
UCHWAŁA NR XXI/172/20 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021. 

 

 

    Na podstawie art. 4
1 

ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2019 r. poz. 2277) uchwala  się,  

co następuje: 

 

 

    § 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok  2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                  Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 
do uchwały nr XXI/172/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok  2021. 

 

 

 

      
     Zgodnie z art. 4

1 
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                                                                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2019 r. 

poz. 2277) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.  

     Stosownie do art. 4
1
 ust. 2 realizacja zadań prowadzona jest w oparciu o 

postanowienia zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  

problemów alkoholowych, który stanowi część Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Miasta Chełmży na lata 2020 – 2025, uchwalanym 

corocznie przez radę gminy.  

      Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

miasta Chełmży na rok 2021 zwany dalej Programem skierowany jest do 

wszystkich mieszkańców naszego miasta zagrożonych, uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu, w szczególności do dzieci i młodzieży. 

Dostosowany jest do specyfiki zagrożeń i uzależnień od alkoholu występujących na 

terenie naszego miasta. 

     Realizacja zadań zawartych w Programie ma służyć rozwijaniu i wspieraniu 

różnorodnych form działalności edukacyjnej, sportowej bądź kulturalnej na rzecz 

profilaktyki alkoholowej. Celem tych wszystkich działań jest uświadomienie 

szkodliwości nadużywania alkoholu przez osoby zamieszkujące na terenie miasta 

Chełmży wywodzące się z różnych grup społecznych. 

     Projekt Programu na 2021 r. był konsultowany i zaakceptowany przez Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Załącznik  

         do uchwały nr XXI/172/20 

                                                                                                       Rady Miejskiej Chełmży 

                                                                                                       z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na rok 2021 
  
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  2019 r. poz. 2277).  

     Zgodnie z zapisami art. 4
1
. ust. 1 i 2  ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do 

prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  

W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy  

psychospołecznej 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 szczególności  

dla  dzieci  i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 

napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

    Realizacja zadań, o których mowa powyżej jest prowadzona przy pomocy Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej 

Programem, uchwalanego corocznie. 

     Podstawowym celem Programu jest profilaktyka uzależnień, czyli zapobieganie 

powstawaniu problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów istniejących problemów, 

stosowanie skutecznych metod ich zwalczania, ograniczenie liczby nowych przypadków 

uzależnień oraz terapia. 

 



      Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok  

2021 określa zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

w oparciu o dotychczasową praktykę i diagnozę problemów alkoholowych występujących 

na terenie  miasta Chełmży.   

     Ujęte do realizacji w Programie zadania wyznaczają ramy profilaktyki, promują zdrowy 

styl życia bez alkoholu. Określają działania w zakresie terapii osób uzależnionych i ich 

rodzin. Popularyzują prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci   i młodzieży w klubach 

sportowych, wspierają szkolne programy profilaktyczne. 

     Program na rok 2021  jest w dużej mierze kontynuacją sprawdzonych  i społecznie 

uzasadnionych zadań, realizowanych w latach ubiegłych. 

    Projekt Programu został skonsultowany i przyjęty przez Miejską Komisję  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży. 

 

I. DOSTĘPNOŚĆ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

    Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XXXV/258/18 z dnia 2 sierpnia 2018  

roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem 

sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie miasta ustalono następujące ilości: 

 

 1) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży                      -  50  punktów; 

 2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży                               -  30  punktów.                                             

 

   W 2020 roku na terenie miasta sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych                 

do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi 37 punktów handlowych w tym: 

  

1) do 4,5%  zawartości alkoholu oraz piwo                      37 punktów, 

2) powyżej  4,5 % - 18% ( z wyjątkiem piwa)                  32 punktów, 

3) powyżej 18 % alkoholu                                                 28 punktów 

 

Natomiast  sprzedaż   napojów   alkoholowych   przeznaczonych  do  spożycia  

w miejscu sprzedaży  prowadzi  16 punktów  gastronomicznych,  w tym: 

 

1) do 4,5%  zawartości alkoholu oraz piwo                      16 punktów, 

2) powyżej  4,5 % - 18% ( z wyjątkiem piwa)                  11 punktów, 

3) powyżej 18 % alkoholu                                                   9 punktów 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie miasta usytuowane są 53 punkty 

sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonych przez 46 przedsiębiorców. 

