
UCHWAŁA NR S.0007.001.2020
RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

Na podstawie 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 późn. zm.) w związku z 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 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 852 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Uchwałę niniejszą ogłasza się przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych 
na terenie Miasta Radlina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik

Id: 5CE5ECFF-65D5-43A9-8F47-E1487FD6056A. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr S.0007.001.2020

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020

§ 1. 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii – zwany dalej Programem – reguluje prowadzenie działań związanych
z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii na
terenie Miasta Radlin.
2. Program jest zbudowany w oparciu o zadania wynikające z zapisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów w
latach poprzednich.
3. Niniejszy Program wpisuje się w „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Radlin na lata 2016-2020” uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie Nr S.0007.096.2015 z
dnia 24 listopada 2015 r.
4. Zadania Programu realizuje Urząd Miasta Radlin, współpracując z: Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą
Środowiskową, Strażą Miejską, Policją, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom.

§ 2. 1. Celem Programu jest:
1) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych w Radlinie,
eliminowanie jego ujemnych skutków, a w szczególności: kreowanie i propagowanie modelu
trzeźwego stylu życia, umożliwienie świadomego wyboru trzeźwego życia przez dzieci, młodzież i
dorosłych, zmniejszenie degradacji zdrowotnej i społecznej osób uzależnionych i ich rodzin,
zwiększenie stabilizacji i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, promowanie postaw społecznych
istotnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez pracę
profilaktyczną w środowisku lokalnym oraz stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych
adekwatnego do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia od środków
psychoaktywnych, w tym narkomanią w celu wyeliminowania czynników prowadzących do
uzależnienia.

§ 3. 1. Zadania Programu:
1) utrzymanie działającej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, w tym uzależnieniami,
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży poprzez:
a) wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych przeprowadzonych w
placówkach oświatowych skierowanych dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie i finansowanie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych,
informujących o szkodliwości nadużywania alkoholu, papierosów i innych środków
psychoaktywnych,
c) organizowanie spektakli teatralnych, przedstawień oraz koncertów na temat problemów
uzależnienia dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Miasta Radlin,
d) organizowanie dla uczniów placówek oświatowych konkursów w zakresie profilaktyki i uzależnień
promujących zdrowy i trzeźwy styl życia,
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e) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób zajmujących się problematyką
uzależnień oraz innych osób podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi,
f) wspieranie kształcenia poprzez szkolenia różnych grup zawodowych (np. kuratorów sądowych,
terapeutów, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej,
pracowników socjalnych, przedstawicieli zakładów pracy z terenu Radlina), stykających się na co
dzień z osobami mającymi problem z uzależnieniami,
g) organizowanie i finansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców,
h) organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących profilaktyki i używania substancji
psychoaktywnych,
i) rozpowszechnianie wydawnictw, ulotek, plakatów o treści związanej z problemami uzależnień oraz
służących upowszechnianiu informacji na temat możliwości uzyskania pomocy,
j) propagowanie i wspieranie imprez sportowo-kulturalnych oraz akcji bezalkoholowych promujących
zdrowy styl życia; dofinansowanie biwaków, obozów oraz kolonii podczas których realizowane są
programy dotyczące uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
k) współorganizacja Radlińskich Dni Promocji Zdrowia oraz innych imprez promujących zdrowy styl
życia,
l) udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach informacyjno-edukacyjnych, na rzecz
organizowania sprzedaży i zakupu napojów alkoholowych, papierosów szczególnie przez nieletnich,
ł) stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości wspierania ruchu i sportu na bazie szkół oraz
współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych obejmujących tematykę dotyczącą promocji zdrowia,
3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz ich
rodzin poprzez:
a) kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy i
informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
b) udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe oraz problemy związane z
narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi pomocy psychologicznej w zakładach opieki
zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz innych instytucjach,
c) wspieranie działalności placówek lecznictwa odwykowego,
d) wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
e) dofinansowanie szkoleń umożliwiających uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii
uzależnień i instruktora terapii uzależnień,
f) kontynuowanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych,
g) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i
współuzależnionych,
4) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie:
a) prowadzenie rozmów profilaktycznych zachęcających do podjęcia leczenia dobrowolnego,
b) kierowanie na badania biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego,
c) kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
d) bieżąca współpraca z ośrodkami terapii uzależnień oraz Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śl.,
e) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień,
f) wspieranie działalności grup samopomocowych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych,
kościołów, związków wyznaniowych propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia,
g) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu poprzez wsparcie finansowe
udzielane rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym,
5) ograniczenie dostępności do alkoholu:
a) nie przekraczanie ustalonej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałą
Nr S.0007.053.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin,
b) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia na miejscu i poza miejscem co do ich zgodności z uchwałami Rady Miejskiej,
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c) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży
alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
d) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4. 1. Za udział w posiedzeniach Komisji członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie wynosi:
1) przewodniczący i sekretarz Komisji – 250 zł brutto za udział w posiedzeniu Komisji,
2) członek Komisji – 180 zł brutto za udział w posiedzeniu Komisji.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wypłacane jest na podstawie listy obecności
podpisanej przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
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