
UCHWAŁA NR XIV/141/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2137 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Przyjąć „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr XIV/141/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 października 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA ROK 2020

Mikołów, październik 2019 r.
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Rozdział I.  Wprowadzenie                        
Szeroko rozumiana polityka społeczna i zdrowotna nie może obyć się bez realizacji dobrych 

programów profilaktycznych, które w przyjazny dla odbiorców sposób promują zdrowy styl 
życia i skutecznie opóźniają inicjację alkoholową wśród dzieci i młodzieży. Sprowadza się
to nie tylko do wdrażania na terenie szkół i innych placówek różnorodnych działań 
profilaktycznych, ale również do prowadzenia intensywnych kampanii informacyjno-
edukacyjnych dla rodziców, wychowawców i pozostałych konsumentów, wspierania 
prospołecznych działań liderskich i rówieśniczych czy podnoszenia kompetencji nauczycieli, 
wychowawców pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych osób zaangażowanych 
w rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Budowanie spójnej i kompleksowej strategii przeciwdziałania uzależnieniom opiera się
na skoordynowanych działaniach jednostek samorządowych oraz innych podmiotów 
działających na terenie Gminy Mikołów, składających się na system pomocy. Alkoholizm jest 
jednym z najważniejszych współczesnych problemów społecznych wpływający zarówno na 
zdrowie fizyczne jak i psychiczne poszczególnych osób, jak i całych rodzin. Z uwagi na 
rozległość i złożoność problemów związanych z uzależnieniami, strategia ta musi obejmować 
wiele elementów i jej istotą powinno być długofalowe oddziaływanie na rzecz trwałej zmiany 
nawyków (zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji), utrwalania prawidłowych 
wzorców zachowań (poprawa umiejętności rozwiązywania problemów osobistych, prowadzenie 
zdrowego konstruktywnego stylu życia, redukowanie zaburzeń somatycznych i psychicznych) 
i funkcjonowania w życiu społecznym. Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie
pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. Śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane 
wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” wskazuje, że alkohol znajduje się na trzecim 
miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad
60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2020 zwany dalej Programem określa sposób realizacji zadań własnych Gminy Mikołów 
w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. Obowiązek uchwalenia 
niniejszego Programu wynika z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z cytowaną wyżej 
ustawą do zadań własnych gminy realizowanych w zakresie prowadzenia działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu w szczególności należy:

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu,

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) 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,

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych,

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131               
i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
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6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

Program jest elementem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Mikołów na lata 2019-2024 uchwalanym corocznie przez Radę Gminy i będzie realizowany 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Rozdział II. Podstawy prawne
Ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.),

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 506 ze. zm.),
- z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 688 ze zm.),

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1390 ze zm.),

- z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.),
- z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.  869 ze zm.),
- z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1111 ze zm.),

- z dnia 27 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
- z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016r., poz. 1492)

Program jest spójny z:
- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020,
- Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020,
- Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024,
- Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi
na lata 2018-2020.
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Rozdział III.  Dane diagnostyczne
1. Sytuacja demograficzna i społeczna

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba ludności Gminy Mikołów wyniosła 39 331 osób, 
z czego 52,26% stanowiły kobiety 47,74% mężczyźni. Struktura ludności gminy przedstawiała się 
następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,09%, osoby w wieku produkcyjnym 
59,51% , a w wieku postprodukcyjnym 20,40%.

