
UCHWAŁA NR XX/146/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na rok  2013. 

 

 
      Na podstawie art. 41  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 
115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz.857 oraz z 2011 r. Nr 106, 
poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz.690) uchwala się, co następuje: 
 

 

      § 1.  Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XX/146/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 r. w 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013. 

 

 

          Zgodnie z art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2007 r. Nr. 70, poz. 473 z późn. 

zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań stosownie do 

art. 4 1 ust. 2 prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych  uchwalany corocznie przez radę gminy.  

           Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mia-

sta Chełmży na rok 2013 zwany dalej Programem stanowiący załącznik do uchwały 

skierowany jest do wszystkich osób zagrożonych, uzależnionych i współuzależnionych 

od alkoholu, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży. Dostosowany jest do specy-

fiki zagrożeń i uzależnień od alkoholu występujących na terenie naszego miasta. 

     Realizacja zadań  zawartych  w Programie ma służyć ma rozwijaniu i wspieraniu 

różnorodnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej  na rzecz profilaktyki alkoho-

lowej, w celu uświadomienia szkodliwości nadużywania alkoholu przez osoby z róż-

nych grup dysfunkcyjnych. 

     Popularyzowanie i prowadzenie życia w trzeźwości, zmiana dotychczas występują-

cego wzorca picia alkoholu i związanych z tym szkodliwych przyzwyczajeń w szcze-

gólności wśród dzieci i młodzieży to jeden z ważniejszych celów przedstawionego Pro-

gramu.  

     Projekt Programu na 2013 r. był konsultowany i zaakceptowany przez Miejską Ko-

misją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

    W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 
 
 
 



          Załącznik do uchwały  
          Nr XX/146/12 
          Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

 
 
 

Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na rok 2013 

  
 
WPROWADZENIE 
 
 

 Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych w gminie jest ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu        
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. 
zm.).  
     Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 i 2  ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do 
prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  alkoho-
lowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  
W szczególności zadania te obejmują: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-
nionych od alkoholu, 
2) udzielanie rodzinom,  w których występują problemy alkoholowe, pomocy  psycho- 
    społecznej 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 szcze-
gólności  dla  dzieci  i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sporto- 
  wych,    a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyj- 
  nych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej roz- 
    wiązywaniu problemów alkoholowych, 
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 
     napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży  oraz występowania przed sądem 
     w charakterze oskarżyciela publicznego, 
    Realizacja zadań, o których mowa powyżej jest prowadzona w postaci Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej 
Programem. 
     Podstawowym celem Programu jest profilaktyka uzależnień, czyli zapobieganie po-
wstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów, 
stosowanie skutecznych metod ich zwalczania, ograniczenie liczby nowych przypad-
ków uzależnień oraz terapia. 
     Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują 
zdrowy styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnio-



nych i ich rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzie-
ży w klubach sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne. 
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  
2013   określa  zadania  związane  z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i diagnozę problemów alkoholo-
wych występujących na terenie  miasta Chełmży.    
    Program na rok 2013  jest w dużej mierze kontynuacją sprawdzonych  i społecznie 
uzasadnionych zadań, realizowanych w latach ubiegłych. 
    Projekt Programu został skonsultowany i przyjęty przez Miejską Komisję  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Chełmży. 
 
 

I.  Dostępność napojów alkoholowych 
 
 
    Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XXXVI/285/01 z dnia 28 września 
2001  roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży jest: 
 
 1) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży                     -  50  punktów; 
 2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży                              -  30  punktów.                               
 
Obecnie na terenie miasta sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych  do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży prowadzi 47 placówek handlowych /sklepów/, w tym: 
 1) piwa i napojów  alkoholowych do  4,5%  zawartości alkoholu /nie limitowanych/                                                                                          

-    7 placówek; 
 2)  napojów alkoholowych powyżej  4,5 % /limitowanych/                    -  40 placówek. 
 
Natomiast  sprzedaż   napojów   alkoholowych   przeznaczonych  do  spożycia  
w miejscu sprzedaży  prowadzi  20 punktów  gastronomicznych,  w tym: 
 1)  piwa i napojów  alkoholowych do  4,5%  zawartości alkoholu /nie limitowa- 
      nych /                                                                                                       -   5 lokalach;                                                                                          
 2)  napojów alkoholowych powyżej  4,5 % /limitowanych/                        - 15 lokalach. 
 