  

Statystycznie na dzień  30 września 2020 r. na 1 punkt sprzedaży alkoholu przypada  

275,68 mieszkańców.  

W stosunku do 2019 r. jest to spadek o 2 punkty sprzedaży, w  których można nabyć 

alkohol.  

 

 

 

 

 



II. DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TLE DZIAŁAŃ 

     PODEJMOWANYCH W 2019  i  2020 ROKU     

         

    Istnieje część społeczeństwa, która nadużywa alkoholu. Problem ten nie jest obcy 

mieszkańcom naszego miasta. Biorąc pod uwagę wyniki badań, które przeprowadzono w 

2019 r. tworząc diagnozę problemów społecznych na terenie naszego miasta, można 

stwierdzić, że problem spożywania alkoholu wśród mieszkańców Chełmży występuje w 

małym natężeniu. Znaczny odsetek badanych zadeklarował bowiem spożywanie alkoholu 

kilka razy w roku i większość zdaje sobie sprawę ze szkodliwości picia alkoholu. 

Niepokojące jest to, że duża część mieszkańców była świadkiem sytuacji,  

w której ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, a co trzeci badany widział kobiety 

w ciąży pijące alkohol.  

Spożywanie alkoholu powoduje 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 członków ich rodzin. Żyją one często                       

w stanie stresu, staje się to przyczyną występujących u nich stałych zaburzeń związanych   

z przystosowaniem, określanych mianem współuzależnionych.  

    Mając więc na uwadze powyższe, zadania zawarte w Programie zostały tak opracowane, 

aby każda osoba potrzebująca pomocy, otrzymała wsparcie i profesjonalną pomoc w walce 

z uzależnieniem.  

     Podstawą do przedłożenia zadań zawartych w Programie Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. jest dokonana analiza problemów 

alkoholowych, jakie miały miejsce w naszym mieście w 2019 r. i przez                  8  

miesięcy 2020 r. 

    Do najważniejszych problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu 

można zaliczyć następujące zjawiska: 

 1) narażenie  zdrowia i  stagnacja  rozwoju  psychofizycznego osób uzależnionych; 

 2) szkody materialne i emocjonalne  występujące w rodzinach, gdzie ma miejsce  

     nadużywanie  alkoholu; 

 3) naruszenie prawa i porządku  przez osoby  nietrzeźwe; 

 4) degradacja  środowiskowa osób uzależnionych od alkoholu; 

 5) dezorganizacja środowiska pracy; 

     Zapobieganie tym zagrożeniom wymaga systematycznej i właściwie zorganizowanej 

działalności w zakresie profilaktyki, zapobiegania i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

    Wymienione powyżej negatywne zjawiska, które dotykają całe rodziny są przedmiotem 

działań różnych instytucji działających na terenie miasta Chełmży. 

    Zawarte w Programie zadania do realizacji, mają doprowadzić do zmniejszenia 

rozmiarów skutków nadużywania alkoholu oraz przestrzec przed zgubnym uzależnieniem. 

     O rozmiarach występującego zjawiska, jakim jest uzależnienie od alkoholu,   świadczą 

przedstawione poniżej  informacje. 

  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
zwana dalej  Komisją, jako podstawowy cel wyznaczyła sobie  budowanie systemu 

pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, w szczególności przez szeroko rozumianą 

profilaktykę  wśród  dzieci i młodzieży. Głównym jego celem jest rozwijanie                         

i wspieranie różnorodnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, w celu 

uświadomienia szkodliwości nadużywania alkoholu. Skierowany jest przede wszystkim do 

wszystkich osób zagrożonych, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,                  



w szczególności do dzieci i młodzieży. Zadania programu wyznaczają potrzeby                      

i możliwości ich realizacji. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży                          

działa w  następujących zespołach: 

 

1) zespół  d/s motywowania leczenia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

2) zespół  d/s profilaktyki szkolnej; 

      3)     zespół  d/s kontroli rynku napojów alkoholowych. 

