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PROJI]KT

Uchwala Nr
Rady Miasta Lubart6w
z dnia
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w
Alko ho I owy ch or az P r zeciw dziaNania Narkomanii na rok 2O2O .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz4dzie
gminnym ( Dz. u. z 2019 r. poz.506, 1309, 1696, 1815 , l57r) oraz art.4r ust. 1,2, 5 i art.
182 ustawy z dnia 26 paldziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeinvoSci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi ( Dz.U.2019 po2.2277) oraz z art. 10 ust.l, 2, 3, 4 ustawy z dnia29 lipca
2005 r. o przeciwdzialanht narkomanii ( Dz.U. 2019 poz. S52 il8lS), Rada Miasta uchwala,
co nastgpuje:

$1

Uchwala sig Miejski Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok w brzmieniu stanowiqcym zal4cznik do
niniejszej uchwaty.

$2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri Urzgdu
Miasta Lubart6w.

Przewodni czycy Rady Miasta
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MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZ WTIZYWANIA PROBLEMOW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZE CIWD ZIAI-,ANIA NARKOMANII
NAROK 2O2O

Lubart6w 2020 rok

I. WPROWADZENIE
Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na rok 2020( zwany dalej Programem ) okresla lokalnq strategig w zakresie profilaktyki
uzale1nieh oraz minimalizacji szk6d spolecznych, rodzinnych i indywidualnych wynikajqcych z
uzywania substancji psychoaktywnych. Dokument stanowi kontynuacjg i rozwinigcie dzia\ah
prowadzonych w latach ubieglych, zgodnych zar6wno z aktami prawa na poziomie krajowym jak i

l. Miejski Program

lokalnym.

Akty prawne obowi4zuj4ce w zakresie o kt6rym mowa w ust. l:
l) ustawa z dnia 26 pu2dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze?wosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
( Dz. U. 22019 r. poz.2277);
2) ustawazdnia2glipca2}O5r.oprzeciwdzialaniunarkomanii(D2.U.22019r.pol.852,1818);
3) ustawa z dnia2g lipca 2005 r. o przeciwdzialaniuprzemocy w rodzinie ( Dz. U. 22015 r. poz.l390

2.

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1 81 8);
4) ustawa zdnia24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2019 poz. 688 i1570 );
5) ustawa zdnia 11 wrzeSnia2015 r. o zdrowiupublicznym ( Dz. U.22019 r. po2.2365);
6) Strategia Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta Lubartow nalata20l6 - 2025.

Koordynatorem realizacji Programu jest Pelnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych i Narkomanii, ktory SciSle wsp6lpracuje z Miejsk4 Komisj4 Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych w Lubartowie.
Program zakladaprowadzenie wsp6lpracy z instytucjami, jednostkami samorz4dowymi, organizacjami
pozarzqdowymi dzialaj1cymi na terenie Miasta Lubart6w.

3.

4. Pomoc z zakresu rozwiqzywania problem6w uzaleZnien, przemocy w rodzinie oruz udzielanie
pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w Lubartowie Swiadczq:

l) Miej ska Komisj a Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych;
2) Zesp6l Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie;
3) Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej;
4) U rz1d Miasta Lubart6w;
5) Punkty Konsultacyjno - Informacyjne;
6) Swietlica terapeutyczna;
7) Komenda Powiatowa Policji;
8) SEd Rejonowy;
9) Poradnia Terapii Uzalehnienia od Alkoholu;
I 0) Poradn ia Zdrowia Psychicznego dla Doroslych;
11) pedagodzy szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzaleZnieri dla dzieci
1 2) or ganizacj e p o zar z4d owe ;
13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
14) plac6wki zdrowia.

i mlodzieZy;

