UCHWAŁA NR XIV/331/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016”
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/331/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 listopada 2015 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 DLA GMINY MIKOŁÓW
WSTĘP
DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE MIKOŁÓW NA PODSTAWIE DANYCH Z ROKU 2014
Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie:
- podjęto 321 interwencji wobec osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu,
- zatrzymano 71 kierowców będących w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu alkoholu,
- doprowadzono do domów rodzinnych 7 nietrzeźwych nieletnich,
- założono 39 Niebieskich Kart w związku z przemocą rodzinie, w których odnotowano nietrzeźwość
sprawców.
Dane uzyskane z Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej:
- doprowadzono i zatrzymano do wytrzeźwienia ogółem 299 osób z tereny gminy Mikołów w tym 43
kobiety,
- w tym 111 osób w wyniku podjętej przez policję interwencji na skutek awantury domowej,
- w tym 188 osób między innymi z takich powodów jak zagrożenie życia i zdrowia, awantur publicznych.
Dane uzyskane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie:
- przyjęto 56 nowych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego,
- przeprowadzono 90 rozmów z osobami z problemem alkoholowym motywujących do podjęcia leczenia
odwykowego,
- przeprowadzono 62 rozmowy edukacyjne i wspierające z osobami współuzależnionymi, w 7 sprawach
odnotowano przemoc domową,
- skierowano 43 osoby na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii o stopniu uzależnienia od
alkoholu i wskazania trybu leczenia,
- skierowano 42 wnioski do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
Dane uzyskane z Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie:
- zarejestrowano 98 nowych pacjentów z terenu gminy Mikołów,
- ogółem udzielono 1503 porady dla pacjentów z terenu gminy Mikołów.
Dane uzyskane z Mikołowskiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Pomocy Psychospołecznej
„Zmiana” w Mikołowie:
- w związku z problemami alkoholowymi, narkomanii i zażywaniem innych substancji odurzających
i psychoaktywnych zgłosiło się 125 osób, którym udzielono 198 konsultacji, 90 osób kilkakrotnie
korzystało z porad i konsultacji, 35 osób korzystało z regularnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej,
za pośrednictwem drogi e-mail z doradztwa skorzystało 28 osób,
- z pomocy w grupie edukacyjno–terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu cotygodniowo
uczestniczyło od 7 do 16 osób, a nawet 28 osób,
- w sprawie konsultacji, doradztwa i wsparcia dla osób współuzależnionych i ich rodzin, w których
występuje problem uzależnienia oraz rodziców dzieci zażywających substancje psychoaktywne zgłosiło
się 47 osób, udzielono im 146 konsultacji indywidualnych,
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- po pomoc w zakresie konsultacji, doradztwa oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej zgłosiło się
218 osób doznających przemocy domowej , zagrożonych przemocą i będących w kryzysowych sytuacjach
związanych z przemocą, udzielono 545 konsultacji, 130 osób kilkakrotnie korzystała z porad i konsultacji,
a 45 osób korzystało z regularnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej,
- udzielono za pośrednictwem drogi internetowej e-mail konsultacji, doradztwa i wsparcia 46 osobom
uwikłanym w problem przemocy domowej,
- 38 osób brało udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
- 18 osób doświadczających przemocy i współuzależnionych pozostających w związkach z osobami
uzależnionymi od alkoholu lub innych środków odurzających brało udział w warsztatach
psychoedukacyjnych,
- 32 rodziny z małoletnimi dziećmi lub młodocianymi do lat 24 dotkniętymi problemami przemocy
domowej, łącznie pomocą psychologiczną objęto 74 osoby,
- 20 osób stosujących przemoc w rodzinie było objętych oddziaływaniami korekcyjno - edukacyjnymi,
udzielono 85 konsultacji i porad,
- 5 rodzin znajdujących się w trudnych, kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą skorzystało
z mediacji rodzinnych, ogółem pomocą objęto 10 osób.
Dane uzyskane ze Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Powrót” Mikołowie:
- średnio 32 osoby uzależnione i dotknięte problemami alkoholowymi uczestniczyło w cotygodniowych
spotkaniach społeczności terapeutycznej,
- w Międzyzakładowym Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Uzależnieniom od innych substancji psychoaktywnych przy Klubie
Abstynenta”Powrót” udzielono 1 603 parady w tym zakresie,
- średnio 26 osób uzależnionych i dotkniętych problemami alkoholowymi i członków ich rodzin
uczestniczyło w cotygodniowych rodzinnych integracyjnych spotkaniach.
Dane uzyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie:
- 33 rodziny z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka
korzystały z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
- pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie założyli 10 Niebieskich Kart
w związku z przemocą w rodzinie, w których odnotowano nietrzeźwość sprawców,
- 17 dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi korzystało z pomocy psychospołecznej,
terapeutycznej i opiekuńczej w Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej.
Dane za rok 2014 uzyskane z Centrum Integracji Społeczne w Mikołowie:
- 14 osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego zakończyło realizację
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w CIS.
DOSTĘPNOŚĆ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU
W GMINIE MIKOŁÓW
Obowiązujący w 2015 roku limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę
Miejską Mikołowa stosownymi uchwałami:
- łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych)
wynosi 180 punktów sprzedaży,
- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 100 punktów sprzedaży,
- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 80 punktów.