    

  W ramach działań MKRPA prowadzony jest Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 

obsługiwany przez jej członków. 

  

Zadania punktu informacyjno- konsultacyjnego przy MKRPA w  Chełmży: 

- motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia dla osób   

  uzależnionych, jak i osób współuzależnionych; 

- motywowanie do leczenia osób pijących ryzykownie; 

- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np.  

  uruchomienie  przy punkcie grupy wsparcia po zakończonym leczeniu w placówkach  

  odwykowych); 

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia                          

  i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymanie przemocy; 

- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;    

- współpraca z MOPS, Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi i społecznymi,  

  pedagogami, ośrodkami lecznictwa odwykowego (uzgadnianie m.in. miejsca dla osób    

  dobrowolnie wyrażających zgodę na leczenie, terapię).     

- pomoc osobom z przemocy domowej - pisanie wniosku, doniesienia do prokuratury                         

  o fakcie przemocy; 

- pomoc w pisaniu wniosków o: alimenty, rozwód; 

- współpraca z Rzecznikiem Praw Ofiar; 

- skompletowanie dokumentacji i napisanie wniosku do Sądu Rodzinnego o wydanie  

  przez Sąd i biegłych postanowienia o poddaniu się leczeniu odwykowemu w sprawach   

  sądowych  (głównie w tych, w których pomoc jest niezbędna). 

 

Ilość osób, które zgłosiły się do punktu w 2019r. 

 

 

lp.  ilość osób 

1. uzależnionych od alkoholu  po raz pierwszy                                          14 

2. po raz drugi  i następny                                                                              19 

3 Współuzależnionych 11 

4 skierowano na  dobrowolne leczenie                                                          0 

 

Ilość osób, które zgłosiły się do punktu w 2020r. (pierwsze półrocze) 

 

lp.  ilość osób 

1. uzależnionych od alkoholu  po raz pierwszy                                          4 

2. po raz drugi  i następny                                                                              12 

3 Współuzależnionych 7 

4 skierowano na  dobrowolne leczenie                                                                                    1 



5 osoby uzależnione od narkotyków                                                  1 

6 poprzez rozmowę telefoniczną                                                               25 

 

 

         Większość zgłaszających się osób decydowała się na terapię w Poradni Odwykowej 

w Chełmży. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z 

Ośrodkami Odwykowymi w Czerniewicach i Świeciu oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji, 

Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu.  Rodzinom borykającym się z problemem 

uzależnienia udzielana jest pomoc, przekazywana informacja na temat uzależnienia, 

możliwościach leczenia i formach niesienia pomocy członkom rodzin.  

      W 2019 i w pierwszym półroczu 2020r. roku z pomocy terapeuty uzależnień, który 

przyjmuje w co drugą sobotę od 9.00 - 12.00  w Chełmży skorzystało 53 osoby: 

 

- wsparcie dla młodzieży zażywającej narkotyki -12 osób; 

- dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem od narkotyków - 10 osób 

- osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, uzależnione od alkoholu - 10 osób; 

- osoby dorosłe korzystające z pomocy terapeuty, współuzależnione od alkoholu 

   - 8 osób; 

      Terapeuta uzależnień w pierwszym półroczu 2020 roku przyjął około 25 osób, które 

potrzebowały profesjonalnej pomocy. Z informacji uzyskanych od terapeuty kilka osób 

podjęło dobrowolnie leczenie. 

    Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu od 4 lat w ramach pomocy w 

walce z uzależnieniami, wsparcia i porad udziela socjoterapeutka. Prowadzi ona mediacje 

rodzinne dla osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami. Najczęściej są to 

problemy związane z przemocą w rodzinie oraz konfliktami rodzinnymi. W celu 

podniesienia wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z uzależnieniem, 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   współpracuje na bieżąco z 

Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną  

i prasą lokalną. Informacje, gdzie można uzyskać pomoc są  na stronie internetowej  

Urzędu Miasta Chełmży w zakładce zdrowie. 

    Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży systematycznie 

wprowadza do zadań bibliotecznych profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzie-

ży.  

