
UCHW ALA NR 250IXXXIIJ202J 

RADY GMINY NOWE M1ASTO 


z dnia 30 grudnia 2021 r. 


w sp rawie tlchwalenia Programu Promaktyki i Rozwiltzrwabia Problem ow AJkobolowych dla Miasta 
i Gminy Nowc Miasto na rok 2022 

Na pods18wie art. 18 Ust. 2 pkt 15 ustawy z doia 8 marea 1990 r. 0 SamOI'ZlIctzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372, z p6tn. zm.) oraz art. 41 USt. I - 5 ustawy z doia 26 paidziemika 1982 roku 0 wychowaniu 
w trzezwosci i p(Zeciwdzialan iu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 11 J9) Rada Omioy uchwala, co 
nast~puje : 

§ 1. Uchwal a si~ Program Profi laktylO i Rozwi!j.Z)' wania Problem6w Alkoholowych dla Miasta 
i Gminy Nowe Miaslo oa 2022 role. w brzmieniu za11lcznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykooanie uchwaly powierza 5il\! W6jtowi Omioy. 

§ 3. Uchwata podJega ogloszeniu oa tablicy ogfoszen urz~du gm iny, oa strooie intemetowej 
www.ugnowemiaslo.pl omz w Biuletynie infonnacji Publicznej. 

§ 4. Uchwala wchodzi w tycie z dniem 01 stycznia 2022 roku. 

lY 
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ZaI<JCznik do ochwaty Nr 250/XXXIU2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Program ProfiJaktyki i Rozwillzywauia Problemow Alkobolowych dla Miasta i Groiny Now£' Miasto oa 
rok 2022 

Wprowadzenie 

Program Profilaktyki i Rozwil!Z)'wania ProbJemow AlkoholowYCh oa rok 2022, zwany dAlej Program em 
jest podslawowym dokumentem okrdtaj'lcym zakres i formy reatizacj i dzialan profilaktycznych 
j naprawczych zmierzajllcych do ograniczenia spoZycia alkoholu oraz minimalizowania szk6d 
powodowanych przez alkohoL Program obejmuje zadania miasta i gminy, wynikajl!ce z ar1 . 4' ustawy z dnia 
26 paidziemika J 982 r. 0 wychowaniu w lrzeZwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i jest kontynuacj'!, 
program6w z lat ubiegtych. Program berdzie realizowany przez Miejsko-Gminn(J Komisj~ Rozwi4zywania 
Problemow Alkoholowych w Nowym Miescie. Prowadzenie dzialafl z zakresu profilaktyki i rozwil}zywania 
problem6w alkoholowych oraz integracji spole(;znej osOb uzalet nionych cd alkoholu naJery do zadan 
wlasnych gminy. 

