
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2016
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  
Płońsku na rok 2017

Podstawa prawna -  art. 1 i 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), w związku  z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku 
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie 
miasta Płońska uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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WSTĘP 
 

Do zadań własnych gminy,  zgodnie z Ustawą z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), należy 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu (art. 4 
1
 ust. 1).  

W szczególności zadania te obejmują: 

●  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   

    uzależnionych od alkoholu, 

● udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy             

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

●  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie    

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                          

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  

    sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w     

    pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

● wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej    

    rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

            ●  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.      

                13 
1
 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela   

                publicznego, 

● wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów   

    integracji społecznej. 

 

Zadania te są realizowane w ramach corocznie uchwalanych gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

PODSTAWA PRAWNA 
 

Do najważniejszych aktów prawnych rangi ustawowej determinujących kształt i zawartość 

Programu należą:  
 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   

Alkoholizmowi;  

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

3) Rozporządzenie  Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego   

     Programu Zdrowia na lata 2016–2020  (Dz.U. z 2016 r., poz.1492), który obowiązuje od             

     17 września 2016 roku;  

4) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym; 

5) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

6) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. w art. 19 pkt 4 wprowadziła zmiany 

do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Między innymi     

art. 4 1 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Realizacja zadań, o których  mowa w ust. 1, jest 

prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące 
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profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym  Programie 

Zdrowia.” 

 

Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym Narodowy Program Zdrowia (NPZ) stanowi 

podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego – wyznacza cele strategiczne                           

i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej       

z nim jakości życia społeczeństwa. Narodowy Program Zdrowia sporządza się na co najmniej 

5 lat. 

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia jest wydłużenie życia Polaków           

w zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych 

nierówności w zdrowiu. Cel strategiczny można osiągnąć dzięki realizacji celów 

operacyjnych, które w  NPZ  są  ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na 

zagrożenia dla zdrowia. 

Cel operacyjny dla tworzenia Programu obejmuje:   
 

Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi  i  innymi  zrachowaniami ryzykownymi. 
            

Przy opracowywaniu Programu wykorzystano informacje i wnioski zawarte w „Lokalnej 

diagnozie zagrożeń społecznych dla miasta Płońska”, która została sporządzona w listopadzie 

2016r.oraz zasoby instytucjonalne w mieście Płońsku. Uwzględniono również dotychczasowe 

doświadczenia z realizacji działań z obszaru profilaktyki uzależnień. 

 

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH  

W MIEŚCIE PŁOŃSKU W ROKU  2016 
 

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych przez Centrum Rozwiązywania  

Problemów Społecznych w Warszawie  na zlecenie Gminy Miasta Płońska  
 

Raport przedstawia wyniki badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2016 r., 

obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, 

nikotyny, narkotyków, dopalaczy, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz 

środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych 

badań ankietowych przeprowadzonych w mieście Płońsku wśród trzech grup 

reprezentujących lokalne środowiska: 

1) dorośli mieszkańcy miasta, 

2) dzieci i młodzież szkolna z terenu miasta, 

3) sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Dane pochodzące z badań ankietowych uzupełniono o dane uzyskane z Punktu Profilaktyki 

Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Urzędu Miejskiego w Płońsku. 
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ZASOBY MIASTA PŁOŃSKA W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Działalność Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 

 2013 2014 2015 

Liczba konsultacji  

w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. alkoholizmu 
122 83 98 

Liczba konsultacji  

Punkcie konsultacyjno – informacyjnym ds. narkomanii 
267 287 311 

Liczba osób, którym udzielono pomocy  

psychologicznej w związku z doświadczaniem 

przemocy w rodzinie lub innego kryzysu 

154 193 151 

 

Profilaktyka uzależnień 

 

Liczba osób uczestniczących w działaniach profilaktycznych  organizowanych  w  płońskich szkołach 

przez Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 

 

 2013 2014 2015 

 

Uczniowie 3200 4230 4730 

 

Nauczyciele 110 130 180 

 

Rodzice 250 170 260 

 

 

Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w Punkcie Profilaktyki 

Uzależnień     i Pomocy Rodzinie 

 

 2013 2014 2015 

 

Dzieci uczestniczące w zajęciach socjoterapeutycznych  25 23 24 

 

 

 

 

Liczba dzieci biorących udział w wyjazdowych koloniach letnich z programem profilaktyki 

uzależnień organizowanych przez Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 

 

 2013 2014 2015 

 

Dzieci uczestniczące w wyjazdowych koloniach  

organizowanych przez  PPUiPR 

 