II. CEL GI,6WNY I CELE SZCZEGOLOWE

-

minimalizacja negatywnych skutk6w spolecznych, rodzinnych i indywidualnych
bgd4cych konsekwencjq naduzywania alkoholu, choroby alkoholowej, narkomanii oruz
1. Cel glowny

przemocy w rodzinie.
2. Cele szczeg6lowe:

l) wspieranie dzialanmaj4cych na celu udzielanie pomocy terapeutycznej, leczniczej osobom
tzaleLnio nym, wsp 6lu zal ehniony m, a takZe d otkni gty ch przemo c Q w ro d zini e ;
2) wspieranie instl.tucji w realizacji program6w profilaktycznych dla dzieci r mlodziezy;
3) wspomaganie dzialalnoSci organizacji pozarz4dowych slu2Ecychrozwiqzywaniu problem6w
alkoholowych i narkomanii;
4) wspieranie dzialalnoSci Miejskiej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych;
5) wspomaganie dzialari maj4cych na celu wyeliminowanie z miejsc publicznych a szczegllnoSci z
teren6w rekreacyjnych i sportolvych spoZywania alkoholu i Srodkow psychotropowych;
6) analiza i diagnoza wiedzy i postaw dzieci orazmlodzie?y w zakresie za|ywania substancji
psychotropowych;
7) prawidtowa, zgodna z ustawa o wychowanilw trze?woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,
sprzeda? i podawanie napojow alkoholowych.

III, DZI ALANIA W RAMACH WYZNACZONYCH CELOW
Dzialania ukierunkowane na wspieranie przedsigwzigd majqcych na celu udzielanie pomocy
terapeutycznej, leczniczej osobom uzaleZnionym, wsp6luzaleZnionym a taki,e dotknigtych
przemocQ w rodzinie : 30 000 zl
l) pomoc konsultacyjno - terapeutyczna rodzinom, ochrona przed przemoc4 w rodzinie, w kt6rej
wystEpuje problem uzalehnienia, w tym prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.
Wsp6lpraca z dwoma konsultantami: specjalist4 terapii uzaleZnien z doSwiadczeniem w pracy z
osobami uzaleznionymi od alkoholu oraz specjalist4 terapii uzalelnien z doSwiadczeniem w pracy z
osobami uzaleznionymi od substancj i psychoaktywnych;
2) wykonywanie badari i wydawanie opinii przez bieglego sqdowego psychologa oraz bieglego
s4dowego psychiatrg w przedmiocie orzekaniatzalelnienia od alkoholu os6b kierowanych na leczenie
pTZeZ MKRPA;
3) udziat czlonk6w MKRPA w pracach Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie w Lubartowie oraz zespolach roboczych tego Zespolu;
4) wsp6lpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej w zakresie udzielania pomocy rodzinom z
problemem uzalehnien oraz innymi podmiotami dzialaj1cymi w obszarze vzalehnienia;
5) realizacjaprzez MKRPA procedur w zakresie kierowania do s4du wniosk6w o leczenie odwykowe.
1.

2.Dzialania ukierunkowane na wspieranie instytucji w realizacji program6w profilaktycznych
dla dzieci i mlodzie2y: 187 000 zl
l) dofinansowanie indywidualnych oraz rekomendowanychprzez PARPA profilaktycznych program6w
szkolnych - 97 000 zl, w tym:

I - 29 000 zl,
b) Szkola Podstawowa nr 3 - 38 000 zl,
c) Szkola Podstawowaw 4 - 10 000 zl,
d) II Liceum Og6lnoksztalcqce -20 000 zl,
2) dofinansowanie dzialalnoSci Swietlicy dla dzieci zrodzin dysfunkcyjnych
a) Szkola Podstawowa nr

-

90 000 zl.

3. Dzialania ukierunkowane na wspomaganie dzialalnoSci organizac ji pozarzqdowych slu24ce
rorwiqrywaniu problem6w alkoholowych i narkomanii: 80 000 zt.
l) dzialaniaumozliwiaj4ce dostgp do pomocy terapeutycznej, konsultacyjnej, porad prawnych i
obywatelskich dla os6b uzaleZnionych od alkoholu, narkomanii, os6b wsp6luzaleznionych. atakle
innych os6b zagroZonych wykluczeniem spolecznym;
2) dzialanraw zakresie promowania zdrowego stylu Zyciapoprzez dofinansowanie r62nych form
spgdzania wolnego czasu oraz imprezw obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury frzycznej i sportu,

krajoznawstwa, turystyki - bez zaZywania uzywek;
3) pomoc w organizowaniu r62nych form dzialalnoSci anonimowych alkoholikow;
4) prowadzenie pro fi lak ty cznej dzialalno Sci informacyj nej .