Problemy wynik.aj~ce z uzalet nienia od alkoholu i jego naduiywania stanowi" powatny problem 
spoteczny. obejmuj~cy znaczn'} cz~c populacji mieszkanc6w miasta i gminy. Uzaletnienie od alkoholu czy 
jego szkodliwe pieie pwwadzi do niepot.cJdanych zjawisk spolecznych, zwil}Z8.Rych z wyst~powaoiem 
przemocy w rodzinie, Z ub6stwem, marginalizacj~ i wykluezeniem spolecznym. Zjawiska te maj~ 
negatywny wplyw na poczucie bezpieczenstwa, stan zdrowia jak let wzajemne relacje z najbJizszymi. 
Uzale:tnienie od alkoholu bliskiej osoby i zwi<}zane z tym jej nieprawidtowe funkcjonowanie wywiera 
negatywny wptyw na pozostatych czlonk6w rodziny, zar6wno dorostych, jak i dzied , powodujllc problemy 
zdrowotne, psychologiezne, sprneczne i materialoe. Uzaletnienie jest tyro czynnikiem, ktory maze 
prowadzie do dysfunkcji rodziny. Uzaletnienie od alkoholu prowadzi najczysciej do rozkJadu tycia 
rodzinnego, demoralizacji malaletnich czlonk6w radziny a osoba uzale"tniona CZ~SIO wchodzi w konflikl 
z pol"Z<tdkiem prawnym. Bardzo dotkjiwll konsekwencj,} tycia w bliskiej relaeji z osobll uzaletnion~ jest 
pojawianie si~ zjawiska wsp6fuzalei nienia. U os6b wsp6hualeinionych cZ~IO wyst~pojll r6znego rodzaju 
choreby 0 podlotu psychosomatycznym , a taki:e problemy emocjonalne, depresje i stany lykowe. Jednym 
z zaburzefl w funkcjonowaniu rodziny kisle zwj~ym z nadutywaniem alkoholu jest wys~powanie 
przemocy w rodzinie. Szczeg61nie trudna jest sytuacja dzieci wychowujl}cych siy w rodzinach z probtemem 
alkoholowym. W rodzinie takiej brakuje prawidiowych wzorc6w, norm j syslemu wartoki , 
przekazywanych dzieciom w procesie ich wychowywania. Dlatego tei. warto podejmowac kaMe dziatania, 
maj'lce na eelu ograniczenie zjawiska alkoholizmu, dzialania minimalizujl}ce skutki alkoholizmu. 
narkomanii, ezy innych uzaJetnien, ale tez dziamnia zapobiegaj'lce, edukujl}ce, wskazuj~ce altematywne 
fonny s~dzania wolnego czasu, uCZl}ce mdzenia sobie z sytuacj., trudo~, konfliktow'l ezy rodz!Jc'} agresj/y 
i napiiYcie. Skutki uzaJemien rue ograniczah siy jedyoie do degradacji fizycznej czy psyehicznej samego 
alkoholika, one dOlykaj" catego otoczenia osoby uzaleinionej, dlatego dzialania w zakresie zapobiegania 
problemom alkoholowym i ieh rozwi<lZYwania powinny bye przedmiotem szczegolnej troski organ6w 
samof"Zlldu . Celem dziatan podejmowanych przez S8morL<Jd jest zmniejszenie r6tnych probJemow 
powodowanych przez alkohol w calej populacji, a nie Iy lko w grupie podwytszonego ryzyka, dzialan 
zmierzaj<Jcych do ograniczenia szkodliwych skutkow pieia. 

ZADANlA PROGRAMU I REALIZATORZY 

I. 

I. 

Zadaoie Zwi~kszenle dostypno;ci pOlllocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzalefoiooycb ad alkoholu i osbb wsptHuuleZoiooxs:b Uwagi 

Dzialao..ia RealizatoTlV 
MGKRPA w Nowym 

prowadzenie konsultacji w zakresie terapii uzaletnien Miescie 
i wsp6-tuzaleznien oraz rozm6w motywuj<Jcych do podj~ia (Punkl Konsullacyjny) 
te{'api i; UMiG Nowe Miaslo 
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UMiG Nowe Miasto 
2. zapewnienie dosl~pu do profesjonainej pomocy lerapeulycZlJej MGKRPA w Nowym 

i psychologieznej osobom uzaleinionym i wsp6tuzaJet.nionym; MieScie 
(Punkl Konsultaeyjny) 
MGOPS Nowe Miasto 
UMiG Nowe MiRsto 

3. zapewnienie wsparcia i poroocy socjolerapeutycznej osobom i MGKRPA w Nowym 
czlonkom ieh rodzin po zakoilczonej terapii, w tym nauka MieScie 
radzenia sobie z emocjam i, reJacjami i zadaniam i tyciowymi (Punkl Konsultacyjny) 
bez alkoholu; MOOPS Nowe Miaslo 

UMiG Nowe Miasto 
4. udzielanie pomocy i wsparcia rO<izicom, kt6rych dzicci pij4 MGKRPA w Nowym 

alkohoJ; MicScie 
(Punk! Konsultacyjny) 
MOOrS Nowe Miasto 
Placowki oSwiatowe 
SJuiba zdrowia 
UMiG Nowe Miasto 