   Celem włączenia się Biblioteki w realizację Programu jest popularyzacja projektów słu-

żących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz-

nym. Udział Biblioteki w Programie pozwala  wzbogacić zbiory multimedialne i literaturę 

fachową z zakresu profilaktyki. Zakupione materiały wykorzystywane są na przygotowa-

nie prelekcji multimedialnych i organizację  wystaw jak również są udostępniane czytelni-

kom Biblioteki. 

    Bardzo ważną rolę w rozpoznaniu zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego 

wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymaniu przemocy od-

grywa Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży, który został powołany przez Burmi-

strza Miasta Chełmży w dniu 14 stycznia 2019 r. Zespół ten składa się ze specjalistów róż-

nych instytucji: MOPS w Chełmży, Powiatowej Komendy Policji, Kuratorskiej Służby 

Sądowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz służb ochrony zdrowia. Głównym 

celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawi-

ska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji 

i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Działania realizo-

wane w 2019 r. przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmży były spójne z celami 



szczególnymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Stanowiły także odpowiedź na lokalne potrzeby, które były 

zdiagnozowane m.in. w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”. Od stycznia do 

grudnia 2019 r. do przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmży 

wpłynęło 28 „Niebieskich Kart” z czego w tym samym okresie procedura została zakoń-

czona dla 23 „Niebieskich Kart”.    

 

     W 2019 r.  z pomocy w Miejskim  Ośrodku  Pomocy Społecznej skorzystało 59 osób 

z problemem alkoholowym, natomiast w 2020 r. (od stycznia do sierpnia) liczba osób z 

problemem alkoholowym zmniejszyła się do 53. Wszystkie osoby objęte są pracą socjalną 

oraz korzystają z materialnych form pomocy, co przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 
  2019 rok 2020 rok 

(od stycznia do sierpnia) 

1 zasiłki stałe 8 9 

2 zasiłki okresowe 41 39 

3 Dożywianie 28 22 

4 Posiłek 21 21 

5 Schronienie 14 8 

    

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: 

 

rok Ilość przewinień 
 Kontrolowane 

punkty 

sprzedaży nap. 

alkoholowych 

Ujawnionych 

wykroczeń 

Udzielonych 

pouczeń 

Nałożonych 

mandatów 

Sporządzonych 

wniosków o 

ukaranie 

2019  

387 

brak 

możliwości 

weryfikacji 

brak 

możliwości 

weryfikacji 

 

58 

 

3 

2020 

8 m-cy 
 

180 

brak 

możliwości 

weryfikacji 

brak 

możliwości 

weryfikacji 

 

72 

 

2 

 

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chełmży do Izby Wytrzeźwień Miejskiego 

Ośrodka Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu przewieźli w stanie nietrzeźwym: 

w 2019 r.                  - 226 osób, 

w 2020 r. ( 8 m-cy)  -   93 osoby. 
 

 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chełmży w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

i spokoju w mieście w stosunku do osób nietrzeźwych podjęli następujące działania: 



 

 Kontrolowane 

punkty 

sprzedaży 

nap. 

alkoholowych 

Ujawnionych 

wykroczeń 

Udzielonych 

pouczeń 

Nałożonych 

mandatów 

Sporządzonych 

wniosków o 

ukaranie 

2019r. 45 40 41 6 0 
Od 01. – 

08. 2020r. 
42 38 35 7 0 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Chełmży do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka 

Edukacji, Profilaktyki i Uzależnień w Toruniu  przewieźli w stanie nietrzeźwym; 

w 2019 r.  –    8  osób , 

w 2020 r.  –    0. 

 

 

Zestawienie wiekowe osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień 

 

 

 2019 r. od  1.01.2020 r. 

do  31.08.2020 r. 

