
UCHWAŁA NR XXXVIII/710/2012
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, póz.
473 z późn. zm.^oraz art. 10 ust l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. póz. 124) Rada Miasta Kielce uchwala co
następuje :

§1-
1. Uchwala się na 2013 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący część strategii rozwiązywania
problemów społecznych, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/670/2004 Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Kielce, zmienioną uchwałą XLV/1088/2010 Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Kielce

2. Program, o którym mowa w ust. l został opracowany na podstawie „Raportu
diagnostycznego stanu problemów społecznych wynikających z nadużywania alkoholu
i środków psychoaktywnych oraz zasoby umożliwiające ich rozwiązanie w Kielcach"
stanowiącego załącznik Nr l do niniejszej Uchwały.

Rozdział 1.

Ogólne cele programu

§2.

1. Ograniczenie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zwiększenie dostępności do terapii dla osób
uzależnionych i współuzależnionych.

2. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą w rodzinie oraz używaniem
narkotyków.

3. Zwiększenie zasobów materialnych, metodycznych i organizacyjnych niezbędnych do
rozwiązywania istniejących problemów związanych z uzależnieniami.

4. Rozwijanie i propagowanie modelu „Zdrowego, trzeźwego i dobrego życia" poprzez
tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w procesie wychowawczym dzieci
i młodzieży, zwłaszcza młodzieży zagrożonej oraz młodych-dorosłych.

"Nr 115, póz. 793, Nr 176, póz. 1238, z 2008 r. Nr 227, póz. 1505, z 2009 r. Nr 18, póz. 97, Nr 144, póz. 1 1 7 5 ,
z 2010 r. Nr 47, póz. 278, Nr 127, póz. 857, z 2 0 1 1 r Nr 106, poz.622, N r l l 2 , poz.654, Nr 120, poz.690,
z2012r. poz.405.
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5. Zapewnienie mieszkańcom Miasta Kielce możliwości uzyskania wsparcia oraz
profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu,
środków psychoaktywnych, przemocy w rodzinie oraz wychowywania się i egzystencji
w rodzinie dysfunkcyjnej.

Szczegółowe cele programu

§3.

1. Monitorowanie, przestrzeganie prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych i wyrobów nikotynowych oraz edukacja sprzedawców.

2. Rozwijanie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych.

3. Rozwijanie działalności pedagogów środowiskowych i ul icznych oraz świetlic
środowiskowych skierowanej do młodzieży zagrożonej i / lub przejawiającej oznaki
niedostosowania społecznego.

4. Ewaluacja oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży, studentów, kierowców
i kobiet zagrożonych uzależnieniami

5. Rozbudowa programów szkoleniowych dla psychoterapeutów, terapeutów uzależnień,
pedagogów i pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodzinami (i członkami rodzin)
z problemem uzależnienia.

Cele programu opracowane zostały zgodnie z celami określonymi w Uchwale Nr
XLV/1088/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21.01.2010 r. w sprawie aktualizacji
strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kielce, Uchwale Nr
XXXII/609/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6.09.2012r w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Kielce na lata 2012 - 2015, Narodowym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uchwale Nr XXIV/528/2008
Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kielce na lata 2008 - 2013, Krajowym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii oraz na podstawie „Raportu diagnostycznego stanu problemów
społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zasoby
umożliwiające ich rozwiązanie w Kielcach" stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały
o którym mowa w § l ust 2.

Rozdział 2.

Zadania i sposoby realizacji

§4.

l . Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z problemami uzależnień.

Zadanie, o którym mowa w § 4, będzie realizowane w szczególności poprzez:

1) zajęcia umożliwiające odzyskiwanie funkcj i społecznych, prowadzone w placówkach
typu kluby abstynenckie, centra integracji społecznej, k luby integracji społecznej,
schroniska i noclegownie dla bezdomnych oraz domy pomocy społecznej, gdzie
przebywają osoby uzależnione,
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2) zajęcia terapeutyczne, konsultacje psychologiczne i działania rehabilitacyjne dla osób
z problemami uzależnienia oraz terapia dla sprawców przemocy prowadzone
w szczególności w Ośrodkach Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach,

2. Koszt zadania wymienionego w ust. l wynosi : 339.000 zł.

§5.

1. Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna Sprawna dla członków rodzin z problemem
uzależnień oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Zadanie, o którym mowa w § 5, będzie realizowane w szczególności poprzez:

1) zajęcia umożliwiające odzyskiwanie funkcji społecznych, prowadzone w placówkach
typu poradnie rodzinne, kluby abstynenckie, schroniska dla ofiar przemocy,

2) konsultacje psychologiczne, psychoterapia, terapia rodzinna i małżeńska oraz pomoc
prawna dla osób współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i innych członków
rodzin dysfunkcyjnych, a także dla ofiar przemocy

3) dofinansowanie działalności schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie,

4) rozbudowa i wdrożenie programu szkoleniowego dla psychoterapeutów, terapeutów
uzależnień, pedagogów i pracowników socjalnych w zakresie pracy z rodzinami (i
członkami rodzin) z problemem uzależnienia.

2. Koszt zadania wymienionego w ust. l wynosi: 58.640 zł

§6.

l . Profilaktyka uzależnień skierowana do społeczności lokalnej, w szczególności do dzieci
i młodzieży.

Zadanie, o którym mowa w § 6, będzie realizowane w szczególności poprzez:

1) realizację i ewaluację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień w szkołach, parafiach, świetlicach, wyższych uczelniach zgodnie ze
Standardem programów profilaktycznych dotyczących uzależnień stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej Uchwały,

2) udostępnianie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnienieniami
możliwości zagospodarowania czasu wolnego zgodnie ze Standardem zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych
i socjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,

3) dofinansowanie obozów i kolonii z programem profilaktycznym/terapeutycznym dla
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych oraz pacjentów korzystających z leczenia
odwykowego i ich rodzin, a także członków klubów abstynenckich zgodnie ze
Standardem turnusu profilaktycznego/terapeutycznego stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszej Uchwały,

4) dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych
spełniających warunki Standardu świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały,

5) prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych, konferencji i festynów oraz uczestnictwo
w ogólnopolskich kampaniach i konferencjach związanych z profilaktyką
i propagowaniem zdrowego stylu życia w szczególności do młodzieży, sprzedawców
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wyrobów alkoholowych i tytoniowych oraz grup podwyższonego ryzyka w tym
kierowców oraz kobiet w ciąży,

2. Koszt zadania wymienionego w ust. l wynosi: 127.280 zł.

§7.

1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz centrów integracji społecznej.

Zadanie, o którym mowa w § 7, będzie realizowane w szczególności poprzez:

1) wspieranie podstawowej działalności stowarzyszeń trzeźwościowych i klubów
abstynenta,

2) dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
prowadzonych przez organizacje pozarządowe zgodnie ze „Standardem dla świetlic
socjoterapeutycznych i środowiskowych" stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej
Uchwały,

3) dofinansowanie programów profilaktycznych zgodnie ze „Standardem programów
profilaktycznych" dotyczących uzależnień stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
Uchwały,

4) udostępnianie dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami
możliwości zagospodarowania czasu wolnego, uczestniczącym w programach
profilaktycznych i socjoterapeutycznych, zgodnie ze „Standardem zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,

5) dofinansowanie obozów i kolonii z programem profilaktycznym/terapeutycznym zgodnie
ze „Standardem turnusu profilaktycznego/terapeutycznego" stanowiącym załącznik nr
4 do niniejszej Uchwały,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
uzależnionych poprzez dofinansowanie centrów integracji społecznej oraz klubów
integracji społecznej,

7) dofinansowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób
uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,

8) wspieranie prowadzenia hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od
narkotyków po ukończonej terapii,

2. Koszt zadania wymienionego w ust. l wynosi: 900.000 zł.

§8.

l . Prowadzenie działalności Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, zwanego
dalej Centrum.

Zadanie, o którym mowa w § 8, będzie realizowane w szczególności poprzez finansowanie
funkcjonowania działalności Centrum.

