
UCHWAŁA NR XVIII/144/2019
RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, z póź. zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019, poz. 2277), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2020, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Janusz Matoga
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna na rok 2020 

 

I. Wprowadzenie 

         Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki alkoholizmu 

oraz minimalizowaniu szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania 

alkoholu. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na 

gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów                 

w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu 

następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz 

udzielania pomocy ich rodzinom. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia 

katalog zadań, za realizację, których odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół 

szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich 

rodzin a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci                          

i młodzieży. 

Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie uchwalanych corocznie Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. W programie uwzględnia się cele operacyjne dotyczące profilaktyki                                  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone                     

w Narodowym Programie Zdrowia. Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw                   

w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można 

zaproponować zbieżne działania profilaktyczne, nierzadko tożsame oraz to, że zadania                        

do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków. 

Program przedstawia zadania własne gminy, które dostosowane są do lokalnych potrzeb                        

i celów. Związane są przede wszystkim z posiadanymi zasobami finansowymi a także                            

z możliwościami prowadzenia okresowych działań w oparciu o lokalne zasoby 

instytucjonalne i osobowe zaangażowanie ze strony podmiotów zewnętrznych. Program ma 

charakter otwarty. Jego realizacja może zapoczątkować cykliczne działania, a także zrodzić 

nowe inicjatywy. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 

zarówno jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 

szkodliwie, ale wpływają na całą populację. Program ma również charakter powtarzalny – 

wybrane działania realizowane są wspólnie z innymi podmiotami przez wiele lat. Jest on 

skierowany do wszystkich grup społecznych związanych z problemem alkoholowym bądź 

zagrożonych prawdopodobieństwem ich wystąpienia. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele 

szkód społecznych, tj.; zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki 

samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo, i bezrobocie. Dlatego działania w zakresie 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/144/2019

Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

z dnia 23 grudnia 2019 r.
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zapobiegania problemom alkoholowym i rozwiązywania ich problemów powinny być 

przedmiotem szczególnej troski ze strony organów samorządowych. 

Zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2019 poz. 2277) prowadzenie działań związanych                   

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, które realizowane są na 

podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kluczową 

rolę działań podejmowanych w ramach w/w Programu odgrywa Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej, zwana dalej „MKRPA”, która 

współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, Miejskim 

Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją, Sądem Rejonowym, jednostkami 

oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dokument stanowi część „Strategie 

Rozwiązywania Problemów Społecznych” Miasta Mszana Dolna. Na jej treść mają również 

wpływ inne akty prawne, wśród nich:  

a) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii 

b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

c) Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej 

d) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

e) Ustawa z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym 

f) Ustawa z dnia 29 sierpień 2009 o finansach publicznych 

g) Ustawa z dnia 29 sierpień 2009 o Prawo zamówień publicznych 

h) Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

i) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 

 

II. Diagnoza Lokalnych Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Mszana 

Dolna. 

 

Rada Miasta w dniu 25 kwietnia 2018 r zgodnie z obowiązującymi przepisami po 

zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy podjęła dwie uchwały.                            

 

UCHWAŁA Nr XLIII/ 403/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Miasta Mszana Dolna. 

W uchwale tej dokonano rozbicia na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. W sumie 

maksymalną liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży określono na 47 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo i 45 zezwoleń dla pozostałych. 

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży określono na 17 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 

piwo i 15 zezwoleń dla pozostałych i 30 zezwoleń na sprzedaż do spożycia poza miejscem 

sprzedaży.  
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UCHWAŁA Nr XLIII/ 404/18 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta 

Mszana Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

W uchwale tej wskazano, że punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą 

być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od: 

1) szkół, przedszkoli, 

2) kościołów i kaplic, w których odbywają się regularne nabożeństwa, 

3) cmentarzy. 

odległość ta mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a drzwiami głównymi do budynku, o którym 

mowa w pkt 1 i 2, a dla pkt. 3 ustala się poprzez pomiar odległości mierzonej najkrótszą 

drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych pomiędzy drzwiami głównymi tego punktu, a 

główną bramą wejściową na cmentarz. 