5. finansowanie dzialalnOSei Pun\au Konsultacyjnego dla os6b 
uzaletnionych i ich rodzin' 

UMiG Nowe Miasto 
6. rozpowszechnianie material6w infonnacyjnych 0 MGKRPA w Nowym 

moiliwo~ciach uzyskania poroocy terapeutycznej Miescie 
w zakresie uzaletnien; (Punk! Konsultacyjny) 

MGOPS Nowe Miasto 
Policja 
Plac6wki oswialowe 
Slutba zdrowia 

dofinansowanie szkole6 w zakresie specjalisty psychoterapii 
7. uzaletnieJi lub instruktora terapii uzaleznien dla pracownik6w UMiG Newe Miasto 

oswiaty, slui:by zdrowia. oomocy sooleczne'; 
tworzenie warunk6w sprzyjajlJcych podejmowaniu przez osoby UMiG Nowe Miasto 

8. uzaleznione pozytywnych decyzji w przedmiocie poddanla siy MGKRPA w Nowym 
tempii, w tym finansowanie zabieg6w wszycia srodka MieScie 
fannakoJogicznego, prowadzenie rozm6w motywuj!!:eych do (Punkt Konsu ltacyjny) 
Drzerwania ida i ~iecia leraDii MGOPS Nowe Miasto 

U. Zadanie Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puj4 problemy alkoholowe pomocy 
psycbospoJecznej i prawnej , R w su:zegolnoki zapewnieoie ocbrony przed Uwagi 
przemOCll w rodzinie 

Ozialania Realizatorzv 
zwirrkszanie wiedzy i 5wiadomoSci spoJecznej na lemat UMiG Nowe Miasto 

I. zjawiska przemecy w rodzinie, sposob6w reagowania na MGKRPA w Nowym 
przemoc i mot liwosci uzyskania pomocy poprzez wh:iczanie Miekie 
si~ w og61ookrajowe akcje i kampanie promujC)ce tycie MG OPS Nowe Miasto 
rodzinne bez przemocy; Policja 

pJac6wki oswiatowe 
Shltba zdrowia 

wsp6tpraca interdyscyplinama jednostek organizacyjnych UMiG Nowe Miaste 
2. gminy, instyt\lcji , stowarzysze6, organizacj i i specja list6w MGOPS Nowe Mias!o 

w zapewnieniu wsparcia rodzinom dotknit:tym problemem Plac6wk..i oswiatowe 
alkol1olizmu i prz.emocy Policja 

Slut ba zdrowia 
Zcso6J Interdyscyolinamv 
MGOPS Nowe Miasto 

3. podejmowanie czynnosci w ramach procedury "Niebieskie Policja 
Karty'" Plac6wki oswiatowe 

• 


• 
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I) 

Slutba zdrowia 
kierowanie wniosk6w do S4du 0 wglqd w sycuacjy rodzinn(J Plac6wki o~wi alowe 

4. dziecka w przypadku podejrzenia zan iedbywan ia maloletnich MGOPS Nowe Miaslo 
bl:)di niewlasciwego wypelniania funkcji opiekuoczo· 
wychowawczych w zwjlJ.Zku z naduiywaniem alkoholu przez 
rodzic6w lub opiekun6w" 
wsp6tpraca z psyehologiem i pedagogiem szkolnym Plac6wki oswiatowe 

5. w zakresie zapewnienia opieki i pomocy psychologiczno- MGOPS Nowe Miaslo 
pedagogicznej dzieciom i mlodzieiy z rodzin dotkni~tych MGKRPA w Nowym 

I problemem alkoholizmu i przemocy; Midcie 
MGKRPA w Nowym 

6. zapewnienie wsparcia osobom uzaletn ionym Miescie 
i wspOluzaletnionym, w tym terapii z rodzin,, ; (Punkt Konsultacyjny) 

