
UCHWAŁA NR XXII/639/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok” 

Na podstawie podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t., zm. Nr 115, poz. 793, 
Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. 
poz. 405); Rada Miasta Szczecin uchwała, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/450/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok” 
zmienionej Uchwałą Nr XXI/600/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. Pkt „F. Cele główne, szczegółowe i zadania. 

II cel główny: Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na rzecz mieszkańców Miasta 
Szczecin w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu, a także wspierania podmiotów 
w ich realizacji” otrzymuje brzmienie: 

 
„Cele szczegółowe Zadania i metody realizacji Kwota Wskaźniki 

1. Organizacja działań profilaktycznych (w  tym 
zajęć: rekreacyjnych, sportowych,  kulturalno – 
oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako 
formy zagospodarowania czasu wolnego, 
alternatywy wobec nudy i stosowania substancji 
psychoaktywnych. 

283 400 zł 

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży – podopiecznych MOPR, połączonego 
z profilaktyką uzależnień od środków 
psychoaktywnych w formie kolonii 
i półkolonii pod hasłem „Akcja Lato 2012”. 
Realizacja: 
- otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych. 

800 000 zł 

3. Spotkanie trzeźwościowe AA, Al.-Anon, DDA 
odbywające się w Rokitnie k/Gorzowa 
Wielkopolskiego w okresie od 02.03.2012 
do 04.03.2012 roku. 

9 430 zł 

4. Dofinansowanie zadań związanych 
z profilaktyką uzależnień realizowanych 
w lokalnych instytucjach kultury. 
Realizacja: 
- miejskie jednostki kultury. 

133 500 zł 

5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego. 
Realizacja: 
- otwarte konkursy ofert dla organizacji 
pozarządowych. 

802 000 zł 

1. Liczba podmiotów 
realizujących zadania; 
2. Liczba osób korzystających 
z zajęć; 
3. Ocena innowacyjności 
i atrakcyjności zajęć; 
4. Liczba zatrudnionych 
specjalistów niezbędnych do 
przeprowadzenia programów 
profilaktycznych; 
5. Liczba uczestników 
programów profilaktycznych. 

1. Realizacja tzw. 
profilaktyki alternatyw 
angażującej dzieci 
i młodzież 
w alternatywne 
formy spędzania czasu 
wolnego. 

6. Dofinansowanie zajęć sportowych 
prowadzonych w ramach programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. 

976 014 zł 1. Liczba i rodzaj zajęć 
proponowanych w ramach 
realizacji zadania; 

——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: 4B8E72A4-7F01-4E8D-97E3-42078DF95AD5. Podpisany



Realizacja: 
- Wydział Oświaty. 

2. Liczba uczestników; 
3. Liczba zatrudnionych 
animatorów sportowych; 
4. Liczba placówek 
oświatowych uczestniczących 
w programie. 

2. Działania 
profilaktyczne na rzecz 
rodzin i dzieci 
zagrożonych zespołem 
FAS (Płodowy Zespół 
Alkoholowy). 

1. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin 
oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym 
Zespołem Alkoholowym (skrót FAS). 

120 000 zł 1. Liczba placówek 
prowadzących terapię dla 
dzieci i rodzin z FAS 2.Liczba 
rodzin korzystających 
z oferty; 
3. Liczba dzieci objętych 
terapią; 
4.Liczba wykonanych diagnoz 
i przeprowadzonych terapii. 

1. Zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych 
materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism 
specjalistycznych związanych z realizacją zadań 
określonych w programie. 
2. Kontynuacja kampanii profilaktycznej 
pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012” adresowanej 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności 
lokalnej. 
3. Kontynuacja autorskiego programu 
profilaktycznego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
„Trzeźwa młodość – Jasna Przyszłość” 
adresowanego do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 
4. Kontynuacja kampanii „Postaw na rodzinę”. 
5. Przystąpienie do kampanii profilaktycznej pt. 
„Pozory mylą, dowód nie”. 

3. Inicjowanie, 
organizowanie 
i współuczestnictwo 
w kampaniach 
społecznych oraz 
przedsięwzięciach 
edukacyjno-
informacyjnych 
w zakresie 
problematyki 
uzależnień, picia 
ryzykownego 
i szkodliwego, w tym 
przeciwdziałania 
nietrzeźwości 
kierowców, a także 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

6. Współpraca ze środkami masowego przekazu. 
Realizacja: 
- Wydział Spraw Społecznych (WSS), 
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej 
(BKSiM), 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (GKRPA). 

72 400 zł 1. Liczba bezpośrednich 
i pośrednich odbiorców 
działań kampanijnych; 
2. Liczba i rodzaj 
prowadzonych kampanii 
społecznych; 
3. Liczba i rodzaj zakupionych 
i przekazanych beneficjentom 
materiałów oświatowych.”. 

2. Pkt „F. Cele główne, szczegółowe i zadania. 

III cel główny: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 
sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego” pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
1.Podejmowanie akcji kontrolnych przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec 
podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 
pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wysokość 
środków została 
wskazana 
w wynagrodzeniac
h członków 
GKRPA. 

„1.Kontrole 
przestrzegania 
zasad obrotu 
napojami 
alkoholowymi. 

2. Wykonywanie lustracji oraz wydawanie postanowień 
o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi 
w Uchwale Rady Miasta Szczecin. 

28 766 zł 

1.Ilość wykonanych 
lustracji; 
2.Ilość wydanych 
postanowień; 
3.Liczba kontroli 
planowanych; 
4.Liczba kontroli 
interwencyjnych; 
5.Liczba wniosków 
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3. Prowadzenie cyklicznych akcji z: Policją, 
przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Strażą Miejską o charakterze 
prewencyjno-edukacyjnym 

 

Realizacja: 
pkt.1-3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 

o cofnięcie zezwolenia 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 
6.Liczba nałożonych 
mandatów.” 

3. Pkt „G. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok” ppkt. 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

 
„1. Dofinansowanie (dotacja podmiotowa z budżetu) dla 

Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Szczecinie. Dotacja celowa z budżetu 
dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych (konkursy dla zakładów opieki 
zdrowotnej rozszerzające zakres: terapii uzależnień, 
badania okresowe oraz terapię podtrzymującą). 
Dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką 
uzależnień realizowanych w lokalnych instytucjach 
kultury. 

WSS, OTUA, ZOZ-y, miejskie 
jednostki kultury 

386 500 zł Cały rok 

4. Zakup usług pozostałych, zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek, zakup materiałów 
i wyposażenia, współpraca z mediami. 

WSS, BKiM, GKRPA 94 500 zł Cały rok”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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