Aktualna dostępność sprzedaży napojów alkoholowych:
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
wynosi 85 punktów sprzedaży,
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- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
wynosi 63 punkty sprzedaży,
- łączna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 148 punktów sprzedaży,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 73 punkty sprzedaży,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży wynosi 35 punktów sprzedaży,
- łączna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 18 % alkoholu wynosi 108
punktów sprzedaży.
§ 1. Zadania Programu w szczególności obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i osób zagrożonych uzależnieniem, które polegać będzie na:
a) udzielaniu pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym od alkoholu i prowadzeniu konsultacji
motywujących do podjęcia leczenia odwykowego;
b) udzielaniu pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych osobom uzależnionym od alkoholu
oraz prowadzeniu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym;
c) dofinansowaniu prowadzenia terapii pogłębionej dla mieszkańców Mikołowa uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych w Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, która polegać będzie na:
a) udzielaniu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób współuzależnionych i dotkniętych
przemocą domową oraz dla ich rodzin;
b) prowadzeniu konsultacji, doradztwa, grup wsparcia, a także w niesieniu indywidualnej pomocy
psychologicznej;
c) dofinansowaniu zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zwłaszcza 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,
polegające na:
a) organizowaniu konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień i innych zachowań ryzykownych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
skierowanych do wybranych grup zawodowych pracujących w obszarze profilaktyki, terapii,
szkolnictwa, a także skierowanych do rodziców i opiekunów młodzieży szkolnej;
b) organizowaniu kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu
mieszkańców dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i w środowisku szkolnym oraz innym zjawiskom ryzykownym;
c) zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez realizowanie programów
profilaktycznych skierowanych dla wszystkich i dla grup zwiększonego ryzyka, oraz innych działań,
w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas
dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
d) prowadzeniu, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych
do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym
w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu zdrowego stylu życia;
e) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w postaci działań skierowanych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych (integracja społeczna) mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób
eksponujące i propagujące trzeźwy zdrowy styl życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
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f) prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki eksponującej propagujące
trzeźwy i zdrowy styl życia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej oraz innym zachowaniom ryzykownym dla dzieci
i młodzieży w mikołowskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
g) dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego dla szkół i przedszkoli mikołowskich;
h) organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach programów mających wyraźne
odniesieni profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl
życia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i agresji
rówieśniczej oraz innym zachowaniom ryzykownym;
i) realizacji ogólnokrajowych programów profilaktycznych, a także wdrażaniu innych autorskich
programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym z zakresu problematyki przeciwdziałania
narkomanii i alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej oraz innym
zachowaniom ryzykownym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których siedziba mieści się na terenie gminy Mikołów,
realizacja programów nastąpi po złożeniu wniosku przez szkołę z uzasadnieniem merytorycznym
wybranego programu i po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
j) zakupie materiałów edukacyjnych z zakres profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii alkoholizmowi,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej oraz innym zachowaniom ryzykownym
dla
uczniów
publicznych
i
niepublicznych
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, których siedziba mieści się na terenie gminy Mikołów po złożeniu wniosku
przez szkołę
z uzasadnieniem merytorycznym wybranych materiałów i po pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
k) dofinansowaniu Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 w Mikołowie.
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, polegać będzie na:
a) współfinansowaniu zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
w odniesieniu do osób z terenu gminy Mikołów, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Rudzie
Śląskiej;
b) wspieraniu klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których
odbiorcami są osoby dotknięte problemami alkoholowymi i przemocą oraz ich rodziny.
c) dofinansowanie tworzenia systemu monitorowania miejsc publicznych zagrożonych spożywaniem
alkoholu.
5) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej
polegać będzie na dofinansowaniu – Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.
§ 2. Merytoryczną kontrolę nad realizacją Programu sprawować będzie Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zwana dalej Gminną Komisją.
§ 3. 1. Gminna Komisja prowadzić będzie działania mające na celu zmniejszenie szkód związanych
z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu poprzez:
1) motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do rozpoczęcia procesu
leczenia;
2) kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich poradni i ośrodków leczenia
odwykowego oraz instytucji pomocowych;
3) interwencje w instytucjach pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym
występują przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej;
4) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe
i kierowanie kompleksowych wniosków do Sądu Rejonowego w Mikołowie.
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2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 Gminna Komisja odbywać będzie posiedzenia w 3osobowym składzie członków.
§ 4. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Gminna Komisja będzie współpracować
z instytucjami pomocowymi, służbami publicznymi i stowarzyszeniami pozarządowymi, statutowo
zajmującymi się problematyką alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, w zakresie
działalności profilaktycznej i edukacyjnej, współpracować będzie z placówkami oświatowymi i środkami
społecznego przekazu, a także z Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami.
§ 5. Posiedzenia Gminnej Komisji w pełnym składzie odbywać się będą raz w miesiącu.
§ 6. Ustala się na rok 2016 wydatki na:
1) wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji za czynności wykonane w danym miesiącu, w kwocie
220,00 zł brutto miesięcznie;
2) wynagrodzenie dla członka Gminnej Komisji, biorącego udział w posiedzeniu w 3-osobowym składzie,
w kwocie 220,00 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu;
3) koszt badań specjalistycznych wykonywanych przez biegłych sądowych oraz opłaty sądowe.
§ 7. Realizatorem Programu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołów.
§ 8. Współrealizatorami Programu są:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty gospodarcze,
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze,
4) placówki oświatowo-kulturalne,
5) Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich,
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie,
7) Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie,
8) specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
9) nauczyciele i inne osoby uprawnione do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki,
10) Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, który nadto koordynuje realizację Programu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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