Jak wynika z powyższego na terenie miasta usytuowanych jest 67 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych prowadzonych przez 61 przedsiębiorców.  
Statystycznie na dzień  30 czerwca 2012r  na 1 punkt sprzedaży alkoholu przypada  
223,1  mieszkańców. 
 
 
II. Diagnoza problemów alkoholowych na tle działań podejmowanych 
     w 2011 i 2012 roku     

         
     
    Większość osób spożywających alkohol robi to w sposób rozsądny, jednak istnieje 
pewna część społeczeństwa, która nadużywa alkoholu. Powoduje to dużą ilość szkód  
i zagrożeń w życiu rodzinnym i społecznym. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem 
nie ograniczają się wyłącznie do szkód u osób uzależnionych, lecz dotyczą także człon-
ków ich rodzin. Często żyją one w stanie stresu, co staje się przyczyną występujących   



u nich stałych zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współu-
zależnionych. 
     Podstawą do  opracowania zadań  zawartych w  Programie Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2013 r. jest  dokonana analiza problemów alkoho-
lowych, jakie występowały w  naszym mieście w 2011 r. i na przestrzeni  8  miesięcy 
2012 r. 
    Do najważniejszych problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu 
można zaliczyć następujące zjawiska: 
 1) samoniszczenie osób uzależnionych od alkoholu; 
 2) narażenie  zdrowia i  okaleczenie  rozwoju  psychofizycznego osób uzależnionych; 
 3) szkody materialne występujące w rodzinach, gdzie ma miejsce problem nadużycia 
     alkoholu; 
 4) dezorganizacja środowiska pracy; 
 5) naruszenia prawa  i porządku  przez osoby  nietrzeźwe. 
     Zapobieganie  tym zagrożeniom wymaga  systematycznej i właściwie zorganizowa-
nej  działalności w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
    Wymienione powyżej negatywne zjawiska, które dotykają całe rodziny są przedmio-
tem działań różnych instytucji działających na terenie miasta Chełmży. Wszystkie  dzia-
łania zawarte w Programie  mają doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów skutków 
nadużywania alkoholu. Należy zaznaczyć, że uzależnieniu od  alkoholu najczęściej to-
warzyszy bezrobocie, ubóstwo, bezdomność czy bezradność życiowa. Okazuje się, że 
bardzo niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach stało się spożycie napojów alkoho-
lowych przez  nieletnich, tj. wśród  młodzieży szkolnej. Dlatego zadania ujęte w po-
wyższym Programie skierowane są przede wszystkim do młodych osób, a w szczegól-
ności do  młodzieży  szkolnej z naszego miasta.  
     O rozmiarach występującego zjawiska, jakim jest uzależnienie od alkoholu,   świad-
czą przedstawione poniżej  informacje. 
  
     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej  Komisją, 
jako podstawowy cel wyznaczyła budowanie systemu pomocy dla osób uzależnionych 
oraz ich rodzin, w szczególności przez szeroko rozumianą profilaktykę  wśród  dzieci i 
młodzieży. 
Głównym celem działania Komisji jest profilaktyka i zapobieganie powstawania  pro-
blemów  związanych z uzależnieniem, przez zmniejszenie ich rozmiarów. Jednym z 
podstawowych celów jest budowanie systemu  pomocy dla osób  borykających się z 
uzależnieniem alkoholowym i ich rodzin oraz wyeliminowanie ryzykownych  zachowań 
dzieci i młodzieży. 
Miejska Komisja  działa w następujących zespołach: 
1)  zespół  d/s motywowania leczenia; 
2)  zespół  d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3)  zespół  d/s profilaktyki szkolnej; 
4)  zespół  d/s kontroli rynku napojów alkoholowych. 
 
     W 2011 r. i 2012 r. MKRPA prowadziła stały system informacji dot. działań podej-
mowanych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  mający 
służyć  młodzieży z terenu miasta. Łącznie przeprowadzono 6 pogadanek i odczytów, w 
których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych oraz  
młodzież zrzeszona w  klubach sportowych z terenu naszego miasta. 
 