2. Liczba rodzin i liczba osób korzystających z pomocy społecznej w MOPS Mikołów

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie
2016 769 1726
2017 684 1332
2018 666 1165
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3. Powody udzielania pomocy i wsparcia (związane m.in. z uzależnieniami) w MOPS Mikołów

Liczba rodzin ogółemPowody udzielania pomocy

2016 2017 2018

Ubóstwo 322 279 214

Bezrobocie 326 241 178

Alkoholizm 43 48 32

Bezdomność 34 33 30

Przemoc w rodzinie 15 10 14

4. Liczba asystentów rodziny i rodzin objętych wsparciem w MOPS Mikołów

2016 2017 2018
Liczba asystentów rodziny w gminie 5 4 4
Liczba rodzin, które korzystały z usług 
asystentów rodziny

66 40 48
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5. Procedura Niebieskiej Karty prowadzona w MOPS Mikołów

Działania 2016 2017 2018

Liczba formularzy Niebieska Karta – A, które 
wpłynęły do Zespołu

78 56 71

Liczba zebrań grupy roboczej 58 52 53

Liczba posiedzeń Zespołu 279 137 246

Liczba rodzin objętych pomocą 116 103 100

Liczba zamkniętych NK 64 59 50

6. Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Opiekuńczo- Specjalistyczna oraz filia Świetlica 
Opiekuńcza MOPS Mikołów

2016 2017 2018
Liczba miejsc w placówkach 95 95 75
Liczba osób korzystających 26 112 106

7. Wykorzystanie limitów zezwoleń.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Mikołów wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XLVI/825/2018 z dnia 18 września 2018 roku.

1) maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 160 zezwoleń w tym: a) 57 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, b) 
53 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), c) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu.

2) maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na 240 zezwoleń w tym: a) 83 zezwolenia
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na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, b) 
77 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), c) 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Rodzaj zezwolenia 2016 2017 2018
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

28 34 28

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości 
alkoholu (z wyjątkiem piwa)

16 20 20

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu

19 24 20

Ilość zezwoleń wydanych na jednorazową sprzedaż 
napojów alkoholowych

57 29 19

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży, tzw. gastronomia

38 40 37

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży, tzw. handel 
detaliczny

81 79 75

8. Interwencje Policji w związku z nadużywaniem alkoholu:

2016 2017 2018
Liczba pouczeń w związku z ujawnieniem spożywania 
alkoholu w miejscach niedozwolonych

492 413 837

Liczba zastosowanych mandatów karnych
w związku z ujawnieniem spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych

427 392 190

Liczba osób nietrzeźwych doprowadzonych
do Izby Wytrzeźwień

306 310 294

Liczba kierowców zatrzymanych w stanie
po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

72 76 99

Liczba zdarzeń w ruchu drogowym z udziałem 
nietrzeźwych kierowców

7 10 14

9. Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca Polski:
Lata Wyroby 

spirytusowe (100% 
alkoholu)

Wino i miody 
pitne

Wino i miody pitne w 
przeliczeniu na 100% 
alkoholu

Piwo Piwo w 
przeliczeniu na 
100% alkoholu

2016 3,2 5,8 0,7 99,5 5,47
2017 3,3 6,1 0,73 98,5 5,42
2018 3,3 6,0 0,72 100,5 5,53

10. Średnia na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu w Polsce

2016 2017 2018
9,37 9,45 9,55
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Rozdział IV.  Zasoby, podmioty realizujące Program
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 będzie 

realizowany w myśl zasady, że każde z zadań będzie realizowane przez ten podmiot, który 
w danym obszarze jest najwłaściwszy zgodnie z swoimi kompetencjami.

Realizatorami Programu będą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mikołowie, Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mikołowie, Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Centrum Usług 
Wspólnych w Mikołowie oraz organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką 
uzależnień i przemocy, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołowa wraz z mikołowskimi 
placówkami oświatowymi, służby mundurowe, placówki służby zdrowia, podmioty realizujące 
zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w ramach swoich zadań 
statutowych, organizacje kościelne, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mikołowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
lokalne media.

