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Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na rok 2016 dla Miasta Tomaszów Lubelski zwany dalej Programem odpowiada zadaniom 
nałożonym na gminy przepisami:  
1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)  
2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124  

z późn. zm.)  
3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)  
 

Ponadto, przy opracowywaniu tego Programu posłużono się lokalną diagnozą problemów 
alkoholowych, jak również uwzględniono zasoby, jakimi dysponuje miasto do realizacji 
omówionych poniżej zadań. 
Program na 2016 rok określa lokalną strategię oraz podstawowe kierunki działań w zakresie 
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania 
alkoholu i zażywania narkotyków. Przy opracowaniu Programu korzystano z „Rekomendacji 
do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” zalecanych przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Za opracowanie i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Burmistrza 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
w Tomaszowie Lubelskim.  
 

Rozdział 2. 
Cele i założenia Programu 

 
Program zakłada wielostronne oddziaływania, których głównym celem jest zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenie rozmiarów 
szkód związanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzenie warunków do 
zwiększania potencjału podmiotów lokalnych prowadzących działalność w tej sferze.  
 
 

Rozdział 3. 
Priorytetowe zadania 

 
1. Rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu informowanie o problemach i szkodach 

oraz zachowaniach ryzykownych związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu oraz 
używaniem narkotyków, a także o konsekwencjach takich zachowań. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, w szczególności poprzez 
upowszechnianie i wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu. 

3. Zwiększanie dostępności i jakości szkolnych programów profilaktycznych w celu poszerzania 
wiedzy dzieci i młodzieży na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych. 

4. Wspieranie działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego 
Świetlicy Środowiskowej "Krokus". 

5. Wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu. 



6. Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych poprzez kontrolę liczby i usytuowania 
punktów sprzedaży. 

7. Systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących 
sprzedawców alkoholu, w szczególności dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
niepełnoletnim. 

8. Prowadzenie sesji szkoleniowych dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

9. Kontrolowanie zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych. 
10. Zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób 

uzależnionych/pijących szkodliwie i członków ich rodzin doznających szkód z tego 
powodu. 

11. Zwiększanie dostępności pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej dla rodzin 
doświadczających problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. 

12. Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do leczenia oraz 
zwiększanie kompetencji członków komisji w zakresie motywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego. 

13. Wspieranie organizacji pozarządowych i środowisk młodzieżowych w organizowaniu różnych 
form pracy mającej na celu ograniczanie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom 
niepełnoletnim oraz promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji, a także 
przeciwdziałanie narkomanii i przemocy. 

 
Rozdział 4. 

Zadania szczegółowe 
 

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia osób uzależnionych. 
2. Wspieranie i motywowanie placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie 

Tomaszowa Lubelskiego do podejmowania działań profilaktycznych odpowiadającym 
potrzebom dzieci i młodzieży do nich uczęszczających 

3. Finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie     
i członków ich rodzin doznających szkód z tego powodu. 

4. Wdrażanie programów terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu 
lub od narkotyków. 

5. Organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie 
uzależnień. 

6. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane                      
z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej.  

7. Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do podjęcia 
leczenia odwykowego - pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych psychiatrę    
i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

8. Współfinansowanie działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia 
Dziennego Świetlicy Środowiskowej "Krokus".  

9. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i  młodzieży z terenu miasta 
z rodzin dysfunkcyjnych.  

10. Udzielanie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym porad, konsultacji i wsparcia 
terapeutycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.  

11. Wspieranie działalności grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych. 
12.  Zwiększanie kwalifikacji osób mających w swojej pracy kontakt z osobami uzależnionymi 

poprzez  organizowanie szkoleń. 



13.  Prowadzenie dla rodziców warsztatów kształtujących umiejętności rodzicielskie                          
i wychowawcze. 