MOOPS Nowe Miasto 

7. prowadzenie szkoleil j warsztat6w oraz program6w Plac6wki oswiatowe 
profilaktycznych skierowanych do wychowawc6w UMiG Nowe Mi8sto 
i rodzic6w" 

kierowanie oa badanie psychiatryczno--psychologlczne przez 
8. bieglych s!!dowych w przedm..iocie uza le:tnieoia od alkoholu i MOKRPA wNowym 

finansowanie tych badan; Miescie 

9. spofZ4dzanie i kierowanie do SlJdu wniosk6w MGKRPA w Nowym 
o zobowiazani e do leczenia odwvkoweeo" Midcie 

10. wyst~powanie Z wnioska.rn i do sl)du i prokuratury 
w sy"tuac"ach stosowani a ~rzemocy w rodzinie: Zeso6l 1nterdvscvo linamv 

II . wspieranie i wspOffi nansowanie przedsi~wzi¢ maj<}cych na UM iG Nowe Miasto 
celu przeciwdziatanie marginalizacji i wykluczeniu MGKRPA w Nowym 
spotecznemu na rzecz reintegracji spolecznej j zawodowej os6b Miescie 
uza letn ion ch od alkoholu i ich rodzin; MGOPS Nowe Miasto 

III. Zadanie Prowadzenie profilaktyczoej dziablnoki informacyjoej i edukacyjncj w Uwagj 
zakresie rozwi4Z}'Wania problem6w Illkoholowych i przeciwdziaJania 
narkomanii w suzeg6Lnosci dts dzieci i mlodzieiy, w tym prowadunie : 
pozslekcyjnych z.aj~c sportowycb oraz programow opiekull.czo-

I wychowawc:zych i socjoferap~utycznych 

Dzialania Realizatorzy 

\. finansowanie i wsp61organizowanie warsztat6w. spektakli, UMiG Nowe Miasto , 
koncert6w i program6w profilaktycznych, pogadanek MGOPS Nowe Miasto 
i prelekcji reali zowanych w plac6wkach oswiatowych 
i kuJturalnych na terenie gminy; 
wSp6Jfinansowanie i wsp&organizowanie oboz6w i kolonii 

2. letnich i zimowych oraz inoyeh zorganizowanych fOnT! reJaksu UM iG Nowe Miasto 
i wypoczynku, poIllczonych z ofer\4 udziatu w MGOrs Nowe Miasto 
programach i warszta18ch profilaktycznych dla dzieci 
i mtodziezy, w tym z rodzin dotkni~rych lub zagrownych

I problemem alkoholizmu; 
promowanie aktywnych fonn sp~dzania czasu wolnego UMiG Nowe Miasto 

) . poprzez wsp61organizowanie i finansowanie wycieczek, MGOPS Nowe Miasto 
rajdow, fesryn6w, imprez 0 chara!cterze sportowym w Plac6wki oswiatowe 
polfJczenitl z realizacjll element6w edukacji i protilaktyki MGOK Nowe Miasto 
uzaJetnien ; 

4. I prowadzenie akcji edukacyjny~h dla mieszkaric6w I!min y na UMiG Nowe Miasto 
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MOOPS Nowe Miasto 
i inuyeh substancji psychoakry wnyeh w czasie loka/aych 
lemat szkodliwoSci dzia1ania alkoholu. narkotykow 

Plac6wki oswialowe 
imprez 0 charakterze masowymlpublicznym, integrujijcych MOOK Nowe Miasto 
srodowisko, promujiJcych zdrowy Sty) Zyeia, uwzg/~dniajijcych Polieja 

aktywnosc kulturaln~i~ortowa· 
 Stuiba zdrowia 

UMiG Nowe Miasto 
lrzeZw"y i bezpieczny spos6b sJ)fYdzani a ezasu przez dzieci i 
wsp61organ izowanie i wsp6lfinansowanie dzialaft promuj<)cych 5. 