     W ramach działań Komisji prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, 
obsługiwany przez jej członków. 
Do Punktu w 2011 r. zgłosiło się: 
 1)  uzależnionych od alkoholu  po raz pierwszy                                            -   29  osób; 
 2)  po raz drugi  i następny                                                                             -  44 osoby; 
 3) współuzależnionych                                                                                   -  55   osób; 
 4) dobrowolnie na  leczenie                                                                           -     5   osób. 
W 2012 r. skorzystało z pomocy: 
 1) uzależnionych od alkoholu po raz pierwszy                                             -   17   osób; 
 2) po raz drugi i następny                                                                              -   22 osoby; 
 3) współuzależnionych                                                                                  -   18  osób; 
 4) dobrowolnie na leczenie                                                                            -     4 osoby.  
Większość z nich decydowała się na terapię w Poradni Odwykowej w Chełmży.  
 
     Do Sądu Rodzinnego w Toruniu, w 2011 r. Komisja sporządziła 4 wnioski  o wyda-
nie  nakazu przymusowego leczenia oraz nadzoru kuratora. Odbyło się 9 rozpraw sądo-
wych, w których uczestniczyli członkowie Komisji.  
Przeprowadzono 30 rozmów telefonicznych w sprawie nadużywania alkoholu  z oso-
bami bliskimi z uzależnionym. Natomiast w 2012 roku do Sądu Rodzinnego Komisja 
sporządziła 1 wniosek o przymusowe leczenie i nadzór kuratora. Przeprowadzono         
9 rozmów telefonicznych z osobami bliskimi  uzależnionych od alkoholu. 
     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje  
z Ośrodkami Odwykowymi w Czerniewicach i Świeciu oraz Miejskim Ośrodkiem Edu-
kacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu.  Współpraca polega na ustaleniu terminów 
terapii dla osób uzależnionych. Na leczenie w ośrodkach odwykowych w Czerniewi-
cach i Świeciu w 2011 r. wyraziło zgodę  5 osób i  w  2012r.  4 osoby. 
     W ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
działa Punkt Terapeutyczny prowadzony przez wykwalifikowanego psychoterapeutę. 
Praca terapeuty opiera się na niesieniu pomocy psychologicznej w szczególności dzie-
ciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom. 
      Łącznie w  Punkcie Terapeutycznym w 2011 r. udzielono porad 192 osobom,  
 dotyczyły one w szczególności następujących obszarów pomocy: 
1)  interwencyjno – motywacyjnych, mających na celu wzbudzenie i podtrzymanie mo- 
     tywacji do podjęcia decyzji odnośnie leczenia odwykowego  
      -  skorzystało 25 osób;     
2) skierowania członka rodziny uzależnionego od alkoholu na terapię - praca nad 
    określeniem strategii interwencji kryzysowej w rodzinie z problemem alkoholowym, 
     poradnictwo prawne w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości     
     - skorzystało 7 osób; 
3) eliminacji problemów osobistych, wsparcia psychologicznego, zapobiegania nawro- 
    tom, wzrostu poczucia własnej wartości itp. 
       - skorzystały  22 osoby będących w dłuższej abstynencji, absolwenci oddziałów 

psychoterapii uzależnień, bądź członkowie grup wsparcia;  
4)  pracy terapeutycznej nad aspektami utrudniającymi życie codzienne, a mającymi 

swe źródło w wychowaniu się w rodzinie alkoholowej 
      -  skorzystały 2 osoby z syndromem DDA.  
 
Natomiast w 2012 r. udzielono porad 55 osobom, dotyczyły one w szczególności nastę-
pujących obszarów pomocy: 
1)  interwencyjno - motywacyjnych mających na celu wzbudzenie i podtrzymanie mo- 



 
 tywacji do podjęcia decyzji odnośnie leczenia odwykowego  
      -  skorzystało 4 osób;    
 2)  skierowania członka rodziny uzależnionego od alkoholu na terapię – praca 
       nad określeniem strategii interwencji kryzysowej w rodzinie z problemem  
       alkoholowym, poradnictwo prawne w zakresie ustawy o wychowaniu  
      w trzeźwości 
    - skorzystało 10 osób; 
 3) eliminacji problemów osobistych, wsparcia psychologicznego, zapobiegania nawro-

tom, wzrostu poczucia własnej wartości itp. 
       - skorzystało  15 osób będących w dłuższej abstynencji, absolwenci oddziałów psy-

choterapii uzależnień, bądź członkowie grup wsparcia  
4)  pracy terapeutycznej nad aspektami utrudniającymi życie codzienne, a mającymi 