35 

 

30 

 

30 
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 2013 2014 2015 

 

Liczba wniosków kierowanych przez  

MKRPA do sądu o zobowiązanie  

do leczenia odwykowego 

 

 

23 

 

15 

 

12 

 

Miejski  Zespół   Interdyscyplinarny  ds.   Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie  -   

procedura  Niebieskich  Kart 

 
 2013 2014 2015 

 

 

Liczba wszczętych procedur - Niebieska Karta 

 

72 

 

70 

 

41 

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 2013 2014 2015 

 

Liczba rodzin objętych pomocą MOPS 

 

404 382 358 

 

Liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych 

pomocą MOPS 

37 24 16 

 

 
Komenda Powiatowa Policji (dane dla powiatu) 
 

 2013 2014 2015 

 

Kradzieże 117 89 98 

 

Pobicia 5 3 6 

 

Izolowani nietrzeźwi z miejsc publicznych 339 307 289 

 

Kierujący pojazdami po spożyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwości 

143 194 180 

 

Nietrzeźwi kierowcy sprawcy kolizji i wypadków drogowych 63 46 36 

 

Interwencje w związku z przemocą domową 265 263 171 
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

Za najważniejsze problemy społeczne dorośli mieszkańcy Płońska uważają bezrobocie  

i ubóstwo, a następnie zaśmiecenie miasta i wzrost przestępczości. 

 

 

 
 

 

 

 

 
SPOŻYWANIE ALKOHOLU I ZWIĄZANE Z NIM PROBLEMY SPOŁECZNE            

W OPINII DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 

 

 

77% dorosłych mieszkańców Płońska uważa, że w ich okolicy jest odpowiednia liczba 

sklepów i lokali  z alkoholem, 22 % uważa, że jest ich za dużo.  

 

88% dorosłych mieszkańców uważa, że należy ograniczać dostęp do napojów 

alkoholowych lub kontrolować ich sprzedaż. 

 

20 % dorosłych mieszkańców ocenia osoby pijące alkohol jako zagrażające bezpieczeństwu 

w środowisku lokalnym. 

 

30 % dorosłych płońszczan raczej zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby niepełnoletnie 

mogą z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach. 

 

17% dorosłych mieszkańców Płońska uważa, że prowadzenie samochodu po niewielkiej 

ilości alkoholu jest bezpieczne, 83% nie zgadza się z takim przekonaniem. 

 

4% dorosłych mieszkańców Płońska uważa, że kobiety w ciąży mogą bezpiecznie pić 

niewielkie ilości alkoholu, 96 % nie zgadza się z takim przekonaniem. 

 

 

53 

34 

16 

12 

6 
5 5 

1 1 

Problemy społeczne w ocenie mieszkańców Płońska 

bezrobocie ubóstwo zaśmiecenie

wzrost przestępczości bezdomność kryzys rodziny

kryzys norm moralnych zanieczyszczenie wody zanieczyszczenie powietrza
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NARKOTYKI I DOPALACZE  

W OPINII DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 
 

 

46 % dorosłych mieszkańców Płońska zna przynajmniej jedną osobę zażywającą substancje 

psychoakatywne: narkotyki lub dopalacze. W ich opinii osoby zażywające narkotyki 

najczęściej zażywają: marihuanę (18 %), dopalacze (12 %), leki, których używają w celu 

odurzenia się  (11 %), amfetaminę (7%).  

 

12 % dorosłych mieszkańców Płońska wie, gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze,  

88 % deklaruje, że nie ma takiej wiedzy. 

 

34% dorosłych mieszkańców Płońska twierdzi, że ma w swoim otoczeniu osoby 

uzależnione od leków. 

 

 
 

PRZEKONANIA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA DOTYCZĄCE WYCHOWANIA 
 

 

23% badanych uważa, że aby prawidłowo wychować dziecko, należy od czasu do czasu 

dawać klapsa. 

 

41% badanych uważa, ze kary fizyczne hartują dziecko i pozwalają mu lepiej radzić sobie    

w przyszłości. 

 

52% badanych uważa, że stosowanie kar fizycznych powinno być zakazane prawem. 

 

 

 
ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE  

W OPINII DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 
 

 

16% dorosłych mieszkańców Płońska deklaruje, że zna osobiście lub ze słyszenia osoby, 

które doświadczają przemocy w swoich rodzinach. 48% badanych nie jest pewna, ale 

podejrzewa, że pewne osoby z ich otoczenia doświadczają przemocy w rodzinie. 

 

Aż 96% badanych uważa, że  przyczyną przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu. 

