnione są wszystkie aspekty zapobiegania
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WSTĘP
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 r. został opracowany zgodnie z treścią ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. W Programie szczególny nacisk położono na prowadzenie profilaktyki i edukacji
wśród dzieci i młodzieży a także edukacji rodziców w zakresie wiedzy o narkotykach
i zachowania się dzieci po ich użyciu.
I ZADANIA PROGRAMU
1. Cele główne programu:
1) zmniejszenie zjawiska spożywania alkoholu i używania narkotyków;
2) promowanie zdrowego stylu życia w tym działania integrujące mieszkańców Józefowa
połączone z aktywnością sportową;
3) edukacja dzieci i młodzieży o szkodliwości alkoholu i narkotyków;
4) edukacja rodziców jak rozpoznać narkotyki i jak poznać czy dziecko jest pod wpływem
środka psychotropowego;
5) wspieranie finansowe działań zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu oraz
narkotyków.
2. Cele szczegółowe:
1) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych również w Szkole Społecznej
(średniej i gimnazjum) i ośrodkach wychowawczych o szkodliwości alkoholu
i narkotyków;
2) przeprowadzenie szkoleń rodziców dzieci wszystkich szkół, z odnotowaniem ich
obecności, nt. rozpoznawania narkotyków oraz objawów u dzieci po ich użyciu. Za
przeprowadzenie tych przedsięwzięć w szkołach i ośrodkach wychowawczych
odpowiedzialni będą realizatorzy Programu, dyrektorzy szkół i ośrodków, pedagodzy.
Szkolenia finansowane będą ze środków „korkowego”;
3) przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialności karnej
wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o wychowaniu
w trzeźwości.
3. Zadania:
1) prowadzenie, wspieranie finansowe – szkolnych programów profilaktycznych. Zadania
realizowane będą przez pedagogów i nauczycieli. Organizowane również będą
w szkołach spektakle profilaktyczne;
2) przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców nt. szkodliwości alkoholu
i narkotyków oraz jak rozpoznać czy dziecko bierze narkotyki;

3) dofinansowanie działalności dwóch świetlic środowiskowych;
4)
dofinansowanie
inwestycji
wykończenia
pomieszczeń
przy
kościele
pw. św. M. Kolbe w Józefowie, przeznaczonych do utworzenia trzeciej świetlicy
środowiskowej.
5) dofinansowanie terapii dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) w Przychodni
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Otwocku;
6) dofinansowanie wypoczynku letniego/zimowego dzieci i młodzieży, pozalekcyjnych
zajęć sportowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczowychowawczych;
7) przeprowadzenie i sfinansowanie
w Józefowie;

badań skali zjawiska alkoholizmu i narkomani

8) zakup materiałów informacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej
i narkotykowej, w tym materiałów do szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych;
9) dofinansowanie działalności osób i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem
problemów uzależnień
II MONITORING I EWALUACJA PROBLEMU
Wszystkie przedsięwzięcia, w tym profilaktyki wśród młodzieży, szkolenie rodziców,
pozalekcyjnych zajęć sportowych, postęp prac inwestycyjnych przy tworzeniu trzeciej
świetlicy środowiskowej, zostaną poddane ocenie przez Zespół Profilaktyki Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku pojawienia się potrzeby
powtórzenia dodatkowych zajęć profilaktycznych lub szkoleń rodziców Zespół podejmie
decyzję o ich kontynuowaniu. Zespół równocześnie swoje wnioski i uwagi przedstawi
Komisji do akceptacji. Przedstawi również wnioski do Programu na rok 2009.
III PRZEWIDYWANE REZULTATY I WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ
1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży spożywających alkohol i środki psychotropowe
(w 2008 r. zostaną przeprowadzone badania o zagrożeniu alkoholizmem i narkotykami
a materiałem porównawczym będą wyniki badań z 2004 r.).
2. Zwiększenie wiedzy rodziców o narkotykach, możliwość rozpoznawania narkotyków oraz
możliwość rozpoznawania czy dziecko używa narkotyków.
3. Miernikami realizowanych zadań programu będzie:
1) liczba przeprowadzonych zajęć profilaktycznych i ich ocena przez Zespół Profilaktyki
MKRPA;
2) liczba rodziców biorących udział w szkoleniach (informację tą przekaże prowadzący
zajęcia).

4. Finansowanie zadań Programu będzie realizowane ze środków uzyskanych z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
IV WYNAGRODZENIE KOMISJI
1. Członkom Komisji przysługuje następujące wynagrodzenie:
1) dla Przewodniczącego Komisji za prowadzenie wszystkich czynności
administracyjnych Komisji, za przygotowanie posiedzeń Komisji i udział w nich a także
przygotowanie i udział w kontrolach sklepów prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych – 300 + 100 zł za każde posiedzenie i kontrolę;
2) dla członków Komisji za udział w jej posiedzeniu oraz za udział w kontrolowaniu
sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych – 100 zł za każde posiedzenie
i kontrolę.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest obecność na
posiedzeniu Komisji bądź kontroli sklepów potwierdzona podpisem członka Komisji na
liście obecności na posiedzeniu Komisji lub kontroli.
V ZAPLANOWANE WPŁYWY I WYDATKI NA ROK 2008 POCHODZĄCE
ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
1. Wpływy: 250 000 zł.
2. Wydatki:
1) 110 000 zł dofinansowanie 2 świetlic środowiskowych;
2) 15 000 zł dofinansowanie terapii DDA;
3) 17 000 zł koszty posiedzeń Komisji;
4) 15 000 zł zakup materiałów profilaktycznych i edukacyjnych;
5) 20 000 zł szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień
(alkohol, narkotyki) oraz członków komisji
6) 5 000 zł koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego MKRPA;
7) 68 000 zł inne usługi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, profilaktyka i edukacja
publiczna).