swe źródło w wychowaniu się w rodzinie alkoholowej 
      -  skorzystały 2 osoby z syndromem DDA.  
     W dużej mierze uczestnikami sesji terapeutycznych jest młodzież szkolna.              
W związku z tym prowadzone są grupowe zajęcia, mające na celu kształcenie umiejęt-
ności asertywnego odmawiania picia alkoholu, czy zażywania środków psychotropo-
wych. Rodzinom borykającym się z problemem uzależnienia udzielana jest pomoc, in-
formacja na temat uzależnienia, możliwościach leczenia i form pomocy członkom ro-
dzin. 
    W Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu działającej przy Niepublicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej “Przychodnia Chełmżyńska w Chełmży“ osobom uzależnio-
nym i współuzależnionym porad udziela lekarz oraz  terapeuta. 
w 2011 r.: 
 1) przyjęto 235 osoby w tym: 
     - 34    osoby zgłosiły się po raz pierwszy, 
     - 209 osób po raz  drugi i następny. 
 2) na leczenie odwykowe do oddziału całodobowego skierowanych zostało  
      5  osób. 
Stała grupa terapeutyczna liczyła  40 osób. 
Natomiast w 2012 r.: 
1) przyjęto 177 osób, w tym: 

- 14 osób zgłosiło się po raz pierwszy,  
      - 163 osoby  po raz  drugi i następny. 
2) do oddziału całodobowego skierowanych  zostało  5 osób. 
Poradnia w ramach  leczenia odwykowego dotychczas nie skierowała  do całodobowe-
go środka odwykowego żadnej osoby. 
     W celu podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z uza-
leżnieniem, Komisja współpracuje na bieżąco z Powiatową i Miejską Biblioteką Pu-
bliczną  i prasą lokalną. 
      Biblioteka w 2011 roku w ramach Programu Bezpieczna Chełmża przeprowadziła 
anonimową ankietę w chełmżyńskich szkołach. Na 377 ankietowanych uczniów ( do 18 
roku życia) 185  stwierdziło, że nie ma problemów  z nabyciem napojów alkoholowych 
na terenie miasta. Najczęściej alkohol nabywany jest w sklepach. 
    Zasadnicze działania MKRPA w ramach edukacji publicznej obejmują przedsięwzię-
cia o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i profilaktycznym. 
  
 
 



 
     W Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży z  różnych form pomocy,  
w których występował problem alkoholowy  w 2011 r. korzystało 129 osób. Natomiast  
w okresie  od 1 stycznia  do  31 sierpnia br. pomoc taka została udzielona 94 osobom. 
Były to następujące  formy pomocy:  
 
                                                                2011                             2012 
 
 1)  zasiłki  stałe                                         19                                  18 
 2)  zasiłki okresowe                                   38                                  37 
3) zasiłki celowe                                      54                                  30 
4) kolonie dla dzieci                                  7                                    2 
5) opłata za schronisko                            11                                    7 
 
 
 
 
 
    Komisariat Policji w Chełmży – funkcjonariusze Policji oraz członkowie MKRPA 
wraz ze Strażą Miejską dokonują  kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia zarówno w 
miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży. Samodzielne działania Komisariatu 
Policji w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
przedstawia poniższe zestawienie: 
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  Ujawnio- 
    nych 

  wykroczeń         

 
 
  Udzielo- 
    nych  

   pouczeń  

 
  
Nałożonych 

m  mandatów  

 
 
Sporz.wniosków 
o ukaranie  

2011     45 - 45 - 20 
2012 

( 8 miesięcy) 
 
        43 

 
          - 

 
       43 

 
          -            

 
30 

 
 
 
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chełmży do Izby Wytrzeźwień Miejskiego 
Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu przewieźli: 
w 2011 r. - 322 osoby w stanie nietrzeźwym, 
w 2012 r  - 241 osób w stanie nietrzeźwym. 
 
 
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa  
i spokoju w mieście w stosunku do osób nietrzeźwych podjęli następujące działania: 
 
 



 
 
 
 

Rok 

                                        Ilość   

 

         Kontrolo-
wanych  
punktów 
alkohol. 