 

Wśród badanych dorosłych mieszkańców Płońska, tylko 28% deklaruje, że wie do jakich 

instytucji może zgłosić się osoba doświadczająca przemocy w rodzinie. 

 

 

 
ZJAWISKO HAZARDU   

W OPINII DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW PŁOŃSKA 

 

 

91% badanych dorosłych mieszkańców ocenia, że rozpowszechnienie uzależnienia od  

hazardu w Płońsku jest rzadkie, 9% ma przeciwne zdanie. 
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BADANIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

100% badanych sprzedawców napojów alkoholowych uważa, że dostęp do alkoholu 

powinien być ograniczony lub kontrolowany. 

 

90% badanych sprzedawców napojów alkoholowych uważa, że osoby niepełnoletnie nie 

kupią łatwo alkoholu w lokalnych sklepach. 

 

Na pytanie jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol w ich 

sklepie, 24% badanych sprzedawców odpowiedziało, że kilka razy dziennie, 31% , że kilka 

razy w tygodniu, a 34%, że kilka razy w miesiącu. 10% sprzedawców częstotliwość oceniło 

na kilka razy w roku. 

 

87% badanych sprzedawców napojów alkoholowych zadeklarowało, że w przypadku 

wątpliwości zawsze proszą o dowód potwierdzający pełnoletniość klienta.  

 

Na pytanie o częstotliwość spożywania alkoholu w obrębie sklepu, 67% sprzedawców 

deklaruje, że do takich sytuacji dochodzi kilka razy w miesiącu, 17 % kilka razy w 

tygodniu i 17%, że kilka razy w roku.  

8 z 30 przebadanych sprzedawców przyznało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy miało 

miejsce nieprzyjemne zajście związane z używaniem alkoholu w obrębie sklepu. 

 

 

 
PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

90% uczniów szkół podstawowych, 88% gimnazjalistów i 93% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych czuje się bezpiecznie w swojej szkole. 

Mimo generalnego poczucia, że szkoła jest bezpiecznym miejscem, 9-11% uczniów 

deklaruje, że codziennie doświadcza w szkole przemocy w różnorodnych formach                        

(psychicznej lub fizycznej) a 8-12%, że przemocy w szkole doświadcza kilka razy                       

w miesiącu. 

 

56% uczniów szkół podstawowych, 50% gimnazjalistów i 66% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych twierdzi, że nigdy nie doświadczyli przemocy w szkole. 

 

20% uczniów szkół podstawowych deklaruje, że doświadcza cyberprzemocy w formie 

otrzymywania złośliwych komentarzy, tzw. hejtów. 16 % doświadczyło włamania na konto 

na portalu społecznościowym, 10 %  otrzymało wiadomości z groźbami, a w przypadku 9% 

umieszczono w Internecie filmiki ośmieszające ankietowanego ucznia lub jego znajomych. 

 

31% uczniów gimnazjów deklaruje że doświadcza cyberprzemocy w formie otrzymywania 

złośliwych komentarzy, tzw. hejtów. 26% doświadczyło włamania na konto na portalu 

społecznościowym, 27 % otrzymało wiadomości z przezwiskami i obelgami, a w 

przypadku 10% umieszczono w Internecie filmiki ośmieszające ankietowanego ucznia lub 

jego znajomych. 
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23% uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że doświadcza cyberprzemocy w 

formie otrzymywania złośliwych komentarzy, tzw. hejtów. 13 % doświadczyło włamania 

na konto na portalu społecznościowym, 19 % otrzymało wiadomości z przezwiskami i 

obelgami.   

 

15% uczniów szkół podstawowych, 54% gimnazjalistów i 75% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych próbowało alkoholu. Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji 

alkoholowej dzieci i młodzieży jest przyzwolenie rodziny oraz spotkania ze znajomymi. 

 

Z grupy uczniów deklarujących, że pije alkohol, 13% gimnazjalistów i 22 % uczniów szkół 

ponadpodstawowych robi to kilka razy w miesiącu.  

 

9% uczniów szkół podstawowej, 33% gimnazjalistów i 46% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uważa, że w Płońsku łatwo można kupić alkohol nie mając 

ukończonych 18 lat. 

 

8% uczniów szkół podstawowej, 40% gimnazjalistów i 58% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że próbowało papierosów. Papierosy regularnie pali 7 % 

uczniów szkół podstawowych, 10% gimnazjalistów i 16% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

2% uczniów szkół podstawowej, 8% gimnazjalistów i 11% uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych deklaruje, że próbowało narkotyków lub dopalaczy. 