 

III. Podstawowe cele i założenia programu. 

      Zgodnie z ustawą z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. 2017 poz. 2277  z późn. zm.), ustawą  

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2019 poz.1030 z późn. zm.)                      

oraz ustawą dnia 29 lipca 1005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015.poz. 

852 z późn. zm.), zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz 

rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem tych substancji, w tym problemów 

wynikających z przemocy w rodzinie wykonuje się przez kształtowanie polityki społecznej. 

„(…) problemy związane z alkoholem a także narkomania dotyczą różnych sfer naszego życia  

i powodują różne szkody (społeczne, zdrowotne, ekonomiczne) zarówno te wymierne, 

związane choćby z opieką zdrowotną, wypadkami zdrowotnymi czy przestępczością jak i te 

nie wymierne (cierpienie i ból). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że szkody te dotyczą 

zarówno kraju, społeczności lokalnej, jak i konkretnej rodziny.” (rekomendacja PARPY) 

Celem głównym Programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia 

rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

oraz zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych zachowań 

ryzykownych przez dzieci i młodzież. 

 

Cele programu realizowane będą poprzez: 

1) rozpatrywanie i rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na 

terenie Miasta Mszana Dolna oraz potrzeb lokalnego środowiska 

w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, 

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych 

z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

3) zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających 

z uzależnień na terenie miasta 

4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami,  
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5) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.        

 

IV. Adresaci programu 

Oferta programowa skierowana jest do wszystkich mieszkańców Miasta Mszany Dolnej– 

osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin, osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 

Program adresowany jest głównie: 

1) dorośli mieszkańcy, 

2) dzieci, młodzież, 

3) kadra pedagogiczna szkół, 

4) sprzedawcy napojów alkoholowych, 

5) organizacje pozarządowe, 

6) osoby uzależnione, pijące ryzykownie i ich rodziny, 

7) lokalne instytucje współpracujące w szeroko rozumianych obszarach 

problemowych ujętych w niniejszym programie. 

Znacząca część działań podejmowanych w ramach programu, to zadania profilaktyki 

uniwersalnej, których adresatami są dzieci uczęszczające do szkół, dla których Miasto 

Mszana Dolna jest organem prowadzącym. Każda placówka oświatowa na terenie gminy 

realizuje własny program profilaktyczny. 

 

V. Zadania i metody realizacji celów 

A. Zadania i metody realizacji celów w zawartym programie obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkomanii.     

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i związane                            

z nadużywaniem narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania i 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. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

5. Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 ustawy m.in. zakaz 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Mszana Dolna na 2020 rok określa strategię 
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miasta w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz minimalizacji 

szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. 

B. Cel strategiczny: 

Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określanej w Narodowym Programie 

Zdrowia. 

          Cel 

strategiczny 
Ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z 

nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawisk picia 

alkoholu, używania narkotyków, podejmowania innych zachowań ryzykownych 

przez dzieci i młodzież 
Poprzez: Efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i wybranych inicjatyw 

lokalnych w następujących obszarach: 
Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców Miasta 

Mszana Dolna bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania 

problemów związanych z występowaniem nadużywaniem alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych. 
Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grupy o podwyższonym ryzyku 

wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 
Profilaktyki wskazanej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesny 

symptomy problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 
Terapii i rehabilitacji – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w 

związku z uzależnieniem. 

 

C. Planowane działania 

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w celu realizacji celu strategicznego oraz 

pozostałych zadań przewiduje się następujące działania: 

1.  Zadanie pierwsze. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkomani. 

Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: 

a) z Klubami Abstynenta, 

b) z Poradniami Leczenia Uzależnień. 

2) Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje dla: 

a) członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

b) Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 
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c) Pracowników Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

d) członków grup prowadzonych dla osób współuzależnionych, 

e) wolontariuszy zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym  

i współuzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy w rodzinie alkoholowej. 

3) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy 

domowej. 

4) Prowadzenie świetlic samopomocowych dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu. 

5) Wspieranie edukacji publicznej poprzez dofinansowanie publikacji prasowych na 

temat zagrożeń wynikających z uzależnień, informacji o działalnościach 

podejmowanych w mieście w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu narkomanii i pomocy rodzinie 

6) Umożliwienie członkom środowisk trzeźwościowych z terenu miasta wzięcia udziału 

w organizowanych: 

a) mityngach i spotkaniach rocznicowych, 

b) pielgrzymkach trzeźwościowych. 

7) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmującymi się 

statutowo profilaktyką alkoholową i pomocą osobom uzależnionym od alkoholu. 

8) Zabezpieczenie organizacji pracy „MKRPA” i wynagrodzenia dla członków Komisji 

za udział w posiedzeniach Komisji i działających w ramach Komisji zespołów 

interwencyjnych oraz udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

9) Finansowania obozów i turnusów terapeutycznych prowadzonych według określonego 

programu terapeutycznego prze specjalistów w zakresie terapii uzależnień od 

alkoholu. 

10)  Doposażenie w niezbędne wyposażenie materiały i sprzęt Punktu Konsultacyjnego ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych świetlic samopomocowych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. 

11)  Opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu oraz kosztów sądowych w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

12)  Zakup i upowszechnianie materiałów i literatury informacyjno-edukacyjnej dla 

„MKRPA”. 

 

2. Zadanie drugie. 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy 

uzależnień narkotykowych i behawioralnych, pomocy psychologicznej i prawnej. 

 

Cel: ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych 

dzieci z w/w rodzin. 
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Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1) Tworzenie i rozwijanie systemów wsparcia pomocy terapeutycznej, psychospołecznej 

i prawnej dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez udzielenie pomocy dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie informacji o miejscach gdzie 

członkowie rodzin (ofiary przemocy) mogą uzyskać schronienie, pomoc materialna 

itp. 

2) Organizowanie lokalnych dni trzeźwości oraz nabożeństw trzeźwościowych  

z udziałem specjalistów i członków wspólnot. 

3) Prowadzenie programów dla rodziców w formie warsztatów umiejętności 

rodzicielskiej przygotowujące rodziców do wychowania dzieci bez przemocy. 

4) Udzielanie pomocy finansowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

w których występują problemy alkoholowe w formie finansowania lub 

dofinansowania turnusów terapeutycznych dla członków rodzin osób uzależnionych. 

5) Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym 

alkoholizmem a w szczególności ofiarom przemocy domowej poprzez koordynowanie 

działań i współpracę z:  

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mszanie Dolnej, 

c) Szkołami Samorządowymi z terenu miasta Mszana Dolna, 

d) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 

e) Punktem Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 w Mszanie Dolnej, 

f) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania w Rodzinie, 

g) Komendą Policji w Mszanie Dolnej, 

h) Zakładem Gospodarki Komunalnej. 

 

Zadania wynikające wprost z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zostały 

określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

3. Zadanie trzecie. 

 

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. 

Priorytetowym elementem gminnej strategii na rzecz profilaktyki i zmniejszenia zasięgu 

problemu jest podejmowanie działań „ochronnych” skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Zaplanowane działania podobnie jak w latach poprzednich mają na celu zapewnienie 

właściwej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. 

Programy profilaktyczne skierowane są do uczniów mają na celu przygotowanie ich do 

podejmowania świadomych decyzji a także promowania prawidłowych wzorców i zachowań. 
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Cel: Zwiększenie świadomości w śród dzieci i młodzieży nt. zagrożeń wynikających 

 z używania alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających. 

   

 Realizacja tego działania odbywać się będzie poprzez: 

1) Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych z zakresu uzależnienia od 

alkoholu, przemocy, hazardu i innych uzależnień behawioralnych w szkołach 

miejskich oraz w Miejskim Ośrodkiem Kultury. 

2) Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do 

dzieci i młodzieży, (jeśli takie będą organizowane). 

3) Wspieranie i dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, 

kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, w czasie, których prowadzona jest 

informacja lub edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez: 

a) Urząd Miasta w Mszanie Dolnej, 

b) Kluby Sportowe, 

c) Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej, 

d) Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszanie Dolnej, 

e) Szkoły Miejskie w Mszanie Dolnej, 

f) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. 

4) Zorganizowanie szkoleń dla posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

5) Wspomaganie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy 

Szkołach Miejskich w Mszanie Dolnej w trosce o kształtowanie i rozwój pozytywnych 

nawyków związanych z organizacją czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 

6) Wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb 

życia i abstynencji.  