4, Dzialania wspieraj4ce pracg Miejskiej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych; 37 000 zl.
Realizacja zadaniaodbywa6 bgdzie sig poprzez wspieranie biezqcej pracy MKRPA, w tym:
1) zapewnienie obslugi finansowo- administracyjnej zwiqzanej z prac4 Komisji;
2) prowadzenie dokumentacji MKRPA w tym dokumentacji zwiqzanej z postgpowaniem s4dowym
os6b zgloszonych do leczenia odwykowego;
3) zapewnienie miejsca na spotkania robocze czlonk6w MKRPA;
4) zapewnienie niezbgdnych materialow zwiqzanych zpracq Komisji;
5) umozliwienie czlonkom Komisji udzialu w szkoleniachzwiqzanych z ich pracqt w ty'm pokrycie
koszt6w szkolenia;
6) zapewnienie wyplaty wynagrodzenia, zgodnie zzapisami w niniejszym programie.

5. Dzialania maj4ce na celu wyeliminowanie z miejsc publicznych

a w szczeg6lnoSci

z

teren6w

rekreacyjnych i sportowych spo2ywania alkoholu i Srodk6w psychotropowych w tym
minimalizowanie demoralizacji nieletnich. - 167 000 zl.

1.

2.
3.

Rozbudowa monitoringu miejskiego.
W celu zminimahzowania spo2ywania alkoholu w miejscach publicznych a tym santym
zmniejszenie ryzyka wyst4pienia niewlaScilvych zachowari os6b znajduj4cych sig po spozyciu
alkoholu lub innych substancji nale?y migdzy innymi rozbudowac monitoring miejski w
miejscach szczeg6lnie narahonych na wystgpowanie takich zachowafl.
Zakup testera do wykrywania narkotyk6w Pozwoli to na badania przesiewowe kierowc6w,
badania os6b zachowuj4cych sig w spos6b nieracjonalny itp. Urzqdzenie bEdzie wykorzystane
przez lubartowsk4 policjg.
Zakup nagr6d na tumiej bezpieczeftstwa o ruchu drogowym.

6. Dzialania majqce na celu dokonania diagnory ianalizy wiedry, postaw dzieci oraz mlodzie?y w
zakresie zaLywania substancji psychotropowych w tym zakresie'9 000 zl
Realizacja zadaniaodbgdzie sigprzez wykonanie diagnozy spolecznej przeprowadzonej w
lubartowskich szkolach miejskich przez specjalistyczn1frmg wybran4 w drodze przetargtt.
T.Dzialania majqce na celu prawidlow4rzgodnqz ustaw4 o wychowaniu w trzefwoSci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi sprzeda2 i podawanie napoj6w alkoholowych.
1) planowane jest sprawdzanie prawidlowoSci i zgodnoSci sprzedaZy napoj6w alkoholowych zzasadamt
okreslonymi w ustawie we wszystkich punktach sprzeda2y napojow alkoholowych na terenie miasta
Lubart6w Dzialania te wykona MKRPA;
2) MKRPA bgdzie wydawai postanowienia zwiqzane z wnioskami o zezwolen na sprzedaz napoj6w
alkoholowych. Postanowienia SciSle zwi4zane s? z prawem miejscowym ustalonymprzez RadE Miasta
adotyczqcym iloSci punkt6w sprzeda?y napojow alkoholowych i miejsc, w kt6rych tych napoj6w nie
mozna sprzedawai na terenie naszego miasta.