 
II.  Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej           

w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 

 
A. Profilaktyka  

1. Wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki wobec dzieci i młodzieży. 
2. Realizowanie programów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli i rodziców, mających 

na celu  wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji związanych z substancjami psychoaktywnymi. 

3. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w tym 
 organizowanie turniejów sportowych w okresie ferii i wakacji.  

4. Wspieranie lokalnych imprez i koncertów promujących zdrowy, trzeźwy styl życia - 
propagujących zwłaszcza wśród młodzieży postawy wolne od używek i przemocy. 

5. Organizowanie konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień. 
 

B. Edukacja Publiczna 
1. Sporządzanie lokalnych diagnoz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów 

alkoholowych oraz związanych z narkomanią w Tomaszowie Lubelskim.  
2. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień 

mających na celu w szczególności zmniejszenie liczby kobiet w ciąży pijących alkohol. 
3. Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem 
narkomanii (Zachowaj  Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę, Narkotyki? To mnie nie 
kręci). 

4. Opracowywanie, wydawanie i zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

5. Publikowanie w mediach informacji o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu          
i używaniem narkotyków. 

6. Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej, związanej z promowaniem trzeźwości kierowców. 
7. Propagowanie traktowania uzależnienia od alkoholu jako choroby w celu zmiany postaw 

piętnujących alkoholików, w postawy skłaniające ich do podjęcia leczenia. 
 

C. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zapewnienie 
działalności Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych. 

1. Wspieranie działalności środowisk samopomocowych oraz stowarzyszeń (Klub Abstynenta 
„Promyk”, Tomaszowskie Towarzystwo Trzeźwościowe, Grupy AA i AL. – ANON) 
pomagającym osobom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. 

2. Zabezpieczenie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń 
dla członków Komisji i pełnomocnika d.s. profilaktyki uzależnień oraz dofinansowanie 
niektórych kosztów realizacji Programu przez Urząd Miasta. 

3. Wspieranie organizacji pozarządowych skupiających osoby uzależnione i ich rodziny 
poprzez dofinansowanie działań integracyjnych podtrzymujących proces terapii osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 
 

D. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu. 
1. Prowadzenie działań umożliwiających diagnozę stanu faktycznego związanego z dostępem 



alkoholu dla osób małoletnich. 
2. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów sprzedających 

napoje alkoholowe, w szczególności pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom niepełnoletnim. 

3. Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie stosowania na terenie Tomaszowa 
Lubelskiego przepisów prawa dotyczącego obrotu napojami alkoholowymi oraz związanych 
z zakazem reklamy i   promocji napojów alkoholowych, w szczególności skierowanej 
do młodzieży. 

4. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu prawnych regulacji 
dotyczących sprzedaży alkoholu niepełnoletnim, a także umiejętności odmawiania im sprzedaży 
napojów alkoholowych. 
 

III.  Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za wykonanie konkretnych zadań na 
podstawie umowy zlecenia. 

2. Za wykonywanie funkcji, członkowi Komisji, przysługuje dieta w wysokości 90 zł. za 
każdorazowy udział w jej posiedzeniu. 

3. Za przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnienia biegły otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 120 zł. za jedno badanie. 

4. W razie potrzeby Komisja może zapraszać do udziału w pracach, kompetentnych 
biegłych i specjalistów oraz wnioskować do Burmistrza Miasta o zlecenie im wykonania 
niezbędnych czynności. 

 
Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 
 

1.  Zadania Programu realizuje Urząd Miasta Tomaszów Lubelski poprzez: 
a/ działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
b/ realizację zadań merytorycznych Programu przez Pełnomocnika Burmistrza              

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 
c/ powierzanie realizacji zadań organizacjom i jednostkom, o których mowa w przepisach 

ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w trybie otwartych konkursów ofert, 
d/ zakup i zlecanie usług z zastosowaniem procedury zamówień publicznych. 

2. Zasady finansowania zadań ujętych w Programie: 
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań ujętych w Programie 
określa uchwała budżetowa na 2016 rok.  