 

         Ujawnio-
nych wy-
kroczeń 

ka       

         Udzielo-
nych pou-
czeń 

 
 
Nałożonych 
mandatów  

 

 Sporządzonych 
wniosków o 
ukaranie 

2011r     1 094 388 336 52 - 
2012r 

( 8 miesięcy ) 
       836 331       293 38 - 

 
 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chełmży do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrod-
ka Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień  w Toruniu  przewieźli; 
w 2011 r.  –   8  osób  w stanie nietrzeźwym, 
w 2012 r.  –  20 osób  w stanie nietrzeźwym. 
 
 
     Pobyt osób będących pod wpływem alkoholu  z terenu miasta  w Izbie Wytrzeźwień 
Miejskiego Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu w 2011 r. i 2012 r. 
przedstawia się następująco: 
 
 

 
 
 
   

 
 
Liczba osób przebywa-

jących w Izbie Wy-
trzeźwień 

 
 
    po raz  
  pierwszy 

 
 
  po raz 
  drugi  

 
 
i  więcej 

     2011 340 276 33 31 
     2012 
( 8 miesięcy ) 

 
312 

         
        262  

 
23 

         
         27 

 
 
Zestawienie ilościowe  pobytów w/g  powodów zatrzymania 
 

 
 
                                

 
 

2011  

 
 
       2012  
( 8 miesięcy) 

leżał w miejscu publicznym 63          85 
awantura w miejscu publicznym 51          51 
awantura domowa 191        143 
zgorszenie w miejscu publicznym -            6 
zagrożenie życia i zdrowia 34          26 
nietrzeźwy w miejscu pracy -            1 
wykroczenie pod wpływem alkoholu 1            - 
 340         312 



 
Zestawienie przedziałów wiekowych 
 
 
 2011 r. od  1.01.12 r. do  30.09.12 r. 
         Wiek mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

od 15 do 17 lat    2 - 1 - 
od 18 do 24 lat   20 2 14 - 
od 25 do 29 lat   31 2 27 2 
od 30 do 40 lat             66 5 80 7 
od 41 do 50 lat             68 9 51 8 
powyżej 51 lat 122           13 102 20 

         Łącznie :                 309                        31                       275                       37             
 
Dominującą grupą społeczną, którzy byli pacjentami Miejskiego Ośrodka Edukacji, 
Profilaktyki i Uzależnień byli bezrobotni oraz emeryci.  
W liczbach przedstawia  się to następująco: 
w 2011 r.  na  340 osób przebywających w Ośrodku; 
- 243 osób to bezrobotni,  
- 61 osób to emeryci i renciści, 
- 36 pozostałe grupy społeczne.  
w 2012 r. na  312 osób przebywających w Ośrodku; 
- 232 osób to bezrobotni,  
- 46 osób to emeryci i renciści, 
- 34 pozostałe grupy  społeczne.  
    Analizując powyższe dane można stwierdzić, że  w stosunku do ubiegłego roku licz-
ba osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień i za 8 miesięcy 2012 r.  kształtuje się na 
podobnym poziomie.  
 
     Zagrożenie  jakim jest choroba alkoholowa jest ważnym problemem społecznym w 
Chełmży. Dotyka ona najczęściej  osoby samotne, pozostające  bez pracy oraz emery-
tów i rencistów.   
        Mając więc na uwadze troskę o zmniejszenie szkód społecznych i ekonomicznych 
wywołanych nadużywaniem alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2013 skierowany jest do całej społeczności miesz-
kańców naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia aby dać 
mu dobry wzorzec życia bez alkoholu. 
        Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzupełniony o doświadczenia 
zdobyte w trakcie jego corocznej realizacji. Wskazuje, że należy kontynuować podjęte 
działania. Zwraca się uwagę na świadome, celowe planowanie zadań w Miejskim Pro-
gramie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych angażując w to wiele grup i podmio-
tów na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu poprzez wzrost świadomości społecznej, 
zmianę zachowań i postaw wobec problemów alkoholowych. 
  
Partnerami samorządu w realizacji Programu są: 
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3) Komisariat Policji, 
4) Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Nr 1, 



5) Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży, 
6) Miejski Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu 
7) kluby sportowe, 
8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży. 
 
     Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest z bu-
dżetu miasta z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych.   
na 2013 r. Planowana   kwota na realizację Programu w 2013 roku  wynosi  261.340 zł. 
  
 

III. Działania zwi ązane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  
       i ich realizacja w 2013 roku: 

 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-

leżnionych od alkoholu i ich rodzin. 
  

