
 

 

UCHWAŁA NR  XXXIV/258/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 22 listopada 2012 r. 

 

 

w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień w 2013 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
1
) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473 z późn. zm.
2
), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii                 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.
3
) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.
4
) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień w 2013 r. (zwany dalej Miejskim Programem) stanowiący załącznik do uchwały, w tym 

zadania  i sposób ich realizacji.  

 

§ 2. Koordynatorem Miejskiego Programu jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                      Przewodniczący  

                                                                                            Rady Miasta Sulejówek  

 
                   Adam Lesiński 

 
                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102 

poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 

128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180  poz. 1111 i Nr 

223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28  poz. 142 i 146 i Nr 40 poz. 230 i Nr 106 

poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. 

poz. 567. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, 

poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 18, poz. 97 z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 r. 

Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622 i Nr 112 poz. 654. 
3
 Zmiany tekstu  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. 

Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 

28, poz. 146, Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857, oraz z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622 i Nr 112 poz. 654, Nr 

117 poz. 678. 
4
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857 

oraz z 2011 r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 208 poz. 

1241, Nr 149 poz. 887, Nr 209 poz.1244, Nr 232 poz. 1378. 



1 

 

Załącznik do uchwały nr XXXIV/258/2012  

z dnia 22 listopada 2012 r. 

Miasto Sulejówek 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

na 2013 rok 

Niniejszy program opracował Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 

473 z późn. zm.) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii ( Dz. U.  z 

2012 r., poz. 124)  oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)  

 

 Wstęp 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zwany dalej 

MPPiRPU uwzględnia problemy z zakresu uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w zakresie doradztwa.  

Zaplanowane działania poprzedzone były analizą efektów dotychczasowych przedsięwzięć 

konsultacjami z członkami MKPiRPA, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz służb porządkowych 

(Straży Miejskiej i Policji). Zaplanowane zadania uwzględniają postanowienia ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uwzględniają lokalne 

potrzeby w zakresie zapobiegania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

 Zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 

społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Z zadań wymienionych w ustawie szczególny akcent położono na: 

1/ w stosunku do roku ubiegłego rozszerzenie dostępności związanej z pomocą terapeutyczną 

 i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu; 

2/ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej 

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;  

3/ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii, dla dzieci i młodzieży, 

w tym wspieranie programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4/ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

 Zadania związane z rynkiem napojów alkoholowych i procedurą zobowiązania  

do leczenia odwykowego realizowane są w ramach działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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Rozdział I 

 

PROGRAM 

 

DZIAŁANOŚCI PUNKTU  KONSULTACYJNEGO ds. PROFILAKTYKI      

I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

 

 Program opracowany został w oparciu o działalność Miejskiej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukierunkowany jest na ograniczenie zjawiska 

patologizacji lokalnego środowiska w wyniku nadużywania alkoholu i przyjmowania innych 

substancji psychoaktywnych. 

Założeniem programowym jest także udzielanie profesjonalnej pomocy zarówno osobom 

uzależnionym, jak również ich rodzinom, a także prowadzenie działalności profilaktycznej 

wśród młodzieży szkolnej. 

Odbiorcami programu są osoby uzależnione, nadużywające alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, a także ich rodziny. Drugą grupę stanowi młodzież szkolna, uczestnicząca 

w zajęciach profilaktycznych. 

 

Cele programu   

Podstawowym celem programowym Punktu konsultacyjnego jest:  

1. Rehabilitacja osób uzależnionych, poprzez grupę wsparcia i spotkania indywidualne.  

2. Pomoc rodzinom osób uzależnionych oraz osobom bliskim, poprzez uświadamianie 

mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia. 

3. Prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. 

  

 Warunkiem osiągnięcia poszczególnych celów jest:  

w zakresie rehabilitacji osób uzależnionych:  

 doprowadzenie do dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego,   

 motywowanie zachowania abstynencji, ewentualnie do podjęcia właściwej terapii,  

 pozytywna zmiana relacji z rodziną i środowiskiem, 

 wykształcenie nowej aktywnej postawy nastawionej na rozwój własny 

 i samorealizację, 

 nauczenie szybkiego rozpoznawania zagrożenia i podjęcie właściwych działań. 

 rozpoznawanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych (choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne, 

konsekwencje społeczno-prawne), 

 

w zakresie pomocy rodzinom:  

 prowadzenie wszechstronnej edukacji polegającej na uświadomieniu zjawiska 

uzależnienia i współuzależnienia, 
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 wszechstronne wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

uzależnienia, 

 uczenie świadomego i odpowiedzialnego postępowania z osobą uzależnioną, 

 prowadzenie zajęć dla osób współuzależnionych.  

 informowania w zakresie obowiązujących przepisów prawnych (ustawa wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa przeciwdziałaniu narkomanii, 

ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) 

 

w zakresie profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia:  

 prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z młodzieżą szkolną, 

 prowadzenie spotkań z nauczycielami i rodzicami, 

 informowanie i edukacja osób zgłaszających się do punktu konsultacyjnego. 