MOOPS Nowe Miasto 
mlodziei omz motywuj,,!cyeb do zwi~kszonej aktywnoSci Plac6wki oswiatowe 
spotecznej, kulturalnej i sportowej, poprzez szeroki udzial w 

zajyciach pozalekeyjnyeh 
i ooza5zkolnvch· 

UMiG Nowe Miasto 
nauczyeieli, pedagog6w, psyeholog6w. pracown ik6w swiettic i 
dofinansowanie szkolen j kurs6w specjalislycznych dla 6. 

MOOPS Nowe Miaslo 
prncownik6w socjalaych w zakresi e prney profilaktycznej z Placowki oswiatowe 
dziecmi i mlodziei4 oraz rozwijaj,,!eych umiej~tnoSci Polieja 

I prowadzenia zaj~c profil aktycznyeh · 
UMiG Nowe Miasto 

podejmowanie dziatan edukaeyjnyeh skierowanych do MG KRPAwNowym 
sprzedawe6w napoj6w alkohoJowych oraz dziaian kontrolnych 

7. 
Miescie 


i interwencyjnyeh, maj,,!cyeh na eelu ograniczanie dosl~pnoSci 
 Polieja 

napoj6w alkoholowych j przestrzeganie 

lakazu sprzedaty alkoholu osobom ponitej 18 roku Zyeia oraz 

nietrze~m' 

UG Nowe Miaslo 
podejmowanie interweneji w zwi<JZku z naroszeniem zakazu GKRPA w Nowym Mick ie 
reklanlY i promocji napoj6w alkoholowych oraz sprzedaty 

8. 
Polieja 


osobom nie letnim nietrzeiwvm oa kredvt lub Dod zastaw' 
 Strai M ieiska 

9. organizowanie szkolen dla sprzedawc6w napoj6w UMiO Nowe Miasto 
aJkoholowyeh; MGKRPA w Nowym 

Midcie 
przeprowadzan ie kootroli przedsi~biorc6w. korzystajqcyeh z 

10. zezwolefl na sprzedat detaliczo'l napoj6w alkoho lowych; UMiG Nowe Miaslo 
MGKRPA w Nowym 
MieScie 

zakup i upowszeehnianie materialow infonnaeyjnyeh 
.1. o problemach uzaleinienia od alkoholu, narkotyk6w, UMiG Nowe Miasto 

dopa'aczy; 

prowadzenie edukaej i publicznej na (emat dzialania alkoholu UMiG Nowe MiasLQ 
na o~ganizm i jego skutk6w w kontekscie prowadzenia 

' 2. 
MGKRPA w Nowym 

pojazd6w pod wpfywem alkoholu, w tym udzial w Midcie 

kampaniaeh, up. "Pneeiw pijanym kierowcom"; 
 PoJieja 

Strat Miejska 
UMiO Nowe Miasto 

'l. udzi al w loka lnyeh i krajowych kampaniach profilaktyezno- MGOPS Nowe Miaslo 
edukaeyjnych. dOlycZ<Jcyeh przeciwdziaiania uza letnieniom I Plac6wki oswiatowe 
przeciwdziarnnia przemoey oraz promocj i zdrowia; Policja 

Stutba zdrowia 
wydawanie opillii dotyc~eyeh zgodnosci lokalizaeji punktu 

'4. MGKRPA w Nowym 
prz..episami ustawy 0 wychowaniu w trzefwosci 
sprzedai:y i podawania napoj6w alkoho lowych z 

, Mie.icie 

przeciwdzia~aniu alkoho ljzmowi oraz uehwalami Rady 


Gminy Nowe Miasto, ~d'leych podstawiJ do llzyskania 

zezwolenia na s.Q..rzedai i oodawan ie naoo·6w a lkoho lowyeh· 

monitorowanie skali problem6w alkoholowvch 
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MGKRPA w Nowym 

diagnoz· 

w srodowisku loka lnym poprzez prowadzenie badar., tworZcnje IS. 

Mie$cie 

Zadanie Wspomaganie dziatalno§d instytucji, stowarLYszen i os6b fayczoycb Uwagi 
stu~cej rozwi42ywalliu problem6w alkobolowycb 

Dzialania 

IV. 