 

 

CELE  MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Głównym celem programu jest rozwijanie i udoskonalanie istniejącego systemu 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie poprzez systematyczną realizację 

różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej oraz niwelowanie skutków 

wynikających z problemów uzależnień poprzez zapewnienie bezpłatnej interdyscyplinarnej 

pomocy specjalistycznej. 

 

Cele i sposób realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie dostosowane są do potrzeb 

lokalnych, na które wskazuje lokalna diagnoza zagrożeń społecznych i możliwości 

prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne oraz 

osobowe.  

 

W 2017 r. priorytetowymi celami szczegółowymi Programu będą: 
 

1. Ograniczenie zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim. 

2. Ograniczenie zjawiska prowadzenia pojazdów mechanicznych przez osoby będące 

pod wpływem alkoholu i narkotyków. 

3. Zwiększenie świadomości i rzetelnej wiedzy wśród dorosłych, dzieci i młodzieży 

dotyczącej spożywania alkoholu.  

4. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież poprzez realizację 

działań profilaktycznych. 
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5. Zwiększenie działań w zakresie promocji zdrowia poprzez wspomaganie działalności 

instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są: dzieci i młodzież, rodzice, osoby wymagające wsparcia w sytuacjach 

kryzysowych, nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy socjalni, przedstawiciele instytucji             

i organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy      

w rodzinie, sprzedawcy napojów alkoholowych,  społeczność lokalna miasta Płońska. 

 

 

OBSZARY  I   ZADANIA  MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI   

I  ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH 

 
 

OBSZAR I 

 

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA 

OSÓB UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM OD ALKOHOLU I INNYCH 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. 

 

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu oraz terapię członków ich rodzin 

prowadzą podmioty lecznicze w ramach świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz 

ambulatoryjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia 

indywidualna i grupowa.  

 

Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie poprzez działalność Punktu 

Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, a w szczególności:  

 

1. Finansowanie wyposażenia i bieżących kosztów utrzymania oraz administrowania budynku 

przy ul. Św. M. Kolbe 9 (czynsz, energia, gaz, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, artykuły 

chemiczne, artykuły biurowe, telefony, wykonywanie prac remontowych pomieszczeń Punktu 

Profilaktyki, zakup wyposażenia i inne). 

 

2. Ponoszenie kosztów zatrudnienia specjalistów, realizatorów Programu (wynagrodzenia 

pracowników: umowy  o pracę, umowy -zlecenia).  

 

3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie rozmów interwencyjno - 

motywujących z osobami uzależnionymi, pijącymi ryzykownie i szkodliwie oraz członkami 

ich rodzin.  

W Punkcie prowadzone są: 

 

a)  konsultacje specjalistów, 

b)  spotkania psychoedukacyjne,  

c)  pomoc psychologiczna, 
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d)  pomoc psychoterapeutyczna, w szczególności dla dorosłych dzieci 

alkoholików (DDA), 

e)  wspieranie osób uzależnionych po ukończonych programach terapii, 

f)  konsultacje dla kierowców prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. 

 

4.  Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia 

osób uzależnionych od alkoholu oraz osób używających alkoholu w sposób ryzykowny                  

i szkodliwy. W Płońsku placówką, która zajmuje się leczeniem choroby alkoholowej jest 

Centrum Zdrowia „Szansa”.                                                                                                     

 

5. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą  osobom  uzależnionym (Komenda 

Powiatowa Policji, służba zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sąd, prokuratura). 

 

6. Wspieranie oddziaływań rehabilitacyjnych wobec osób bezdomnych uzależnionych od   

alkoholu, w szczególności we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:  

 zapewnienie wstępnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysu w 

funkcjonowaniu społecznym,  

 prowadzenie działań motywacyjnych z zakresu terapii uzależnień,  

 zapewnienie porad edukacyjno-konsultacyjnych oraz informacyjnych.  

7.  Prowadzenie wykazu placówek zajmujących się leczeniem odwykowym.  

8. Zakup fachowej literatury edukacyjnej i prenumerata czasopism, z których korzystają                                

pracownicy i klienci Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz osoby 

współpracujące z Punktem.  

9. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z profilaktyką 

problemów alkoholowych dla szkół, świetlic, placówek zajmujących się problematyką 

uzależnień. 

10. Wspieranie rozwoju, modernizacji i remontu placówek lecznictwa odwykowego, 

doposażenie placówek odwykowych w pomoce i sprzęt niezbędny do diagnozy, leczenia                

i prowadzenia zajęć terapeutycznych, zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów                       

i terapeutów np. Oddział/Ośrodek Leczenia Uzależnień w Przasnyszu. 