 

  Ogólny opis programu 

 W ramach programu przewidziano zarówno jednorazowe konsultacje dla osób 

uzależnionych i ich rodzin jak również stałe i regularne spotkania. 

 Osoby, które zdecydują się na stałą współpracę i regularne spotkania 

w punkcie, w początkowym okresie będą poddawane indywidualnym rozmowom w celu 

określenia dalszego postępowania.  

 Osoby, które nie będą wymagały leczenia w ośrodkach terapii uzależnień, lub nie 

wyrażą na nie zgody mają możliwość spotkań indywidualnych bądź grupowych. 

 Uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych i grupowych odbywa się na zasadzie 

dobrowolności. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest bezwzględne przejęcie 

regulaminu i obowiązujących zasad.  

 Każda forma pracy oparta jest na oddziaływaniu wspierającym i terapeutycznym, 

ma na celu przede wszystkim wyuczenie umiejętności funkcjonowania w środowisku 

rodzinnym. 

 Większość osób, które sięgnęły po środki odurzające posiada znaczny deficyt tych 

umiejętności, co nie pozwala im zaistnieć w normalnym środowisku.  

 Główne kierunki działań będą skoncentrowane na jak najlepszym przygotowaniu 

osoby uzależnionej do utrzymania abstynencji oraz do prawidłowego funkcjonowania 

w środowisku rodzinnym. 

 Program przewiduje także działania zapobiegające nawrotom oraz pomoc w 

sytuacjach kryzysowych. 

Realizatorzy programu i dokumentacja 

 Do wykonania powyższego programu powołany jest zespół realizatorów 

składających się z osób, mających przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie w pracy 

z osobami uzależnionymi.  

 

Zadania do realizacji w 2013 roku 

I. 

Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

od alkoholu i narkotyków. 

Realizacja zadania odbywa się poprzez następujące formy działania: 
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 - działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 - Współprace z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 

w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 - Finansowanie biegłych orzekających w przedmiocie uzależnień. 

                 - Realizacja miejskiego programu „Postaw na rodzinę” 

                 - doposażenie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego mieszczącego 

                    się w Przychodni Zdrowia przy ul. Armii Krajowej 21 

 

II. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej a w szczególności wsparcia i ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Realizacja zadania odbywa się poprzez: 

 - Wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – zadanie 

realizuje MKRPA. 

 - Pomoc dorosłym członkom rodzin w których występuje problem alkoholowy 

udzielana w Punkcie Konsultacyjnym w Sulejówku oraz w ramach współpracy z powiatowym 

Punktem Konsultacyjnym. 

 - Tworzenie warunków do pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej  

dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym  

i zagrożonych uzależnieniem w punkcie konsultacyjnym jak również we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi (dotacje na działalność tych organizacji). 

 - Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie 

                 - Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Punktem Konsultacyjnym w Mińsku 

    Mazowieckim w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 III. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności  

dla dzieci i młodzieży,  prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1.wdrażanie metody wczesnej diagnozy i interwencji lekarzy podstawowej opieki medycznej 

   (lekarzy pierwszego kontaktu), 

2. tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej obejmującego następujące grupy 

    społeczne: 

 - dzieci i młodzież 

a/ programy profilaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo- 

    wychowawczych, 

b/ wspieranie młodzieżowych liderów oraz środowisk zaangażowanych w promowanie 
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    zdrowego stylu życia i abstynencji,  

c/ szkolenie wychowawców, nauczycieli w zakresie oddziaływań profilaktycznych wobec  

   dzieci i młodzieży oraz podejmowanie interwencji w sytuacjach problemowych, 

 

 - rodzice: 

a/ działania edukacyjne, warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze (współpraca  

    ze szkołami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulejówku) 

 

 - dorośli społeczność lokalna: 

a/ wspieranie lokalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych promujących zdrowy styl 

    życia (współpraca z prasą lokalną i organizacjami pozarządowymi), 

 

 - sprzedawcy napojów alkoholowych: 

a/ akcje informacyjne  

b/ interwencje MKRPA  

c/ szkolenia  

3. Współpraca i współdziałanie z Policja i Strażą Miejską na rzecz trzeźwości. 

4. Dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz 

    profilaktyki uzależnień. 