Realizatorzy 

wsp6tpraca z poJicj'l W organizowaniu akcji infonnacyjno
edukacyjnych podnoszlJcych wiedz~ w zakresie UMiG Nowe Miasto 

kryminogennych skutk6w nadutywania alkohoJu; 


J. 
Plac6wki o$wiatowe 
Poli~ja 

tworzenie warunk6w do inicjowania dzia{alnosci siowarzyszen MGKRPA w Nowym 

abstynenckich 


2. 
Miescie 
(Punk! Konsultacyjny) 
UMiG Nowe Miaslo 

J. wsp6tpraca z instytucj ami i stowarzyszeniami kulturalnymi, UMiG Nowe Miasto 

sponowym i i oswialowymi w zakresie zagospodarowania 
 Plac6wk.i oswiatowe 

czasu wolnego dzieci i mlodziety w spos6b bezpieczoy i wolny 
 Stowarzyszenia 

od ryzyka uZywania alkoholu oraz promowanic zdrowego j 
 Kluby sportowe 

trzeiwesz.o stvlu zvcia no. onz.an.izowanie ,dni IrLetwo~c i" 
 MGOK Nowe Miasto 

4. finansowanie programow profilaktyczno~terapeutycznych, UMiG Nowe Miaslo 

realizowanych podczas zorganizowanych fonn wypoczynku 
 Plac6wki oswiatowe 

ietniego i zimowego dla dzieci z rodzi" dotkniytych lub 

2all:rotonYch roblemami uza letnien ia 


V. Zadanie Zabezpjecunie tecbniczno-administTacyjnycb i lokalowycb warunkow Uwagi 
pracy Komisjj 

Dzialania RealizatotzY... 

fin3nsowanie szkolen.. podnosUJcych kwalifikacje 
 UMiG Nowe Miaslo 

I. merytoryczne cztonk6w Komisji; MGKRPA w Nowym 
Miescie 

2. zakup oiez~dnych materiaJ6w biurowych. UMiG Nowe Miasto 

Wyoagradza.nie CZlODk6w Komisji: 

1. 	 Za uczestn ictwo w posiedzeniach Komisji, biei<j.cy nadz6r i koordynacjer nad reaHzacj'l Programu 
ProfiJakryki j Rozwiwwania Problem6w Aikoholowych i Programu Przeciwdzialania Narkomanii, udzial 
w naradach, szkoieniach, zespolach kontro lnych - PrzewodnicZ<lcemu Komisji przysfuguje stale 
wynagrodzenie miesityCZlle w wysokoki 400,00 zl brutto (slownie: czterysta zlotych) , wyplacane na 
koni ec k.aZdego miesi'lC8 kalendarzowego; 

2. 	 Za obslugty administracyjn~ Komisj i - sekrelarzowi Komisji przysluguj e stale wynagrodzenie mjesi~czne 
w wysokoki 300,00 zl brutto (slownie: trzysta zlotych), wyplacane na koniec kaMego miesi"ca 
kalendarzowego; 

3. 	 Za katdy cZ)'Imy udzial w posiedzeniu komisj i uslala si'Y wynagrodzenie dla czlonka komisji w kwocie 
160,00 zl brutto (slown ie: SIO sZeScdziesi<}t zlotych); 

4. 	 W przypadku nieobecnosci czlonka komisj i na posiedzeniu wynagrodzeoie nie przysluguje; 
S. 	 Wynagrodzenie dis czlonka komisji , byd'lcego pracowniki em ut"ztydu miasta i gminy lub jednostek 

organizacyj nych miasta i gm iny przysruguje, jeteli posie<izenie komisji odbywa si~ poza godzinami pracy 
a czynnosci czlonek komi sj i wykonuje poza okreSlonym oa slanowisku pracy zakresem obowj~6w; 

6. 	 Podstaw" wyplary wynagrodzenia jesl lisla obecnoSci Z odbylego posiedzenia Komisji , potw"ierdzona 
przez przewodnicz'Icego Komisji. 

