
Projekt

Druk Nr .........

UCHWAŁA NR IX/......../19

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019", przyjętym 
uchwałą IV/20/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., 
poz.1390), w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 506) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W wykonaniu pkt. VII "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA 
KOŚCIERZYNA NA ROK 2019” dokonuje się uzupełnienia harmonogramu działań zmierzających do 
wykonania tego PROGRAMU, w sposób stanowiący jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna oraz Pełnomocnikowi Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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Zadania Działania Wskaźniki Realizatorzy

Realizacja kierunku działań 

określonego w Narodowym 

Programie Zdrowia

Przewidywany 

koszt

Wspieranie działań placówek liczba osób uczestniczących 

lecznictwa odwykowego przez liczba godzin zajęć

m.in.  przez finansowanie programów 

terapeutycznych
liczba plaówek realizujących

Przygotowanie i upowszechnianie 

informacji nt. lokalnej oferty pomocy dla 

członków rodzin z problemem przemocy, w 

szczególności z problemem alkoholowym 

(np. ulotki, informatory, strony 

internetowe, ogłoszenia w mediach 

lokalnych)

liczba materałw 

informujących

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna

2.3.2 Profilaktyka selektywna

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna

3.2.2 Profilaktyka selektywna

 - liczba os. korzystających z 

porad w punkcie 

konsultacyjnym

2.1.1 Działania informacyjne i 

edukacyjne

3.1.1 Edukacja Zdrowotna

3.1.2 Szkolenie kadr

-liczba osób, wobec których 

Komisja wystąpiła do sądu z 

wnioskiem o wydanie 

postanowienia o obowiązku 

podjęcia leczenia 

odwykowego,

3.1.3 Zadania regulacyjne i 

zapewnienie skutecznego 

egzekwowania przepisów

-liczba osób, z którymi 

członkowie Komisji 

przeprowadzili rozmowy 

motywujace do podjęcia 

leczenia w zwiazku z 

nadużywaniem alkoholu,

2.4.1 Zwiększenie dostępności do 

opieki zdrowotnej i programów 

podnoszących jakość życia osób 

używających szkodliwie i 

uzależnionych

-ilość wydanych postanowień 

MKRPA dot. zaopiniowania 

wniosków przedsiębiorców o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.

2.2 Rozwój kadr uczestniczacych 

w realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii.

2) Udzielanie rodzinom z 

problemem alkoholowym i 

narkotykowym pomocy, a 

w szczególności ochrony 

przez przemocą w rodzinie

-liczba os. korzystajacych z 

porad prawnych

-liczba osób korzystajacych z 

porad psychologa

Pełnomocnik ds.Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

Wydziały i Jednostki podległe 

Urzedowi Miasta, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.

76 318,00 zł

- liczba osób korzystających z 

superwizji/ szkoleń

'- liczba wniosków o objęcie 

leczeniem odwykowym,

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja 

(readaptacja, reintegracja) 

zdrowotna, społeczna i zawodowa

-liczba dzieci biorących udział 

w koloniach, półkoloniach

-liczba przeprowadzonych 

kampanii społecznych,

- ilość zakupionych 

materiałów informacyjnych 

oraz literatury fachowej,

- liczba dzieci korzystających 

z oferty świetlic 

profilaktycznych,

- ilość Klubów Abstynenta

- liczba osób biorących udział 

w programach tym w 

stowarzyszeniach 

abstynenckich

-liczba osób biorących udział 

w inicjatywach o charakterze 

społecznym (pikniki, 

konferencje, spektakle, 

projekcje filmów, itp.)

Prowadzenie działalności wynikającej z art.  

4 1 ust 1 pkt 2 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi,

art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie:     

- pomoc prawna i psychologiczna,                

- pomoc rodzinie, 

- pomoc doraźna (interwencja kryzysowa),                                                

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. 

narkomanii,                 

- świetlica dla dzieci i młodzieży (z 

dożywianiem)                   

- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego,  

- szkolenia (organizacja i dofinasowanie) i 

inna pomoc dla osób działających w sferze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                  

- pokrywania kosztów związanych z 

prowadzeniem w/w działalności,                

- zapewnienie środków finansowych na 

działalności i pracę Komisji zgdnie z jej 

regulaminem oraz koordynację zadań przez 

Pełnomocnika Burmistrza (w tym 

ekspertyzy, wynagrodzenia, materiały, 

szkolenia podnoszące kwalifikacje dla 

realizatorów programu, kontrole punktów).  

'- finansowanie i dofinansowanie kolonii  i 

półkolonii z programem profilaktycznym, 

ferii;                          

- zapewnienie warunków (miejsc rekreacji) 

do spędzania wolnego czasu w sposób 

społecznie pożądany;       

- propagowanie postaw prorodzinnych i 

tworzenie warunków dla realizacji tych 

postaw. 

- wspieranie programów i działań 

realizowanych przez stowarzyszenia 

abstynenckie,

- tworzenie, doposażanie i rozwijanie bazy i 

działalności świetlic w tym popołudniowych 

i programów socjoterapeutycznych dla 

dzieci  z rodzin zagrożonych alkoholizmem 

i  przemocą.