Rozdział V.  Adresaci Programu
Adresatami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2020 są wszyscy mieszkańcy Gminy Mikołów. Program opiera się głównie na działaniach 
z zakresu profilaktyki, skierowanych do odbiorców bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 
występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i problemem przemocy. Szczególną 
uwagę w obszarze profilaktyki poświęca się dzieciom i młodzieży, rodzicom, opiekunom 
i kobietom w ciąży. Ponadto kierunki realizacji Programu w ramach profilaktyki mogą
być realizowane na trzech poziomach w zależności od stopnia ryzyka: a) profilaktyka uniwersalna, 
adresowana do całej niezdiagnozowanej populacji, gdzie celem jest dostarczenie każdemu wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do zapobiegania problemom, b) profilaktyka selektywna, adresowana 
do  jednostek i grupy zwiększonego ryzyka, które podlegają działaniu licznych czynników ryzyka 
i są bardziej zagrożone wystąpieniem problemów i zaburzeń, następuje dostosowanie
do specyficznych potrzeb jednostki czy grupy, c) profilaktyka wskazująca, adresowana do 
jednostek lub grup wysokiego ryzyka, gdzie uwidocznione są wczesne symptomy problemów 
związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych bądź problemów wynikających z uzależnień 
behawioralnych, ale nie jest to jeszcze terapia.

Rozdział VI. Źródła finansowania Programu
Program będzie realizowany przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych 

planowanych w budżecie Gminy Mikołów, stanowiących dochody z tytułu opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas realizacji Programu Gmina będzie przestrzegać ustawowego wymogu, aby każde 
zadanie finansowane w jego zakresie miało związek z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
uzależnień.

Wytyczne do realizacji zadań wynikających z Programu zawierają „Rekomendacje
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
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Rozdział VII.  Monitoring efektywności działań
Systematyczne zbieranie, analiza i interpretacja danych w trakcie realizacji Programu oraz

po jego zakończeniu ma na celu określenie efektywności poszczególnych działań. Dane te służą 
lepszemu projektowaniu kolejnych strategii profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy.

Monitoring odbywać się będzie w sposób ciągły poprzez bieżące kontrolowanie jakości 
i rzetelności realizowanych działań, ścisłą współpracę z ich realizatorami oraz analizę 
i interpretację danych sprawozdawczych.

Rozdział VIII.  Działalność GKRPA
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem powołanym przez 

Burmistrza Miasta Mikołowa Zarządzeniem nr 226/185/19 z dnia 1 lipca 2019 roku na podstawie 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Zasady funkcjonowania i tryb pracy Komisji określa Regulamin wprowadzony 
Zarządzeniem Burmistrza nr 229/188/19 z dnia 4 lipca 2019 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma za zadanie m.in. inicjowanie 
działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, opiniowanie wniosków 
dotyczących zezwoleń oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowanie 
czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach Komisji 
działają Zespoły: Zespół Motywacyjno-Interwencyjny, Zespół Kontrolny i Opiniujący oraz Zespół 
ds. Profilaktyki i Edukacji. Zadania Zespołów określa Regulamin.

Działanie GKRPA 2016 2017 2018
Liczba osób uzależnionych od alkoholu, z którymi 
przeprowadzono rozmowy motywacyjne

89 67 77

Liczba członków rodzin osób uzależnionych
od alkoholu, z którymi przeprowadzono rozmowy

77 64 54

Liczba osób w stosunku do których podjęto czynności 
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu
w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu

38 24 30

Liczba osób wobec których wystąpiono do sądu
z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego

33 27 39

Liczba osób, którym udzielono pomocy w ramach grup 
roboczych, w skład których wchodzili członkowie GKRPA

48 77 51

Liczba  osób stosujących przemoc w rodzinie, z którymi 
kontaktowali się członkowie GKRPA 

5 6 6
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Liczba  osób doznających przemocy w rodzinie,
z którymi kontaktowali się członkowie GKRPA

13 12 12

Liczba świadków przemocy w rodzinie, z którymi 
kontaktowali się członkowie GKRPA

8 8 3

Zasady wynagradzania członków GKRPA.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkom Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za prowadzone czynności przysługuje wynagrodzenie. Ustala się następujące zasady 
wynagradzania członków GKRPA:
1) Za udział w posiedzeniu plenarnym członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 

220 zł brutto.
2) Za udział w posiedzeniu Zespołu Motywacyjno - Interwencyjnego, Kontrolnego i Opiniującego 

oraz ds. Profilaktyki i Edukacji członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 220 zł 
brutto.