 
 

OBSZAR II 

 

UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY 

PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ  

W RODZINIE. DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH.  

           

Rodziny, w których występują problemy alkoholowe wymagają kompleksowego wsparcia 

specjalistycznego. Nadużywanie alkoholu przez jednego członka rodziny zakłóca prawidłowe 

funkcjonowanie całej rodziny oraz wpływa destrukcyjnie na wszystkich członków rodziny. W 

szczególnie niekorzystnej sytuacji są dzieci wychowujące się w takich rodzinach. Narażone są 

one na częste sytuacje stresujące, co wpływa negatywnie na ich rozwój psychofizyczny i 

emocjonalny oraz w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń zachowania. Zadania z 

obszaru II będą realizowane poprzez działania mające wpływ na poprawę funkcjonowania 
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rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz rodzin zagrożonych uzależnieniem. 

Pomoc będzie oferowana w szczególności w formie poradnictwa, działań terapeutycznych 

oraz edukacyjnych skierowanych do wszystkich członków rodziny. 
 

Znaczna część realizowanych działań realizowanych będzie stanowiła kontynuację 

przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z 

problemem alkoholowym oraz dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących. Działania te będą 

miały na celu oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, promocji zdrowego 

stylu życia, jak również rozpoznawania oraz zaspokajania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.  
 

Realizacja zadań w zakresie obszaru II będzie odbywać się poprzez: 

 

1. Działania prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  

    ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w PPUiPR: 

 

         a)  podejmowanie czynności motywujących do leczenia osób nadużywających alkoholu,  

b) udzielanie pomocy psychologicznej i  prawnej członkom rodzin, 

c) wsparcie dla osób współuzależnionych,  

d) współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami  

               zajmującymi się pomocą socjalną, medyczną,  w tym  z Komendą Powiatową    

               Policji,  Miejską  Komisją   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych, Sądem  

               Rejonowym.  

  

2. Działania prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjno – Interwencyjnego dla Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie i prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, mające na celu zapobieganie przemocy poprzez doskonalenie systemu działań 

ograniczających zjawisko przemocy dokonywanej pod wpływem alkoholu oraz zapewnienie 

stałej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy specjalistycznej z ww. zakresu.  

 

a) udzielanie pomocy osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej,                

       w tym  doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez:  

 działania interwencyjne 

 poradnictwo i edukację 

 wsparcie psychologiczne 

 psychoedukację 

 psychoterapię 

b)   udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem dysfunkcji 

wychowawczych związanych z problemem przemocy w rodzinie poprzez: 

   warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców np. Szkoła dla 

Rodziców 

  poradnictwo 

  prowadzenie edukacji publicznej zwiększającej świadomość rodziców i opiekunów 

w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz korygującej niewłaściwe postawy 

rodzicielskie 

 podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia dziecka w celu 

uchronienia go przed krzywdzeniem.  
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3. Działania prowadzone przez Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 

realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 

4.  Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych np. kampanii dotyczących szkód 

wynikających ze spożywania alkoholu.  

5. Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież. Zakup niezbędnych do pracy z rodziną materiałów 

informacyjno-edukacyjnych.  

 

6. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym przez prowadzenie rocznych zajęć 

socjoterapeutycznych w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie. Zajęcia 

socjoterapeutyczne mają na celu eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania 

oraz uczenie dzieci konstruktywnych zachowań i umiejętności potrzebnych do dobrego 

funkcjonowania w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.  

Finansowane są: umowy-zlecenia dla wychowawców, dożywianie, materiały dydaktyczne           

i biurowe, upominki świąteczne itp.  

  

7. Finansowanie prowadzenia zajęć oraz projektów promujących zdrowy styl życia oraz 

stanowiących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. 

 

8. Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i podnoszenie 

kompetencji specjalistów pracujących w tym obszarze.  

 

9. Finansowanie szkoleń, konferencji i kursów specjalistycznych w zakresie pracy 

psychologicznej, pedagogicznej i socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym.  

 

10.  Finansowanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu – psychologa oraz psychiatry.  

11. Finansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego. 

 

Ważną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym pełni Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmująca czynności zmierzające do 

zobowiązania do leczenia odwykowego. 

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób 

zgłoszonych do Komisji:  

 przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu,  

 przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o leczenie odwykowe wpływających    

z instytucji, m. in. Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu 

Rejonowego oraz od członków rodzin osób nadużywających alkoholu,  

 motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia 

odwykowego,  

 monitorowanie przebiegu leczenia,  
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 podejmowanie działań w stosunku do osób pijących alkohol w sposób 

ryzykowny i szkodliwy oraz kierowanie ich do miejsc pomocy 

specjalistycznej.  