Podstawowe zadania realizowane przez Centrum

l) działalność merytoryczna:

a) interwencja kryzysowa, pomoc i interwencja dotycząca uzależnień,
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b) pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i młodzieży, w szczególności
zagrożonej uzależnieniami i przemocą,

c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych,

d) prowadzenie świetlic i klubów dla młodzieży zagrożonej,

e) psychoterapia indywidualna [.grupowa dla dorosłych, w szczególności dla tych, którzy
wychowywali się w rodzinach z problemem alkoholowym i rodzinach dysfunkcyjnych,

f) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, studentów,

g) prowadzenie szkoleń specjalistycznych,

h) prowadzenie konsultacji dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną
i pedagogiczną,

i) wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki, pomocy psychologicznej i terapii
uzależnień oraz ewaluacja oddziaływań pomocowych,

j) opracowanie i wdrożenie w porozumieniu z zainteresowanymi podmiotami programów
redukcji szkód wynikających z nadużywania alkoholu i/lub środków psychoaktywnych,

k) prowadzenie badań mających na celu ocenę zagrożeń ale i czynników chroniących
przed niedostosowaniem społecznym

1) współpraca z samorządami, instytucjami, osobami fizycznymi i stowarzyszeniami
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i i przeciwdziałania
narkomanii

2) obsługa administracyjna Centrum oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

2. Koszt zadania wymienionego w ust. l wynosi: 2.529.924 zł

§9-

l . Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Zadanie, o którym mowa w § 9, będzie realizowane w szczególności poprzez:

a) tworzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

b) inicjowanie i prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

c) podejmowanie czynności prawnych w przypadkach naruszania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

d) rozpatrywanie wniosków dotyczących przymusowego leczenia odwykowego,

e) kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia, usprawnienie w porozumieniu
z zainteresowanymi podmiotami procedury administracyjnego nakazu leczenia,

f) inicjowanie działań w zakresie określonym przez art. 41 us t . l . ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

g) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych
z uchwałami Rady Miasta Kielce,

h) organizacja i/lub udział w regionalnych lub ogólnopolskich kampaniach, sympozjach
czy konferencjach edukacyjne - profilaktycznych,

Id: AAA8684F-889B-4C02-8839-39C943033BE1. Uchwalony



i) inicjowanie nowoczesnych form profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz ich ewaluacja,

j) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi instytucjami, osobami fizycznymi,
stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki,

2) Członkowi GKRPA za udział w jej posiedzeniach roboczych (określonych w Regulaminie
GKRPA) oraz prowadzeniu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
przysługuje wynagrodzenie .

3) Wysokość wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu lub jednej kontroli
(obejmującej conajmniej 2 punkty sprzedaży) ustala się w następujący sposób: członkowi
Komisj i przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za
prace, zaś Przewodniczącemu Komisji 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, póz. 1679, z późn. zm.).

4) Podstawą do naliczania wynagrodzenia jest podpisana przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Komisji lista uczestnictwa w posiedzeniach Komisji .
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach lub kontrolach wypłacane jest w rozliczeniu
miesięcznym na podstawie listy wypłat podpisanej przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Koszt zadania wymienionego w ust. 1-2 wynosi: 245.156zł

Rozdział 3.

Realizatorzy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§10.

1. Realizatorami Programu są:

1) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce,

2) Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,

2. Współrealizatorami Programu są:

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

3) SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnłenia

3. Określone w niniejszym programie zadania mogą być realizowane również we współpracy
z innymi podmiotami, w tym także nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych.
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Rozdział 4.

Zasady finansowania niniejszego Programu

§11.

1. Finansowanie realizacji zadań niniejszego Programu będzie ze środków pochodzących
z. opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przedsiębiorcom oraz dodatkowo z innych środków własnych Miasta Kielce.

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane ze
środków finansowych Wojewody Świętokrzyskiego, Województwa Świętokrzyskiego,
Powiatu Ziemskiego Kieleckiego oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, a także z darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta_

"̂ /̂ ^
Tomasz Bogucki
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