Podstawę do wypłacania wynagrodzeń stanowi lista obecności podpisana przez 
poszczególnych członków Komisji. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana w miesiącu 
następującym po miesiącu przepracowanym.

Rozdział IX  Cel główny Programu
Profilaktyka uzależnień mieszkańców Gminy (szczególnie dzieci i młodzieży) poprzez 

podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i promowanie 
zdrowego stylu życia. Prowadzenie skoordynowanych działań terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych zmierzających do radzenia sobie z istniejącymi problemami uzależnień i ich 
skutkami na tle społecznymi.

Realizacja powyższego celu przełoży się na zwiększenie jakości życia mieszkańców 
Mikołowa oraz zrównoważony rozwój sfery społecznej. Program został dostosowany
do potrzeb i specyfiki Gminy. Stanowi kontynuację działań systemowych rozpoczętych 
w latach ubiegłych. Ponadto, uwzględnia lokalne możliwości jego realizacji, a działania 
podejmowane przez Gminę w celu ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol wymagają 
współpracy wielu podmiotów.
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Rozdział X.  Szczegółowe cele i zadania Programu (spójne z rekomendacjami PARPA )
CEL 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu
Zadania:

1) Wsparcie i dofinansowanie placówki leczenia uzależnień od alkoholu – Poradni Profilaktyki 
i Leczenia Odwykowego w Mikołowie, prowadzącej specjalistyczną terapię i poradnictwo dla 
osób z rodzin z problemem alkoholowym,

2) Podnoszenie kompetencji pracowników placówek i przedstawicieli instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem uzależnienia od alkoholu,

3) Zapobieganie problemom wynikających z picia alkoholu przez osoby starsze,
4) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej

w Mikołowie,
5) Prowadzenie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego z zakresu problemów 

alkoholowych i przemocy w rodzinie,
6) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

CEL 2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, 
ochrona przed przemocą w rodzinie

Zadania:
1) Wspieranie osób uzależnionych i współuzależnionych,
2) Zapewnienie pomocy psychologicznej dla osób z syndromem DDA,
3) Wspieranie zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego – Świetlicę Opiekuńczo-

Specjalistyczną,
4) Wsparcie dla dzieci z FAS, FASD, ich rodziców i opiekunów, a także dla kobiet w ciąży,
5) Wsparcie i dofinansowanie działań zwiększających wiedzę społeczeństwa na temat przemocy 

w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania 
pomocy,

6) Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy, 
szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym,

7) Zapewnienie możliwości wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przemocy 
domowej,

8) Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących 
przemoc w rodzinie,

9) Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą 
z rodzin alkoholowych oraz w zakresie prowadzenia zajęć z socjoterapii,

10) Prowadzenie Telefonu Zaufania.
CEL 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży
Zadania:

1) Zwiększanie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
2) Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie szkód płynących ze spożywania 

alkoholu dla dzieci i młodzieży,
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3) Prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół i placówek działających na rzecz 
dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych  ramach 
systemu rekomendacji,

4) Wspieranie działań łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,

5) Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży,

6) Udział w ogólnokrajowych i miejskich kampaniach edukacyjnych.
CEL 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zadania:

1) Wspieranie działalności klubów abstynenta oraz innych form pomocowych poza terapią, których 
odbiorami są osoby uzależnione oraz ich rodzony,

2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy w zakresie profilaktyki 
i przeciwdziałania problemom uzależnień.

CEL 5. 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

Zadania:
1) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
2) Prowadzenie regularnych kontroli w placówkach handlujących napojami alkoholowymi

w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/141/2019

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 2019 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), prowadzenie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań 
własnych Gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Program 
opracowany został zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz z założeniami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia.
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