 
 Nazwa zadania 

 
Podmiot  

realizujący 
 

 
1) kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do 

podjęcia i kontynuowania leczenia odwykowego – sesje, 
dofinansowanie kosztów przejazdów, opłata sądowa; 

 
2) prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych 

dla osób po wytrzeźwieniu doprowadzonych z terenu mia-
sta Chełmży; 

 
3) wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych; 
 
4) szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków MKRPA i 

innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości; 

 
5) prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych grup ludności 

z dziedziny uzależnień; 
 
6) współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w 

Czerniewicach i w Świeciu obejmująca m. in. dofinanso-
wanie zajęć terapeutycznych dla osób zainteresowanych 
problemem alkoholowym w rodzinie; 

 
7) wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych 

przez ośrodki lecznictwa odwykowego tj. Dzień Dziecka, 
gwiazdka itp; 

 
8) współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie prewen-

cji i profilaktyki ograniczenia dostępności alkoholu; 

 
MKRPA 
MOPS 

 
 

Izba Wytrzeźwień 
przy MOEPiU 

w Toruniu 
 

MKRPA 
 
 

 
 MKRPA 

 
 

MKRPA 
 
 

MKRPA 
 
 

 
 

MKRPA 
 
 
 

Komisariat Policji,  
MKRPA 



 
9) inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mają-

ce wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

 
 
        MKRPA. 

 

 
 
   2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  
 

 
 Nazwa zadania 

 
Podmiot  

realizujący 
 

 
1) rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z 

ochrony przed przemocą; 
 
2)  partycypacja w kosztach prowadzenia  świetlicy  dla dzieci 

i młodzieży, pochodzących z rodzin, w których występują 
problemy alkoholowe; 

 
3) zjazd trzeźwościowy i zajęcia terapeutyczne - Świecie;  

 
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnio-

nych i ich rodzin; 
 
5)  pomoc prawna (koszty przejazdu prawnika);  
 
6) inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku w za-

kresie udzielania pomocy rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe. 

 

 
MKRPA 

 
 

MOPS 
Caritas Diecezji  

Toruńskiej 
 
           MKRPA 
 
           MKRPA 
 
 
            MKRPA 
 
 
            MKRPA 

 
    3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i  edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,  
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, wspieranie prowadze-
nia szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, dofinansowanie szkoleń 
i kursów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

Realizujący 
  
1) informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub 

rozplakatowanie informacji o możliwości uzyskania pomo-
cy w zakresie: 
 

 
MKRPA 

 
 
 



a) lecznictwa odwykowego, 
b) porad prawnych, 
c) terapii członków rodzin osób uzależnionych; 
 

2) informowanie o skutkach choroby alkoholowej, między in-
nymi poprzez: zakup literatury fachowej z zakresu psycho-
logii wspomagającej pracę z dziećmi i dorosłymi, zakup pla-
katów i innych wydawnictw, współpraca z TV kablową; 

 
3) prowadzenie stałego systemu informacji dot. działań podej-

mowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych( np. prelekcje, wykłady, informacje w 
prasie i  TV kablowej, itp. ); 

 
4) wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu pro-

mowanie trzeźwego stylu życia, np. wspieranie imprez ple-
nerowych, a w szczególności: Pikniku Rodzinnego – Święto 
Trzeźwości, zjazdów trzeźwościowych 

     m. in. do Lichenia, Częstochowy, Świecia ( w tym ko-  
     szty transportu ); 
 
5) organizacja kolonii, półkolonii, imprez okolicznościowych 

tj. choinka dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych; 
 
6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 

edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży przy użyciu  interne-
tu;  

 
7)  prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci 
    i młodzieży: 

a) zorganizowanie dla uczniów spektakli teatralnych o 
tematyce profilaktyki uzależnień, organizowanie spo-
tkań dla rodziców i uczniów ze specjalistami od  profi-
laktyki uzależnień, zorganizowanie uroczystości Dzień 
Szkoły Bez Przemocy ( akcja ogólnopolska ) jako pod-
sumowanie działań pod hasłem „ Szkoła bez przemocy 
”- konkursy; 

 
b) przedstawienia profilaktyczne wybrane z oferty teatru, 

prowadzenie godzin wychowawczych poruszających 
problematykę zawartą w Programie profilaktycznym, 
konkurs profilaktyczny dotyczący uzależnień; 

 
      c)  zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-

bilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 
udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej; 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej; wspomaganie działalności  instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwią 
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            MOPS 