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:  

 kierowanie wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie 

lecznictwa odwykowego,  

 występowanie członków Komisji w charakterze strony przed sądem w 

sprawach o leczenie odwykowe.  

 

3.   Kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci.  

 

4. Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.  

 

6. Wszczynanie procedury „Niebieskich Kart”.  

 

7. Udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i grupach roboczych powoływanych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

 

8. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu poprzez:  

 podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych,  

 prowadzenie działań kontrolnych (w tym w formie działalności profilaktyczno-

edukacyjnej prowadzonej w placówkach sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych) w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu,  

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. 

 

8. Udział w szkoleniach członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i specjalistów obsługujących Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, dotyczących 

profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Zasady wynagradzania członków MKRPA 

 

Za pracę w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 

członkom wynagrodzenie ustalone na niżej określonych zasadach:  

 

1. Wynagrodzenie za posiedzenia i opiniowanie lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych : 

    -    dla przewodniczącego   - 300,00 zł   ryczałt miesięczny, 

    -    dla zastępcy przewodniczącego  -  250,00 zł ryczałt miesięczny, 

    -    dla członków  - 200,00 zł ryczałt miesięczny. 
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2. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu i pracach Komisji jest podpisana lista   

    obecności, która jest jednocześnie podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia. 

 

3. Wypłata wynagrodzenia następuje raz na kwartał. 

 

OBSZAR III 

 

PROWADZENIE  PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ          

W ZAKRESIE  ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH,    W   SZCZEGÓLNOŚCI  

DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ 

SPORTOWYCH, A TAKŻE DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH 

PROGRAMACH OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH I  SOCJOTERAPEUTYCZNYCH. 

 

Wśród zadań realizowanych w ramach Programu znajduje się prowadzenie działalności 

edukacyjnej i informacyjnej, która ma na celu edukację, promocję zdrowego stylu życia oraz 

utrwalanie postaw abstynenckich, szczególnie wśród młodych ludzi. W ramach 

prowadzonych działań, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Narodowym Programie 

Zdrowia, wykorzystywane będą rekomendowane programy profilaktyczne oparte na 

skutecznych strategiach oddziaływań. 
 

Realizowane działania będą uwzględniały profilaktykę:  

 

uniwersalną - ukierunkowaną na całą populację, bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów,  

selektywną - ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze względu na 

swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów związanych z 

uzależnieniami,  

wskazującą - ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, które ujawniają 

pierwsze symptomy upijania się lub eksperymentowania z narkotykami.  

 

Oddziaływania profilaktyczne w naszym mieście kierowane są do szkół, środowiska 

rodzinnego i społeczności lokalnej. Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze wydają się 

naturalnym miejscem do realizacji działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Wiele 

zagadnień z tego obszaru jest podejmowanych w ramach bieżącej pracy wychowawczej, czy 

edukacyjnej (np. w ramach realizacji edukacji zdrowotnej). Do zadań samorządu lokalnego 

należy wspieranie tych placówek, np. poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli, czy 

realizatorów programów profilaktycznych, a przede wszystkim wdrażanie programów o 

potwierdzonej skuteczności.  
 

W ramach działań z obszaru III, prowadzone będą również projekty edukacyjno-informacyjne 

mające na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych oraz działania z 

zakresu wczesnego rozpoznawania oraz interwencji wobec osób nadużywających alkoholu  

w sposób ryzykowny i szkodliwy.  
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W obszarze III realizowane będą następujące zadania: 

 

1. Finansowanie i dofinansowywanie realizacji programów dla dzieci i młodzieży szkolnej  

z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy rówieśniczej i przemocy domowej: 

a) programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia, w tym 

programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, 

b) autorskich warsztatów i zajęć edukacyjnych,  

c) programów socjoterapeutycznych oraz innych programów zawierających 

elementy psychoedukacji, 

d) spektakli  i programów słowno-muzycznych, 

e) koncertów,  

f) programów, spotkań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, przemocy w rodzinie, 

przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz warsztatów umiejętności 

wychowawczych dla rodziców i wychowawców, 

g) udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci upijają 

się, 

h) programów realizowanych w czasie wolnym od nauki, podczas ferii oraz 

wakacji, w tym  zakup sprzętu sportowego, 

i) kolonii wyjazdowych z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień. 