         Wiek mężczyźni        kobiety      mężczyźni      Kobiety 

od 15 do 17 lat 0 0 0 0 

od 18 do 24 lat 8 0 3 0 

od 25 do 29 lat 2 1 7 0 

od 30 do 40 lat 32 4 23 0 

od 41 do 50 lat 48 4 19 1 

powyżej 51 lat 50 5 34 1 

łącznie 140 14 86 2 

         

   

 

Dominującą grupą społeczną, którzy byli pacjentami Miejskiego Ośrodka Edukacji, 

Profilaktyki i Uzależnień  w 2019 i 2020 roku to bezrobotni i emeryci. 

W liczbach przedstawia  się to następująco: 

w 2019 r. na  154 osób przebywających w Ośrodku; 

-      103  osoby to bezrobotni,  

-      25  osób to emeryci i renciści, 

-      26  osób  to pozostałe grupy  społeczne.  

w 2020 r.  na  88 osób przebywających  w Ośrodku; 

-    63  osoby to bezrobotni,  

-    16   osób to emeryci i renciści, 

-      9   osób to pozostałe grupy społeczne.  

 

     Zagrożenie jakim jest choroba alkoholowa jest ważnym problemem społecznym               

w Chełmży. Dotyka ona zarówno  osoby w związkach, samotne, emerytów, rencistów czy 

osoby pozostające bez pracy. Mając na uwadze troskę by zmniejszyć szkody społeczne i 

ekonomiczne wywołane nadużywaniem alkoholu, Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 kierowany jest do całej 



społeczności mieszkańców naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem młodego 

pokolenia, by dać mu dobry wzorzec życia bez alkoholu, uświadomić  skutki oraz skalę 

zagrożenia w sytuacjach, gdy alkohol jest nadużywany. 

     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 

Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych angażując w to wiele grup i 

podmiotów na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu poprzez wzrost świadomości 

społecznej, zmianę zachowań i postaw wobec problemów alkoholowych. 

  

Realizatorami Programu są: 

  1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

  2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

  3) Komisariat Policji; 

  4) Gminne Przedszkola i Szkoły Podstawowe; 

  5) Kluby sportowe; 

  6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży; 

  7) Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży; 

  8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

  9) Związek Harcerstwa Polskiego, 

10) Urząd Miasta Chełmży, 

11) Psychologowie, 

12)  Parafia Rzymsko – Katolicka w Chełmży 

13) Zespół Interdyscyplinarny 

14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 

 

   Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest                              

z budżetu miasta z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

   Na realizację Programu w 2021 roku  planowana jest kwota  do 313.490,00 zł. 

 

III. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  

       i ich realizacja w 2021 roku: 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

 

Lp Nazwa zadania  Podmiot realizujący 

 

 

1 

 

kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie 

pijących do podjęcia i kontynuowania leczenia 

odwykowego – dofinansowanie kosztów 

przejazdów, opłata sądowa; konsultacje 

psychologa, wydanie opinii sądowej 

 

 

MKRPA 

MOPS 

Psycholog 

 

 

 

2 

prowadzenie i współorganizowanie zajęć 

profilaktycznych dla osób po wytrzeźwieniu  

doprowadzonych z terenu miasta Chełmży; 

MKRPA 

MOPS 

 

 

3 

szkolenia i kursy specjalistyczne dla członków 

MKRPA i innych osób realizujących zadania 

wynikające z ustawy o wychowaniu 

 

MKRPA 

 



w trzeźwości; 

4 prelekcje i odczyty specjalistów, dla różnych 

grup ludności z dziedziny uzależnień; 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Psycholog 

 

 

5 

współpraca z Całodobowym Oddziałem 

Odwykowym w Czerniewicach i w Świeciu 

Obejmująca m. in. dofinansowanie zajęć 

terapeutycznych dla osób zainteresowanych 

problemem alkoholowym w rodzinie; w tym 

wspieranie imprez okolicznościowych 

organizowanych przez ośrodki lecznictwa 

odwykowego tj. Dzień Dziecka i Boże 

Narodzenie 

 

 

MKRPA 

MOPS 

 

 

6 

współpraca ze Strażą Miejską i Policją w 

zakresie prewencji i profilaktyki ograniczenia 

dostępności alkoholu; 

Komisariat Policji, 

MKRPA, Straż 

Miejska 

 

7 

inne zadania do realizacji wynikające w trakcie 

roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i ich rodzin; 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Psycholog 

 

8 bieżąca działalność w siedzibie MKRPA  - 

koszty utrzymania siedziby MKRPA oraz 

zakupy m.in. art. papierniczych, środków 

czystości, przeglądy instalacji; zakup 

wyposażenia. 

