
Uchwała  Nr  VI/32/03
Rady Miejskiej w Brzegu
z dnia   31 stycznia 2003 r.

w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
                   problemów alkoholowych   na 2003 rok 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  tekst  jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r z późniejszymi  zmianami ) i art.4   ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska w Brzegu 

uchwala , co następuje :     

§ 1

Przyjąć  do realizacji gminny program profilaktyki  i rozwiązywania
 problemów alkoholowych na 2003 rok , stanowiący załącznik nr 1
 do niniejszej uchwały . 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeg 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
 od 1 stycznia  2003 roku.


           Przewodniczący 
    Rady Miejskiej w Brzegu 
            (-) Janusz Gil 




																					Załącznik nr 1
   								Do Uchwały Rady
								Miejskiej Nr VI/32/03


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
1. Wspieranie działań podejmowanych przez placówki lecznictwa odwykowego.
2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu  i członków ich rodzin. 
3. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
1. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy, osób uzależnionych od
    alkoholu i członków ich rodzin. 
2. Finansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych w  placówkach oświatowych.
3. Dofinansowanie kolonii, obozów terapeutycznych i innych form wypoczynku dzieci z rodzin
    zagrożonych alkoholizmem w trakcie których prowadzony będzie program profilaktyczny.
4. Dofinansowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych z programami dla:
    a) ofiar przemocy w rodzinie,
    b) dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
    c) młodocianych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
    d) osób współuzależnionych.

III. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.
1. Zdiagnozowanie aktualnego stanu problemów alkoholowych, zwłaszcza w środowisku uczniów, przez zespół złożony ze specjalistów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.
2. Dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach  z programami profilaktycznymi.
3. Dofinasowanie przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania  czasu wolnego.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1. Współfinansowanie działalności klubów abstynenckich oraz osób fizycznych służących
    rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką
    i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
3. Dofinansowanie działań terapeutycznych dla organizacji zrzeszających członków rodzin
    z problemem alkoholowym.
4. Dofinansowanie schronisk, domów pobytu w zakresie realizacji programów profilaktycznych.
5. Współfinansowanie działań placówek oświatowych w zakresie ochrony przed spożywaniem
    alkoholu w tych placówkach i rozprowadzaniem innych substancji uzależniających.
6. Dofinasowanie badań medycznych osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.
V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

VI. Organizowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Wynagrodzenia członków Komisji.
2. Finansowanie wywiadów środowiskowych.
3. Finansowanie biegłych sądowych.
4. Szkolenie członków Komisji.




           Przewodniczący 
    Rady Miejskiej w Brzegu 
            (-) Janusz Gil 