- tworzenie systemowego wsparcia i terapii 

dla dzieci z Płodowym Zespołem 

Alkoholowym.

- prowadzenie i finansowanie programów 

profilaktyki przemocy w rodzinie i 

rogramów rozwijających umiejętności 

wychowawcze oraz pozytywne relacje 

rodzinne.    

DZIŁAŁANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019 - uzupełnienie

1) Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

osób współuzależnionych i 

DDA

Zakłady Opieki Zdrowotnej, 

Urząd Miasta, MOPS

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja 

(readaptacja, reintegracja) 

zdrowotna, społeczna i zawodowa

4 000,00 zł

2.4.1 Zwiększenie dostępności do 

opieki zdrowotnej i programów 

podnoszących jakość życia osób 

używających szkodliwie i 

uzależnionych

Załącznik do uchwały Nr IX/......../19

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 kwietnia 2019 r.
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4) Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

dot. uzależnień.

- współpraca z policją, strażą miejską oraz 

innymi organizacjami, stowarzyszeniami i 

osobami fizycznymi w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom,  jak 

również pomocy w dożywianiu i 

ograniczeniu zagrożeń dla życia  i 

profilaktycznym oddziaływaniu na osoby 

dotknięte chorobą alkoholową, promowanie 

zdrowego i trzeźwego stylu życia.

- liczba organizacji i 

stowarzyszeń realizujących 

zadania profilaktyczne

Urząd Miasta, Straż Miejska, 

Komenda Powiatowa Policji, 

Organizacje pozarządowe, 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna

2.3.2 Profilaktyka selektywna

2.1.1 Działania informacyjne i 

edukacyjne

3.1.1 Edukacja Zdrowotna

2 500,00 zł

5. Wspieranie 

przedsięwzięć mających na 

celu reintegrację społeczną 

i zawodową osób 

uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin.

-np. Centrum Integracji Społecznej, Kluby 

Pracy, Klub Integracji Społecznej, Prace 

Społecznie Użyteczne.

- liczba osób skierowanych do 

CIS

- liczba osób skierowanych do 

KIS

- liczba osób skierowanych do 

PSU

Urząd Miasta, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej i 

Powiatowy Urząd Pracy

3.3 Redukcja szkód, rehabilitacja 

(readaptacja, reintegracja) 

zdrowotna, społeczna i zawodowa

0

98 918 złRAZEM

3) Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej. Zapewnienie 

warunków dla prawidłowego 

rozwoju i socjalizacji dzieci 

i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych alkoholem, 

narkomanią, przemocą.

-liczba osób biorących udział 

w inicjatywach o charakterze 

społecznym (pikniki, 

konferencje, spektakle, 

projekcje filmów, itp.)

-liczba uczestników szkoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-liczba 

konferencji/sympozjów dot. 

omawianych działań

-liczba dzieci i młodzieży 

uczestniczacych w 

pozalekcyjnych zajęciach 

sportowo-rekreacyjnych

Szkoły podstawowe, 

gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne, Specjalny 

Ośrodek Szkolno - 

Wychowawczy, BOPO, PPP, 

Pełnomocnik Burmistrza, 

MOPS, Urząd Miasta, Miejska 

Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

kuratorzy, NZOZ, KOSiR, 

Kościerski Dom Kultury, 

Muzeum Ziemi Kościerskiej;

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna

2.3.2 Profilaktyka selektywna

3.1.2 Szkolenie kadr

3.1.1 Edukacja zdrowotna

2.1.1 Działania informacyjne i 

edukacyjne,

16 100,00 zł

Realizowanie programów profilaktycznych 

i edukacyjnych (konkursy, prelekcje),

prezentowanie sztuk teatranych i innych 

przedsięwzięć propagujących postawy 

trzeźwościowe. 

Organizowanie imprez kulturalnych, 

sportowych, integracyjnych, kampanii, 

festynów itp. promujących zdrowie, 

wolność od uzależnień, udział w takich 

imprezach. 

Warsztaty (w tym artystyczne), szkolenia, 

kursy, ankiety, diagnozy, materiały 

propagandowe, literatura - dot. uzależnień i 

przemocy. 

Punkty konsulatacyjne.  

Promowanie sportowo-turystycznych form 

działalności profilaktycznej. 

Turnieje i rozgrywki sportowe.

Finansowanie i dofinansowanie kolonii i 

półkolonii z programem profilaktycznym 

finansowanie ferii i wakacji dzieci. 

Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, mających na celu 

ograniczanie dostępności napojów 

alkoholowych i przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18.roku 

życia. Prowadzenie lokalnych działań 

informacyjno-edukacyjnych na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie (w 

szczególności z problemem alkoholowym), 

w tym przemocy wobec dzieci.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do kompetencji rady gminy należy coroczne uchwalenie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przyjęty w grudniu 2018r. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2019r.” został rozszerzony o dodatkowe
działania oraz finansowanie w kwocie 98.918 zł.
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