MKRPA, Urząd Miasta, 

Policja, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Wojewódzki Ośrodek 

Terapii Uzależnień                        

i Współuzależnienia. 

 

 

   2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

 

Lp Nazwa zadania Podmiot realizujący 

 

 

1 

rozpowszechnianie informacji o możliwości 

korzystania z ochrony przed przemocą; 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Psycholog, MOPS, Straż 

Miejska, Policja, Urząd 

Miasta, Psycholog 

 

 

 

 

2 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                   

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy  

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,  

prowadzenie profilaktycznej działalności  

informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie  

działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych; 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Psycholog, MOPS, Straż 

Miejska, Policja, Urząd 

Miasta, Psycholog 

Parafia rzymsko – 

katolicka w Chełmży 

 

 

3 

prowadzenie punktu informacyjno – konsult. 

Dla osób uzależnionych i ich rodzin; 

MKRPA 

 



 

4 

inne zadania do realizacji wynikające w trakcie 

roku w zakresie udzielania pomocy rodzinom,             

w których występują problemy alkoholowe; 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Psycholog, MOPS, Straż 

Miejska, Policja, Urząd 

Miasta, Psycholog 

5 zespół interdyscyplinarny MOPS 

 

6 

przeprowadzanie badań psychologicznych  

i psychiatrycznych celem wydania opinii  dla 

sądu. 

MKRPA 

Psycholog 

Psychiatra 

 

 

 

 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 prowadzenia 

szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, dofinansowanie szkoleń i 

kursów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

 

Lp nazwa zadania podmiot realizujący 

 

 

1 

informowanie społeczeństwa  informacji 

o możliwości uzyskania pomocy w zakresie w 

formie ulotek, plakatów, broszur 

a) lecznictwa odwykowego, 

b) porad prawnych, 

c) terapii członków rodzin osób 

uzależnionych; 

 

MKRPA 

Urząd Miasta 

 

 

2 

informowanie o skutkach choroby alkoholowej,  

między innymi poprzez: zakup literatury 

fachowej i innych wydawnictw wspomagającej 

pracę z dziećmi i dorosłymi, zakup plakatów 

MKRPA – psycholog, 

Szkoły, Kluby Sportowe, 

PiMBP, ZHP, 

MOPS, Straż Miejska, 

Policja, Urząd Miasta, 

Psycholog 

 

 

3 

prowadzenie stałego systemu informacji dot.  

działań podejmowanych na rzecz profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych                     

 prelekcje, wykłady; 

MKRPA – psycholog, 

Szkoły, Kluby Sportowe, 

PiMBP, ZHP, 

 MOPS, Straż Miejska, 

Policja, Urząd Miasta, 

Psycholog 

 

 

 

4 

wspieranie i dofinansowanie działań mających na  

celu promowanie trzeźwego stylu życia,                     

np. wspieranie imprez plenerowych,                        

a w szczególności: Pikniku Rodzinnego – Święto  

Trzeźwości, zjazdów trzeźwościowych m.in. do  

Lichenia, Częstochowy, Świecia ( w tym koszty    

 transportu ) 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

MOPS, Urząd Miasta,  

 

 

 

 

 

5 

organizacja ferii zimowych i letnich, imprez 

okolicznościowych tj. choinka dla dzieci 

 i młodzieży z rodzin patologicznych 

MOPS,MKRPA, 

MKRPA, Szkoły, Kluby 

Sportowe, PiMBP, ZHP, 

Urząd Miasta 



6 prowadzenie profilaktycznej działalności  

informacyjno – edukacyjnej wśród dzieci                        

i młodzieży przy użyciu  internetu;  

MKRPA, Szkoły 

 