7. 	 Cztonkom Komisj i przysluguje r6wniei zwrol kosztow podroiy shctbowycb krajowych, zwi~anych Z 

wykonywaniem zadan czlonka Komisji poza teren em Nowego Miasta: 
- w przy padkll podr6ty srodkami lransportu - w kwolflCh adekwalnych do wartosci przedstawionych 
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• 

• bilel6w lub fak rur, obejmujilcych cen~ bilel u srodka lTansporru; 
- w przypadku wykorzystania ~rodka Iransportu, stanowi(Jcego wlasnosc/wspOtw lasnosc lub b'1d(j;cego w 

utywall iu przez czlooka Komisji oa podstawie umowy cywilno-prawnej - w kwocie stanowi'lcej iloczyn 
przejechanych kHomeLr6w pna stawk'r za jeden kilometr przebiegu rowni) 0,50 zl. niezalei.n ie ad 
pojemnosci silnika samochodu . 
Srodek wlaSciwy do odbycia podr6ty sruzbowej . jego rodzBj i kJas't zatwierdza Bunnistrz miasta i gminy 
oa wniosek przewodnicZ4cego komisji. 

Poslanowienia koncowe 

1. 	 Jednostk~ realizuj'lc'I Program ProfiJaktyki j Rozwi'lZ)'wania Problem6w Alkoholowych i Program 
Przeciwdzialania Narkomanii jest UrZ4d Miasta j Gmioy Newe Miasto we wsp6tpracy z Miejsko
Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej, Strati! Miejsk;J, miejsko-gminnymi jednoslkami 
organizacyjnYll.1i i innymi instytucjami. 

2. 	 Koordynacj~ Programu powierza si~ petnomocnikowi BunniSlrza ds. Profilaktyki j Rozwj~wania 
Problem6w Alkoholowych. 

3. 	 Sprawozdani e finansowe j merytoryczne z realizacji Programu, Miejsko- Gminna Komisja 
Rozwi4Z)'wania Problemow Alkoholowych corocznie przedSlawia Burmislrzowi Miasta i Gminy a 
Bunnistrz. Radzie Miejskiej. 

4. 	 Program Profilalctyki i Rozwi4Zywania Problem6w Alkoholowych moze bye modyfikowany w przypadku 
uzasadnionych potrzeb, zwi4ZSnych z zapobieganiem i rozwillZ)'waniem problem6w alkoholowych w 
trybie przewidzianym dla uChwalenia programu. 

5. 	 Program finansowany jest ze ~rodk6w pocbooZ<Jcych z optal za korzystanie z zezwolen 
na sprzedaZ detalicznJ} napoj6w alkobolowych. 
W roku 2022 na realizacj~ Programu wraz z dziaJaniami sp6jnymi w zakresie realizacji Programu 
Przeciwdzialania Narkomanij przewidzianajest kwota 89.657,00 zl, w tym 2.000,00 zt na zadania uj~le w 
Programie Przeciwdziatan ia Narkomanii. 
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Uzasadnicnie 

Program profilakryki i rOlw illZYwan ia problem6w alkoholowych, slanowiqcy zaf'!cznik do niniejszej 
uchwat)! jest kontynuacjl\ zaden realizowanycll W lalaeh poprz.ednich. 

Zgodnie z tresci'l art. 41 USL 2 - 5 ustawy 0 wychowan iu w trzehvoSci 
i przeciwdziataniu alkoholizmowi , program profilaktyki j rozwi~wania problem6w a lkoholowych, 
uchwalany corocznie przez Rad~ Gminy jest podstawq do rea)izacji wskazanych w ustawie obowillZkowych 
zadan i dzialan miasta i gminy. 

Program uwzg!~dnja rekomendacje PanstwQwej Agenc]i Rozwiwwania Problem6w Alko holowych do 
opraoowania gminnych program6w 08 2022 role. 
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