   Caritas Diecezji  
Toruńskiej 

 
Caritas Diecezji  

Toruńskiej 
 
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa  
          Nr 2 

 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 

 
 
 
Szkoła Podstawowa 
           Nr 5 
 
 
 



 
 
               zywaniu problemów alkoholowych; 
 
     d)   realizacja zajęć o treściach profilaktycznych podczas 

ferii zimowych, wyjazd z grupą uczniów z rodzin ubo-
gich, konkurs o treści profilaktycznej podczas Szkol-
nego Dnia Wiosny, Teatr profilaktyczny lub wykład 
dla rodziców w ramach pedagogizacji rodziców; 

 
     e)     organizowanie  konkursów nt. profilaktyki uzależnień, 

organizowanie tematycznych spotkań na godzinach 
wychowawczych, spotkanie z terapeutą dla uczniów, 
zorganizowanie spektaklu profilaktycznego pt.: „ 
Gdzie ja jestem ”; 

 
     f)     kontynuowanie zadań o charakterze edukacyjno – profi-

laktycznym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych;  
 
  8) prowadzenie punktu profilaktycznego  przy          
      klubach  sportowych : 
      a) Klub Sportowy „ Grom ”, 
      b) Klub Sportowy „ Legia”, 
      c) Klub Sportowo–Turystyczny’ Włókniarz”, 
      d) CHTW  1927; 
 
  9) wzbogacanie wiedzy na temat problemów związanych 
      z nałogiem, prelekcje multimedialne – zakup materia- 
      łów multimedialnych, nowości wydawniczych na temat 
      profilaktyki uzależnień, konkurs plastyczno-literacki 
     „Masz tylko jedno życie ”, Koncert muzyczny „Czy 
     można dobrze się bawić bez alkoholu ”; 
 
10) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno – 

edukacyjnej wśród uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz rodziców - zajęcia grupowe i warsztaty. 

 

 
 
 
 
Gimnazjum Nr 1 
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       4.Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych, w szczególności: 

1)  realizacja Programu Bezpieczne Miasto  i Razem bezpieczniej; 
2)  prowadzenie spotkań i pogadanek w szkołach z  funkcjonariuszami  Policji. 

 5. Udział  w ogólnopolskich i lokalnych  kampaniach  na rzecz  przeciwdziałania  alko-
holizmowi. 
 
 
 
 



 
IV.  Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
 
   1.  Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za reali-
zację zadań zawartych w Programie i uczestnictwo w posiedzeniach Komisji  przysłu-
guje  miesięczne wynagrodzenie, które określa   Burmistrz Miasta. 
   2. Wiceprzewodniczący pełniący funkcję przewodniczącego przez okres dłuższy niż 
jeden miesiąc kalendarzowy otrzymuje wynagrodzenie określone dla Przewodniczące-
go. 
   3. Miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje jeśli: 
 1) osoba uprawniona nie uczestniczyła w więcej niż w połowie odbytych posiedzeń; 
 2) w danym miesiącu nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji. 
   4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest zawarta umowa zlecenie. 
 

 

 

V. Harmonogram  wydatków  na  2013 rok                    
 
 
1. Niebieska Linia                                                                            800,00 zł.  
2. Dotacja celowa na punkty profilaktyczne 
    przy klubach sportowych                                                       80.000,00 zł. 
3. Składki na ubezpieczenia społeczne            2.000,00 zł. 
4. Wynagrodzenia członków MKRPA                     44.760,00 zł. 
5. Zakup energii, wody, gazu                         7.000,00 zł. 
6. Zakup usług dostępu do sieci Internet                          700,00 zł. 
7. Opłaty z tyt. usług telek. telefonii stacjonarnej                          1.500,00 zł. 
8. Różne opłaty i składki (wnioski do sądu)                                     400,00 zł. 
9. Zakup materiałów i wyposażenia                      13.000,00 zł. 
10. Zakup usług pozostałych                       61.180,00 zł. 
11. Izba Wytrzeźwień             50.000,00 zł. 
 
                                                 Łącznie:                                       261.340,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