7 

prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży w  zakresie organizowania; 

a)  dla uczniów spektakli teatralnych                              

i przedstawień  o    tematyce  profilaktyki 

uzależnień, koncertów, festynów 

profilaktycznych 

b) spotkań dla rodziców i uczniów ze 

specjalistami od  profilaktyki uzależnień,  

c) konkursów o tematyce przeciwdziałania  

alkoholizmowi; 

d) prowadzenie godzin wychowawczych 

poruszających problematykę zawartą               

w Programie profilaktycznym,  

e) realizacja zajęć o treściach 

profilaktycznych podczas trwania roku 

szkolnego i ferii zimowych oraz letnich,  

 Szkoły Podstawowe, 

Przedszkola, 

Zespół Szkół 

im. Unii Europejskiej 

Kluby Sportowe 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

MKRPA, PiMBP, ZHP, 

Policja, Straż Miejska, 

Urząd Miasta 

 

8 

zadania o charakterze edukacyjno -     

profilaktycznym dla szkół podstawowych, w tym  

rekomendowanych przez PARPA                           

Szkoły Podstawowe, 

Przedszkola, 

Zespół Szkół im. Unii 

Europejskiej 

Kluby Sportowe 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

MKRPA, PiMBP, ZHP, 

Policja, Straż Miejska, 

Urząd Miasta 

9 prowadzenie punktu profilaktycznego  przy  

klubach sportowych; 

Kluby sportowe 

 

 

10 

wzbogacanie wiedzy na temat problemów  

związanych z nałogiem, prelekcje multimedialne,  

zakup materiałów multimedialnych, nowości  

wydawniczych na temat profilaktyki uzależnień,  

konkurs plastyczno-literacki, koncerty muzyczne; 

imprezy plenerowe  

 

Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna 

Szkoły Podstawowe, 

Kluby Sportowe, 

MKRPA,ZHP, Urząd 

Miasta 

 

11 pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie  

„Niebieska Linia” 

Rzecznik Praw Ofiar 

12 Świetlica dla dzieci pochodzących z rodzin 

dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu 

wyeliminowania powielania ryzykownych  

zachowań rodziców. 

 

Parafia rzymsko – 

katolicka w Chełmży 

 

4. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, w szczególności. 



 

5. Udział  w ogólnopolskich i lokalnych  kampaniach  na rzecz  przeciwdziałania  

alkoholizmowi. 

 

IV.  Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów    

        Alkoholowych. 

 

1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za realizację 

zadań zawartych w Programie i uczestnictwo w posiedzeniach Komisji przysługuje  

miesięczne wynagrodzenie, które określa Burmistrz Miasta. 

2. Wiceprzewodniczący pełniący funkcję przewodniczącego przez okres dłuższy niż jeden 

miesiąc kalendarzowy, otrzymuje wynagrodzenie określone dla Przewodniczącego. 

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 z każdym członkiem Komisji umowa 

zlecenie lub przedstawiona faktura (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). 

5. Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób  

uzależnionych od alkoholu określa Burmistrz Miasta. 

6. Wynagrodzenie dla psychologów – certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień                             

    i psychoterapii określa Burmistrz Miasta. 

 

V.   Harmonogram wydatków na 2021 r. 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1. Zakup materiałów i wyposażenia   7.700,00 

2. Zakup usług pozostałych 67.600,00 

3. Zakup energii i gazu   7.400,00 

4. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.200,00 

5. Niebieska Linia 730,00 

6. 

 

 

 

Prowadzenie Punktów Profilaktycznych przy klubach sportowych oraz 

świetlicy:                                                                                       159.00,00 

  

K.S. LEGIA                                                                                     50.000,00 

  

AKADEMIA PIŁKARSKA „GOL”                                                  2.000,00 

 

KST „WŁÓKNIARZ”                                                                     40.000,00 

 

CHTW 1927                                                                                     12.000,00 

 

MKS                                                                                                 10.000,00 

 

ŚWIETLICA przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chełmży          45.000,00 

7. Różne opłaty i składki  3.300,00 

8. Wynagrodzenie osobowe 44.000,00 

9. Nagrody konkursowe 3.000,00 

10. Zakup środków żywnościowych 19.160,00 

11. Szkolenia 400,00 



 