7) Finansowanie i dofinansowanie organizowanego w ramach „Ferii zimowych” 

i „Wakacji letnich” programu imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych 

promujący trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci 

i młodzież. 

8) Finansowanie zakupu wyposażenia sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia 

pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach, dla których organem założycielskim jest 

Miasto Mszana Dolna. 

9) Finansowanie i dofinansowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych 

oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Mszana Dolna 

włączając do grupy dzieci i młodzież z grupy ryzyka oraz rodzin dysfunkcyjnych 

promując zdrowy i bezpieczny sposób spędzenia czasu wolnego celem kształtowania 

pozytywnych nawyków i zachowań wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i urządzeń 

do ich przeprowadzenia. 

10) Podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym: realizacja zadań 

kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, No Promil No Problem. 

11) Zakup i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informatorów dotyczących 

MKRPA. 
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4. Zadanie czwarte. 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich, punktów 

konsultacyjnych oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych                      

i przeciwdziałania narkomanii. 

Samorząd gminny wspiera finansowo instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby 

fizyczne zajmujące się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Instytucje oraz organizacje pozarządowe, których 

cele statutowe są zgodne z profilaktyką przeciwdziałania uzależnieniom, stały się ważnymi 

partnerami, z którymi ściśle współpracuje miasto Mszana Dolna.  

 

Cel: Prowadzenie działań edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych wobec dzieci 

 i młodzieży, pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi i narkomanii i wobec 

ich rodziców/opiekunów. 

 

Realizacja tego programu odbywać się będzie przez Współpracę przy realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii z następującymi podmiotami: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, 

c) Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, 

d) Straż Miejska w Mszanie Dolnej, 

e) Sąd Rejonowy w Limanowej, 

f) Organizacje pozarządowe z terenu Miasta Mszana Dolna, 

g) Placówki oświatowe działające na terenie Miasta Mszana Dolna, 

h) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

i) Kościoły. 

 

Współpraca w zależności od rodzaju działania będzie obejmować:  

1) Współpracę w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z organizacjami 

społecznymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi Miasta 

Mszana Dolna (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej), z Parafiami Rzymsko-

Katolickimi na terenie Miasta Mszana Dolna i działającymi przy tych Parafiach 

wspólnotami oraz finansowe wspieranie podejmowanych przez nie zadań w tematyce 

uzależnień takich jak: 

a) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, oraz turystyczno-

krajoznawczych w czasie, których prowadzona jest informacja lub edukacja w 

zakresie profilaktyki uzależnień, – jako alternatywnego sposobu spędzenia 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

b) wypoczynku dla dzieci rodzin z problemami alkoholowymi, 

c) rajdy turystyczne w Beskidzie Wyspowym z udziałem członków środowisk 

trzeźwościowych, 

d) otwarte turnieje sportowe z udziałem środowisk trzeźwościowych, 
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e) widowiska i koncerty i propagujące zdrowy tryb życia w okresie letnim. 

2) Finansowanie zakupu sprzętu sportowego w celu użyczenia dla działających na terenie 

miasta i uczniowskich klubów sportowych organizujących pozalekcyjne zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mszana Dolna promujące trzeźwy, 

aktywny i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci  

i młodzież. 

 

5. Zadanie piąte. 

 

Podejmowania interwencji w związku naruszeniem przepisów określanych  

w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15ustawy m.in. zakaz 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz występowanie 

przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie przez: 

1) Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone przez 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską i Policję. 

2) Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

3) Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

4) Składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego. 

 

6. Zadanie szóste.  

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

W przypadku utworzenia centrum integracji społecznej finansowane będzie funkcjonowanie 

CIS proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział 

w oferowanych przez nie zajęciach integracyjnych.  

 

7. Zadanie siódme. 

 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem w pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. 