IV. ZASADY WYNAGRADZANIA CZI,ONKOW MIEJSKIEJ KOMISJI
P(OZW | IZYWAN rA PROB LEM6W .q.LXO HOLOWY C H

l.

Zarealizacjg zadah ustawowych i wynikaj4cych z Programu czlonkom MKRPA zakahde posiedzenie
przysluguje wynagrodzenie wynoszEce pigciokrotnoSi pelnej wysokoSci diety za czas podr6zy krajowej
z zastrzeheniem ust.2.

2.ZarealizacjE zadah ustawowych i wynikaj4cych z Programu, Przewodnicz4cemu MKRPA zakahde
posiedzenie przysluguje wynagrodzenie wynosz4ce siedmiokrotnoS6 pelnej wysokoSci diety za czas
podro2y krajowej.
3. WysokoSd diety okreSla rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 229 stycznia 2013 r. w
sprawie naleZnoSci przysluguj4cych pracownikowi zatrudnionemu w pafrstwowej lub samorz4dowej
jednostce sfery budzetowej
poz.l67).
2013
tytulu podr6zy sluZbowej (D".

U. z

z

r.

4. Podstawg do wyplacenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. I stanowi lista obecnoSci z
poszczeg6lnych posiedzeri MKRPA poSwiadczonaprzez Przewodniczqcego MKRPA.

V. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1. Zwigkszenie SwiadomoSci spolecznej dotyczqcej negatywnych

skutkow u?ywania substancji

psychoaktywnych.
2.Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom urzaleznionym i ich rodzinom.
3. Zmniejszenie skali dysfunkcji wystgpuj4cych w rodzinach, wynikajqcychzuzalehnienia i
wsp6luzaleZnienia.
4. ZwiEkszenie udzialu dzieci i mlodzie?y w alternatywnych formach spgdzania wolnego czasu.
5 . Zwigkszenie bezpieczefi stwa mieszkaric6 w p opr zez:
1) wyeliminowanie z miejsc publicznych os6b za?ywajqcych substancje psychoaktywne oraz
zmniej szeni e niewlaSc iwych zachow aA w mi ej scach publi cznych ;
2) eliminowanie z naszych dr6g kierowcow je2dlqcychpod wplywem Srodk6w odurzaj4cych.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
Na realizacjg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oruz
Przeciwdzi alaniaNarkomanii zabezpiecza sig kwotg 500.000 zl.2r6dlem finansowania programu s4
Srodki wlasne Gminy Miasto Lubartow pochodzqce z oplat zakoruystanie z zezwolefl na sprzedaZ
napojow alkoholowych.

UZASADNIENIE
Miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych

oraz

Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020, stanowi4cy zalqcznlk do niniejszej uchwaly, jest
kontynuacj q dzialafi realizowanych w latach poprzednich. OkreSla zadania wlasne gminy,
zgodnie z art. 4t ust. 1 ustawy z dnia 26 puildziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeZwoSci
iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz zadaniawlasne gminy w obszarze profilaktyki i terapii
narkomanii zapisane w ustawie z dnia29lipca2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii.
Realizacja wymienionych w ustawach zadahprowadzonajest w postaci gminnego programu
uchwalanego corocznie przez radg gminy. Przepisy do wymienionych powyZej ustaw
stanowi4, i2 ir6dNem finansowania programu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w
alkoholowych, jak r6wnie2 programu przeciwdzialania narkomanii s4 oplaty z zezwolefr
napoj6w alkoholowych. Majqc na uwadze podobny zakres zadafi do realizacji oraz spos6b
finansowania obu program6w, zasadnym jest przyjgcie jednego wsp6lnego Miejskiego
Programu Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciw dziaNania Narkomanii na
rok 2020, kt6ry w spos6b kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uzaleimiefi od
alkoholu i Srodk6w psychoaktywnych.

Projekt Uchwaty Rady Miasta Lubart6w w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Prof,rlaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych orazPrzeciwdzialaria Narkomanii
na 2020 r. uzyskal pozytywn4 opinig Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych w Lubartowie.

Pelnomocnik

I

trz-a

Miasta