 

2. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii  z wykorzystaniem obiektu 

Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasta Płońsk w Goszczycach 

Średnich: 

a) współorganizowanie zajęć w okresie  ferii zimowych oraz kolonii we 

współpracy z płońskimi  szkołami i instytucjami, np. Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji – np.: finansowanie 

wycieczek podczas kolonii, zajęć profilaktycznych i konkursów sportowych, 

korzystania z basenu, lodowiska, wyjścia do kina, obsługi transportowej kolonii,  

b) zakup wyposażenia i sprzętu potrzebnego do funkcjonowania Ośrodka.  

 

3. Organizowanie i udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, akcjach 

profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz szkół np. „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”.  

 

4. Organizowanie i udział w działaniach i kampaniach edukacyjnych dotyczących szkód 

wynikających ze spożywania alkoholu skierowanych do konsumentów napojów 

alkoholowych i ich otoczenia, np. kampania „Pijani kierowcy i bezpieczeństwo na drodze”, 

kampania dotycząca zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 
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5. Promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego poprzez 

organizowanie, finansowanie, dofinansowywanie różnego rodzaju imprez, festynów 

rodzinnych oraz wydarzeń społeczno – kulturalnych adresowanych do mieszkańców Płońska. 

 

6. Finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla przedstawicieli instytucji zajmujących 

się pomocą rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy oraz dla mieszkańców miasta 

Płońska. 

 

7. Finansowanie uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, seminariach podnoszących 

poziom kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań w ramach profilaktyki zintegrowanej (realizatorzy programów 

rekomendowanych) oraz udzielających pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej                    

i opiekuńczej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

8. Wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności napojów alkoholowych             

i przestrzegania prawa w zakresie jego sprzedaży i spożywania, we współpracy ze służbami 

miejskimi, np. prowadzenie kontroli sprzedaży alkoholu, szkolenia sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

 

9. Inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień. 

 

 

OBSZAR IV 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, 

SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

 

Samorząd, realizując poszczególne zadania określone w programie profilaktyki                                   

i rozwiązywania problemów alkoholowych, może powierzyć lub wesprzeć instytucje, 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres realizacji 

zadań,  wpisuje się w zakres gminnego programu tj. przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym, promocję zdrowia.  

 
W obszarze IV realizowane będą następujące zadania: 

 

1.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działań grup  

samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - bezpłatne użyczenie 

lokalu w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie na potrzeby grup 

samopomocowych AA  i  Al. -Anon (wspólnota rodzin i bliskich osób z problemem 

alkoholowym) oraz DDA (dorosłe dzieci alkoholików), współpraca ze Strażą Miejską. 

 

2. Udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom   

pozarządowym,  w zakresie  profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów uzależnień    oraz   

przeciwdziałania przemocy. 

 

3. Dofinansowywanie koncertów organizowanych przez samorząd miejski mających  na celu 

 integrowanie środowisk abstynenckich, grup Anonimowych Alkoholików i  ich rodzin oraz  
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 wspieranie ich rozwoju w wymiarze kulturalnym. 

 

4. Współpraca Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie z instytucjami  

zajmującymi się wychowaniem, opieką, pomocą rodzinom w kryzysie, szczególnie  rodzinom 

z problemem alkoholowym i przemocą domową.  

 

5. Wspieranie działalności środowisk abstynenckich. 

  

6. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych, np. broszur, plakatów, ulotek,                                  

wśród  określonych grup adresatów np. młodzieży, nauczycieli, rodziców, sprzedawców   

alkoholu, pracowników pomocy społecznej, policjantów, kierowców, pacjentów placówek 

lecznictwa odwykowego  i  klientów punktu konsultacyjnego. 

 

7. Prowadzenie edukacji publicznej we współpracy z mediami. Prezentacja w mediach,              

np. w „Gazecie Płońskiej – biuletynie informacyjnym miasta Płońska” wiedzy na temat  

problemów związanych z używaniem alkoholu, przemocą w rodzinie  oraz prezentacja 

działań profilaktycznych podejmowanych przez Punkt Profilaktyki. 

 

8.  Prowadzenie podręcznej biblioteczki w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów    

uzależnień oraz w zakresie pomocy psychologicznej i wychowawczej (książki, czasopisma).    

     

9. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

które w swoich statutach mają zapisaną realizację zadań związanych z promocją i ochroną 

zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki), przeciwdziałaniem 

patologiom społecznym i przemocy w rodzinie. Zadania publiczne będą obejmowały poniższe 

obszary: 

 

 ochrona zdrowia – organizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z grup 

ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

 ochrona zdrowia – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami 

profilaktyki uzależnień dla  dzieci i młodzieży, 

 ochrona zdrowia – organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień 

dla dorosłych, 

 ochrona zdrowia – organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją 

programu  profilaktyki  uzależnień. 