 

IV. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Realizacja tego zadania odbywa się poprzez: 

 powierzenie realizacji wybranych zadań MPPU organizacjom pozarządowym: 

 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności  

                   dla wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym i  zagrożonych 

                   marginalizacją, 

  

V. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 

(reklama i promocja napojów alkoholowych) i art. 15 ustawy (m.in. zakaz sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia) oraz występowanie przed sadem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Zadanie realizowane przez Miejska Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Miasto Sulejówek. 

 

VI. 

Realizatorzy zadań: 

- Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w zakresie koordynowania wykonania niniejszego Programu na terenie miasta Sulejówek; 
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- Koordynator ds. Sportu w zakresie wspierania szkolnych programów profilaktyki oraz 

organizowania kampanii i imprez o walorach profilaktycznych; 

- Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad obrotu 

napojami alkoholowymi; 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie koordynowania i udzielania pomocy 

finansowej i psychospołecznej osobom i rodzinom z problemem alkoholowym. 

 

 

Współrealizatorami Programu są: 

 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zadań  

  przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi; 

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw     

  Społecznych w zakresie opiniowania wniosków; 

- Placówki oświatowe. 

Określone w niniejszym Programie zadania mogą być realizowane również we współpracy  

z innymi podmiotami, w tym z nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych. 

Kwestia wspierania centrów integracji społecznej! 

 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

I. 

Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  powołuje Burmistrz Miasta 

Sulejówek na podstawie odrębnego zarządzenia. 

II. 

Zasady wynagradzania MKRPA 

 

Za wykonanie zadań związanych z zakresem działalności MKRPA, określonych w jej 

regulaminie, członkom komisji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia  

w wysokości odpowiadającej: 

 -   70 zł za posiedzenie dla członka komisji, 

 -   85 zł dla przewodniczącego, 

 - 105 zł za przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym 

                               związanym ze zobowiązaniem osoby uzależnionej do leczenia, 

 -   27 zł/godzinę za inne zadania wykonywane zgodnie z planem pracy komisji  

                              (prace administracyjne, korespondencja z instytucjami) 

 -  35 zł/godzinę za kontrole punktów sprzedaży alkoholu, wywiady środowiskowe 

                             u osób w sprawie, których wszczęto postępowanie o objęcie leczeniem. 

Podstawę do wynagrodzenia dla członków komisji stanowi kwartalne zestawienie należności 

wraz z opisem wykonywanych zadań, zaopiniowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds.                    

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaakceptowane przez Burmistrza 

Miasta Sulejówek.   
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Zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień. 

 

I. 

1. Finansowanie realizacji zadań MPPiRPA będzie dokonywane z rocznych opłat  

    za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty 

    gospodarcze prowadzące tę sprzedaż. 

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego MPPiRPA mogą być również finansowane  

    z dotacji celowych (np.: Wojewody Mazowieckiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania 

    Problemów Alkoholowych), dofinansowania projektów biorących udział w konkursach,  

    a także z innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. 

 

II. 

Plan finansowania zadań MPPiRPU w roku 2013 

(uwzględniono finansowanie zadań, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zapobieganiu narkomanii i przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie). 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  

ALKOHOLOWYCH    I    NARKOMANII 

Projekt budżetu na 2013 rok 

Rozdz. 85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

                                      Rozdz. 85 153 Zwalczanie narkomanii 

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

 

310 000zł   

Wydatki 310 000zł   

Klasyfikacja Nazwa Plan 

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000 zł 

§ 4110 Składki ZUS     6 500 zł 

§ 4120 Składki FP       900 zł 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakup 

materiałów programu „ Postaw na rodzinę”  

    6 800zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe     69 275zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych   17 625 zł  

§ 4410 Delegacje       700 zł 

§ 4260 opłata za pomieszczenia w SPZOZ   7 200 zł 

§ 4610 Koszty postępowania sądowego                       

 i prokuratorskiego     

  7 000zł    
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§ 2360 Dotacje celowe 

W tym: 

Placówki wsparcia dziennego, 

Wypoczynek dzieci i młodzieży, 

Organizacja i prowadzenie imprez oraz zajęć 

sportowych i kulturalnych z promowaniem 

miejskiego programu profilaktyki 

184 000zł    

 

100 000zł    

  60 000zł   

  24 000zł    

Rozdz. 85 153 Zwalczanie narkomanii 10 000zł 

§ 4300 Zakup usług pozostałych- profilaktyka szkolna   8 000zł      

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000zł      

§ 4610 Koszty postępowania sądowego               

 i prokuratorskiego     

  1 000zł 

Razem  310 000 zł 

 