 

VI. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

1. Kompetencje i zadania „MKRPA”, określane są w ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości. Należą do nich:  

a) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemu alkoholowych, 

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, 
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c) opiniowanie w przedmiocie zgodności postulowanego punktu sprzedaży 

z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży 

alkoholu, 

d) kontrola w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych. Zgodnie z zaleceniami kontrole NKRPA 

dotyczyć będą także oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi ·w 

celu weryfikacji wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

e) uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na 

podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9a ust. 3 i 11) oraz 

realizacja procedury „Niebieskie Karty” (par.12 rozporządzenia Rady Ministrów 

 w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. 

2. Stałe zwiększenie kompetencji członków komisji obejmuje działania: 

a) szkolenia, 

b) wyjazdy służbowe, 

c) zakup materiałów. 

 

VII. Zasady wynagradzania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

1. Przewodniczący MKRPA za kierowanie pracami komisji, za udział w pracach zespołu 

do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, udział w pracach komisji, 

reprezentowanie komisji przed innymi podmiotami otrzymuje miesięcznie ryczałt  

w wysokości 350 zł. 

a) za pracę w zespole kontrolnym – 30,00 zł. za każdy skontrolowany punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

b) za każdorazowy dyżur w Punkcie Konsultacyjnym – 40,00 zł. 

c) za każdą czynność polegającą na organizacji i aktywnym udziale w spotkaniach  

z młodzieżą, szkoleniach dla sprzedawców, imprezach profilaktycznych – 100,00 

zł. 

2. Pozostali członkowie MKRP otrzymują wynagrodzenie: 

a) za każdorazowy udział w posiedzeniu MKRPA – 150,00 zł. 

b) za pracę w zespole kontrolnym – 30,00 zł. za każdy skontrolowany punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

c) za każdorazowy dyżur w Punkcie Konsultacyjnym – 40,00 zł. 

d) za każdą czynność polegającą na organizacji i aktywnym udziale w spotkaniach 

z młodzieżą, szkoleniach dla sprzedawców, imprezach profilaktycznych – 100,00 

zł. 

e) za każdorazowe reprezentowanie MKRPA w sądzie w sprawach inicjowanych 

przez MKRPA dotyczących zobowiązania do poddania się leczeniu przez osobę 

uzależnioną – 120,00 zł.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie wypłacane w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia w Urzędzie Miasta Mszana Dolna udokumentowania wykonania czynności, 

·o których mowa w pkt. 2 umowy w formie rachunku. Roczne wynagrodzenie 

członków komisji nie może przekroczyć 2 000 zł. 
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4. Członkowi komisji przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanych w związku  

z wykonywaniem obowiązków poza terenem Miasta Mszana Dolna w wysokości 1 zł. 

za kilometr. 

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest złożenie podpisu na liście obecności 

dokumentującej wykonanie czynności.  

 

VIII.       Kontrola realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Odpowiedzialnym za realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  

2. Burmistrz Miasta sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podejmuje niezbędne 

działanie zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 

3. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii składa roczne do 31 marca następnego roku za rok 

poprzedni sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

IX. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna finansowana 

będzie ze środków własnych Miasta oraz dodatkowych środków pobieranych z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia: 

dział 851 Rozdział 85154 Zapobieganie alkoholizmowi - 350 000,00 zł, 

dział 851 Rozdział 85153 Zapobieganie narkomanii - 3 000,00 zł. 

 

X. Plan Finansowy Zadań Określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pierwszego i piątego – 35 000 

zł 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania drugiego i szóstego – 24 000 

zł  

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania trzeciego – 99 330 zł  

4. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania czwartego 200 070 zł, w tym    

na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o zdrowiu 

publicznym oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                        

na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, głównie 

alkoholizmowi i narkomanii 93 000 zł. 
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5. Zadanie siódme finansowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               

w Mszanie Dolnej 

6. Rezerwa w kwocie 1 600 zł.  

 

XI. Przewidywane efekty realizacji Programu 

 

1. Podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Mszana Dolna wobec skutków 

nadużywania napojów alkoholowych. 

2. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane                                     

z ograniczeniem spożycia napojów alkoholowych oraz redukcję dostępności                               

i zapotrzebowania na substancje narkotyczne. 

3. Udzielenie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

4. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie 

stylu życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

5. Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnych form przemocy i faktu,                

że jest to przestępstwo, na które nie ma przyzwolenia na we współczesnym świecie. 
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