 

Z wyznaczonych powyżej obszarów zostaną sformułowane zadania priorytetowe, zlecone 

podmiotom w trybie otwartego konkursu/ konkursów ofert. 

 
 

OBSZAR V 

 

PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 

OKREŚLONYCH W ART. 13[1] I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W 

CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO. 

Zadanie to jest ukierunkowane na przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu                          

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  w związku z zakazem reklamy napojów 

alkoholowych, ograniczeń sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, nietrzeźwym, na 
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kredyt lub pod zastaw.  W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim lub 

nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów 

alkoholowych, gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem, jako 

oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu z 

pominięciem prokuratora. 

EWALUACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI                                          

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Wskaźniki:  
 

1. Liczba udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 

2. Liczba udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

3. Liczba konsultacji związanych z psychoterapią DDA lub pomocą psychologiczną z 

powodu przeżywanego kryzysu. 

4. Liczba osób, którym udzielono pomocy prawnej. 

5. Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych do sądu 

przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

6. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w PPUiPR. 

7. Liczba dzieci uczestniczących w koloniach letnich z programem profilaktyki 

uzależnień.  

8. Liczba indywidualnych spotkań z rodzicami dzieci sięgających po alkohol i 

narkotyki. 

9. Liczba procedur Niebieskich Kart wszczętych przez Miejską Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10. Liczba działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 

napojów alkoholowych. 

11. Liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych działaniami edukacyjnymi. 

12. Liczba szkoleń dla członków MKRPA. 

13. Liczba szkoleń dla pracowników PPUiPR. 

14. Liczba zrealizowanych autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych. 

15. Liczba uczestników autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych. 

16. Liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych. 

17. Liczba  uczestników rekomendowanych programów profilaktycznych. 

18. Liczba zrealizowanych spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych. 

19. Liczba  uczestników spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych. 

20. Liczba zrealizowanych spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 

skierowanych do rodziców. 

21. Liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych z zakresu 

profilaktyki uzależnień. 

22. Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których zrealizowano 

programy profilaktyczne. 
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23. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programów 

profilaktycznych. 

24. Liczba przeprowadzonych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych. 

25. Liczba szkół, które włączyły się w kampanie profilaktyczne i edukacyjne. 

26. Liczba artykułów edukacyjno – informacyjnych Punktu Profilaktyki Uzależnień            

i Pomocy Rodzinie zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego               

i w mediach, np. w „Gazecie Płońskiej – biuletynie informacyjnym miasta Płońska”. 

27. Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono wsparcia w działaniach 

związanych z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałaniem patologiom społecznym i przemocy w rodzinie. 

28. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla organizacji 

pozarządowych na działania związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie 

profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i przemocy           

w rodzinie.  

WARUNKI REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

                         I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH 

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

koordynowany i realizowany jest przez referat Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego - Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.  

2. Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie składa ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia, Burmistrzowi Miasta Płońska oraz Radzie Miejskiej roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

3. Środki finansowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

    Problemów Alkoholowych pochodzą z dochodów budżetu gminy z opłat za wydanie   

    i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość środków   

    finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programu określona jest w Uchwale  

    Budżetowej Miasta Płońska na rok 2017 – Dział 851, Rozdział 85154. 

 

4. Finansowanie zadań wynikających z powyższego Programu odbywa się za zgodą                            

    kierownictwa Urzędu Miejskiego w Płońsku. 

5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został 

pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

 
Sporządził:   

 Elwira Konopka     
I  Inspektor ds. PUiPR 

 

Iwona Wlaźlak 
II  Inspektor ds. PUiPR  
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/310/2016

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  
Płońsku na rok 2017

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Płońsku uchwalany jest 
corocznie przez Radę Miejską zgodnie z art. 41 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wytycza główne kierunki działań 
profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz pomoc rodzinom 
osób uzależnionych i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Realizując gminny program, należy przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde zadanie, które zostanie 
wpisane do gminnego programu, miało związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 
rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W kontekście nowego 
brzmienia art. 41 w/w ustawy, przy planowaniu działań w ramach gminnych programów, należy uwzględniać 
zadania wskazane do realizacji przez Narodowy Program Zdrowia.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i  
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na rok 2017  jest zasadne.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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